ROZMOWA Z KAZIMIERZEM JUŹWINEM
PROWADZĄCYM PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICZE
„PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO”
Może na samym początku naszej rozmowy spróbujmy rozwiać niepokój mieszkańców.
Lubiany i ceniony przez większość pacjentów dr Mariusz Radom zostaje w naszej
przychodni czy odchodzi ?
Nic mi nie wiadomo o odejściu dr Radoma tym bardziej, że współpracujemy 10 lat i
nie ma miedzy nami konfliktów, natomiast może zdarzyć się jak i mnie się zdarza wyrażenie
przy szczególnie uciążliwych pacjentach marzeń o zmianie pracy na spokojniejszą i lżejszą
Skoro jesteśmy przy pytaniu o ewentualne odejście kolejnego lekarza, bardzo proszę
przybliżyć mieszkańcom powody nagłego odejścia lekarki z II stopniem specjalizacji,
która szybko zdążyła zaskarbić sobie sympatię pacjentów !?
Nie wnikając w szczegóły, współpraca z panią Pardo nie mogła być kontynuowana
przede wszystkim z tego powodu, że nie przestrzegała warunków kontraktu, nie stosowała się
do harmonogramu pracy, traktowała wybiórczo pacjentów i zamiast pomocy okazała się
dodatkowym obciążeniem dla mojej praktyki. Chciała wprowadzać zwyczaje szpitalne, a to
jest POZ i związane z tym ograniczenia i przepisy, także kwestia kontaktów z personelem i
mną oraz Urzędem Gminy i ZGKiM pozostawiała wiele do życzenia
Kiedy możemy oczekiwać nowego lekarza w przychodni. Jego brak powoduje określone
perturbacje dla pana, ale i dla pacjentów także…
Najbardziej na znalezieniu nowego lekarza/y zależy dr Radomowi i mnie, bo to my
najbardziej odczuwamy nadmierne obciążenie pracą. Szukam różnymi kanałami, panuje
jednak ogólnie niedobór lekarzy, szczególnie nie widać mających doświadczenie w pracy w
POZ. Zresztą większe miasta zaczynają borykać się także z tym problemem i może okazać się
że za 2-3 lata najbliższy dostępny lekarz POZ będzie np. w Kłodzku
Czy możemy mieć nadzieję, że w Międzylesiu przyjmować będą w określone dni
miesiąca lekarze specjaliści różnych specjalności, do których na dzień dzisiejszy
międzylesianie muszą jeździć, niejednokrotnie daleko, oczywiście jeżeli uzyskają we
„własnej” przychodni stosowne skierowanie ?
Jeśli Państwo nie zauważyli, to zwracam uwagę, na fakt, że dostępność do poradni
specjalistycznych z każdym rokiem jest coraz gorsza. Nawet na przykładzie Bystrzycy
Kłodzkiej widać jak ubywa poradni specjalistycznych i ze względu na politykę NFZ jak i
również odczuwalny brak lekarzy.
Sądzę że sytuacja będzie pogarszać się, przypominam że mam umowę na POZ i nic w
kwestii specjalistyki nie mogę zrobić, zawsze chętnie i bezpłatnie udostępniałem

pomieszczenia przychodni ale po prostu obecnie nie ma chętnych. Nie widzę podstaw do
sugerowania trudności w otrzymaniu skierowań do specjalistów, nie obciążają finansowo
praktyki, tylko znając realia staramy się bardziej pomóc w własnym zakresie, niż pozbyć się
pacjenta odsyłając go do specjalisty, na którego będzie czekał kilka miesięcy

Jak pan ocenia obowiązującą politykę lekową i na ile komplikuje ona życie naszym
lekarzom ?

Nie jestem ekonomistą ochrony zdrowia, trudno obiektywnie ocenić mi politykę
cenową. Z mojego punktu widzenia sam sposób i przepisy dotyczące wystawiania recept i
innych środków zabierają nam czas dla pacjenta i stanowią ryzyka potężnych kar
finansowych w razie błędów formalnych

Czy Porozumienie Zielonogórskie, którego jest pan członkiem, zaakceptuje próbę
odejścia od stawek kapitacyjnych w praktykach lekarzy rodzinnych ?

Nie działam w Porozumieniu Zielonogórskim z powodu braku czasu i działalności w
Izbach Lekarskich. Sytuacja finansowa kontraktowania świadczeń w POZ nie zmieniła się od
6 lat nie ma podwyżek stawek kapitacyjnych, przy stale rosnących kosztach działalności może
okazać się że za 2 lata upadną praktyki lekarzy rodzinnych.

Na koniec może kilka zdań od siebie…

Z mojej strony proszę o zrozumienie i ułatwienie nam pracy, proszę docenić że jako
jedyna praktyka w województwie nie wprowadziliśmy jeszcze zapisów na wizyty, staraliśmy
się przyjmować wszystkich na bieżąco. Nie zajmujcie Państwo niepotrzebnie czasu i miejsca
chorym, leki można wypisać na trzy miesiące, a nie przychodzić raz w tygodniu po jedno
opakowanie. Proszę nam także wierzyć, że obowiązują nas przepisy NFZ dotyczące
diagnostyki, tymczasem nie są finansowane badania profilaktyczne, dla specjalistów, dla
medycyny pracy, ZUS, KRUS itp.
I na koniec życzę Państwu dużo zdrowia w Nowym Roku

Dziękuję za rozmowę

XXII FINAŁ JUŻ ZA NAMI…

12 stycznia
odbył się 22 Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Mieszkańców miasta i gminy Międzylesie jak
co roku łączyło to wspaniałe, ogólnopolskie
wydarzenie. Międzyleski sztab przy MGOK
pracował intensywnie już od samego rana. W
tą szczególną niedzielę kwestowało 18.
wolontariuszy, których mogliśmy spotkać z
puszkami na terenie całego miasta i gminy.
O 15.00 w rynku naszego miasta
wystartował bieg „Policz się z cukrzycą”.
Głównym jego celem było zwrócenie uwagi na
problem cukrzycy w Polsce oraz propagowanie
zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej.
Pani doktor Agnieszka Murawa wygłosiła
pogadankę o cukrzycy i każdej chętnej osobie
zbadała poziom cukru we krwi. W biegu
uczestniczyło 40 osób.
O
godzinie 17.00 w sali widowiskowej MGOK
ruszył finałowy koncert. Organizatorzy
przygotowali jak zwykle atrakcyjny program.

Imprezę poprowadził P. Furtak i K. Harasiński.
Podczas koncertu mogliśmy podziwiać
występy dzieci i młodzieży z Zespołu Szkól w
Międzylesiu. Swoje umiejętności wokalne
zaprezentowali: W. Worosz, R. Zarówny, N.
Łysiak, D. Czarny, B. Kantor, N. Kowalska,
uczniowie klasy I, klasy „0”, klasy III a i b.

Publiczność
z
zainteresowaniem
obejrzała niezwykle widowiskowy pokaz
sportów walki Hap Ki Do przygotowany przez
R. Darłaka. Występy przeplatały się z loterią
fantową i licytacją orkiestrowych i nie tylko
darów. Mogliśmy także wysłuchać utworów
granych na instrumentach w wykonaniu D.
Rzeszutek i O. Żędzianowskiej. Tańcem i
śpiewem zabawiali nas także uczniowie klasy
I, III c , IV i zespół hip hopowy Oli.

Na czas finału została uruchomiona
także kawiarenka, w której na wszystkich
chętnych czekały pyszne domowe ciasta,
ciepłe i zimne napoje. Dzień pełen atrakcji
zakończyło światełko do nieba ufundowane
przez firmę „ALEX”.

MIĘDZYLESKI BIEG „POLICZ
SIĘ Z CUKRZYCĄ”

Bardzo
serdecznie
pragniemy
podziękować wszystkim nauczycielom za
pomoc w działaniu sztabu i przygotowanie
dzieci do występów: I. Trytek, T. Ślicznej, G.
Tyszkiewicz-Neter, B. Tokarskiej, I. Juraszek,
K. Korczak, L. Zielińskiej, I. Wawak –
Leśniak, J. Drabinie, E. Janas. Podziękowania
należą się jak zwykle niezawodnemu K.
Jaskowi
za pomoc techniczną i oprawę
fotograficzną.
Dziękujemy: p. Jurkiewiczom, A. Ziental, D.
Kałuznej, J. Worosz, D. Rzeszutek, W. Łysiak,
B. Furtak I. Juraszek, Z. Jagiełło za słodki
element finału czyli pyszne domowe ciasto, a
harcerzom Kacprowi i Wackowi za
prowadzenie sklepiku.
Serdeczne podziękowania składamy także
sponsorom, bez których nie odbyłby się
koncert finałowy WOŚP : burmistrzowi
Tomaszowi Korczakowi, K. Dudkowi,
Państwu Kysiom, MLKS „SUDETY”, S.
Stawiarskiemu, L. Kucfir, OSP w Międzylesiu,
M. Tatatrek, N. Łogin, A. Ociepie, Centrali 57,
Aleksandrowi Lipińskiemu i A.Murawie.Z

rockowym
repertuarem
przed
publicznością zgromadzoną w MGOK
zagrał zespól Recet w składzie:
M.Duś, B..Polański, B.Zarówna.
Ogromnie dziękuję wszystkim
wolontariuszom i pracownikom MGOK za
poświęcenie czasu i nieustający optymizm.
Dziękuję za szczodre serca i hart ducha! Do
zobaczenia w przyszłym roku.

A na koniec najważniejsza
wiadomość, w tym roku nasz sztab
zebrał kwotę 11.202,31 zł, w tym
Domaszków zebrał 4.103.77 zł.
Szefowa sztabu A. Biernacka

W niedzielę 12 stycznia 2014 r.
piętnasta już „Moja Dwunastka” odbyła się w
ramach 22. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Impreza marszowo biegowa pod hasłem „Policz się z cukrzycą”
zorganizowana została wspólnymi siłami
MLKS Sudety Międzylesie, MGOK w
Międzylesiu oraz pracowników UMiG w
Międzylesiu i zgromadziła na starcie
rekordową liczbę 40 uczestników. Tym razem
postanowiliśmy przybliżyć naszą inicjatywę
lokalnej społeczności i spotkaliśmy się na
skwerze przed Urzędem Miasta i Gminy
Międzylesie, a trasa 12. minutowego testu
marszowo-biegowego
wiodła
traktami
pieszymi międzyleskiego rynku. Sportowe
zmagania toczyły się w różnych stylach takich,
jak: bieg, marszobieg, nordic walking, marsz,
spacer.

Przed startem doktor Agnieszka
Murawa
wygłosiła
krótką
pogadankę,
dotyczącą cukrzycy, niebezpieczeństw i
powikłań związanych z tą chorobą oraz działań
profilaktycznych. Natomiast po starcie
wszystkim chętnym zbadała poziom cukru we
krwi. Uczestnicy otrzymali także ulotki
edukacyjne, dotyczące wpływu aktywności
ruchowej na zdrowie oraz znaczenia właściwej
diety.
Startowi uczestników towarzyszyły
nieco mroźna pogoda, dość pogodne niebo,
gorąca atmosfera, fotoreporterzy i muzyka. Na
trasie spotkali się dorośli i dzieci, kobiety i
dziewczynki, mężczyźni i chłopcy, rodziny z
dziećmi, maleństwa w wózkach i seniorzy.
Pomiędzy
najstarszym
i
najmłodszym
uczestnikiem odnotowano ponad 80 lat różnicy
wieku. Oznacza to tylko jedno – w „12” może
wziąć udział każdy. Główną ideą naszych
comiesięcznych spotkań jest poprawa zdrowia
i samopoczucia jej uczestników, a każdy, kto
stanie
na
starcie
i
podejmie
dwunastominutowy
wysiłek
już
jest
zwycięzcą.

odbędzie się w sobotę 1 lutego 2014 o godz.
15.00 na Stadionie im. Andrzeja Skowrona w
Międzylesiu. Biuro Zawodów czynne będzie
od 14.15.
MLKS Sudety Międzylesie

22 FINAŁ WOŚP W
DOMASZKOWIE

Po raz trzeci WOŚP zagrała w
Domaszkowskim Domu Kultury. Zespół
Szkolno- Przedszkolny wraz z Domem Kultury
i Ochotniczą Strażą Pożarną przygotowały tę
wyjątkową charytatywną akcję obfitującą w
wiele atrakcji.

22 finał WOŚP wymagał od dzieci,
młodzieży, rodziców, strażaków i nauczycieli
ogromnego zaangażowania, za co serdecznie
dziękujemy.

Podczas
ceremonii
zakończenia
imprezy burmistrz Międzylesia wręczył
każdemu uczestnikowi pamiątkowy certyfikat.
Każdy otrzymał także pamiątkowy znaczek
oraz opaskę odblaskową, która noszona po
zmroku poprawia bezpieczeństwo pieszego lub
rowerzysty, sprawia, że staje się on lepiej
widoczny.
Kolejna „Moja Dwunastka”, na którą
już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy,

Uczniowie-wolontariusze
naszego
gimnazjum: Paulina Sługocka, Paulina Dzik,
Maciek Szymański, Krzysztof Niciński i Erwin
Popowicz kwestowali od rana na rzecz WOŚP.
Od godz. 15.00 ruszyły występy dzieci i
młodzieży.
Przedszkolaki,
klasy
I-VI,
gimnazjaliści
pod
opieką
nauczycieli
przygotowali występy wokalne, taneczne.

WIGILIA DLA SAMOTNYCH
‘2013

Ciekawie i zabawnie prowadzona
licytacja przez p. J.Ptasińską i p. J.
Brogowskiego uatrakcyjniła 22 finał WOŚP.
Podczas licytacji wielkim zainteresowaniem
cieszyły się przepiękne misie uszyte przez
rodziców co
bezpośrednio wpłynęło na
zwiększenie środków finansowych na rzecz
ratowania życia dzieci i godną opiekę
medyczną seniorów.
Do pozostałych atrakcji należały:
kawiarenka, w której można było kupić ciasto
podarowane przez rodziców, kawę, herbatę,
napoje
 przejażdżki wozem strażackim
Zakończyliśmy
akcję
wypuszczeniem
,,światełka”
w
postaci
chińskiego
lampionu.

Po podliczeniu wszystkich
wpływów okazało się, że udało
nam się zebrać kwotę 4,103,77 zł.
Bardzo
dziękujemy
wszystkim
mieszkańcom Domaszkowa i okolic za hojność
i wsparcie idei Jurka Owsiaka. Szczególne
podziękowania kierujemy do Zarządu Koła
Łowieckiego ,, Lis” w Bystrzycy Kłodzkiej .

Koordynator 22 finału
WOŚP w Domaszkowie

Święta Bożego Narodzenia to okres
radosny, oraz pełen zadumy, ale dla wielu
też i trudny, szczególnie dla osób
samotnych. Z myślą o nich, dnia 22
grudnia 2013r. po raz jedenasty odbyła się
„Wigilia dla samotnych” w sali MiejskoGminnego
Ośrodka
Kultury
w
Międzylesiu. Została
zorganizowana
przez : Ośrodek Pomocy Społecznej w
Międzylesiu, Związek Emerytów i
Rencistów w Międzylesiu, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu,
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu oraz
parafię pw. Bożego Ciała w Międzylesiu.
W wigilii udział wzięło ogółem 40
osób samotnych, a podejmowali ich
tradycyjnie : burmistrz Tomasz Korczak,
przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy
Marcinek, ks. dziekan, ks. wikary,
kierownik OPS, przewodnicząca ZEiR i
dyrektor
MGOK.
Po
przywitaniu
przybyłych przez burmistrza, ks. dziekan
Jan Tracz rozpoczął modlitwę. Wspólnie
odśpiewano kolędę, a w tym czasie grupa
harcerzy
wniosła
„światełko
Betlejemskie”, po czym wszyscy zebrani
podzielili się opłatkiem życząc sobie
lepszego jutra. Z wielkim wzruszeniem i
uwagą wysłuchano koncertu kolęd, w
mistrzowskim wykonaniu zespołu „Oset” z
Goworowa.
Wspólnie spożywano potrawy
przygotowane przez członkinie ZEiR, na
stołach
nie
zabrakło
tradycyjnego
czerwonego barszczu i pierogów z kapustą
i grzybami, smażonej ryby, śledzi, sałatki

jarzynowej, kompotu z suszu, gołąbków z
ryżem i grzybami oraz kapusty z grochem.
Było ciasto, kawa i herbata.

Wszystkim życzliwym ludziom za
okazaną pomoc w przygotowanie
wigilii serdecznie dziękujemy.
WSPÓLNY OPŁATEK
WIGILIJNY SOŁTYSÓW
GMINY MIĘDZYLESIE

Tuż
przed
wigilią
Bożego
Narodzenia , 23 grudnia br. w Miejsko Gminnym
Ośrodku
Kultury
w
Międzylesiu, przy stole, jak każe tradycja
nakrytym białym obrusem, z barszczem
czerwonym i uszkami, zapalonymi
świecami, sołtysi wsi łamali się opłatkiem.
Był czas na modlitwę, kolędę, życzenia.
Spotkanie prowadził burmistrz
Tomasz Korczak, obecny był także ks.
dziekan Jan Tracz. Była to czwarta narada
z sołtysami w mijającym roku. Poza
częścią czysto świąteczną, burmistrz – jak
zawsze przy takich okazjach - przedstawił

najważniejsze
sprawy
dotyczące
funkcjonowania jednostek pomocniczych,
a w szczególności: realizację projektów w
ramach PAOW 2013, realizację zadań ze
środków funduszu sołeckiego 2013 r., oraz
przedsięwzięcia na 2014 rok : program
usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Międzylesie, utylizację
azbestu w 2014 r. konkurs na wiaty
przystankowe.Ponadto
omówiono:
konkurs na Najładniejszą Choinkę
2013/2014;
a
także
organizację
tradycyjnego już „IX Międzyleskiego
Kolędowania” (18 stycznia 2014 r. godz.
16.oo MGOK), regulamin udzielania
pożyczek dla stowarzyszeń z terenu naszej
gminy na realizację zadań statutowych
współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej lub z innych pomocowych.

ŚPIEWALI NAM SĄSIEDZI…
5 stycznia o godz.13.00 w Kościele
pw. Bożego Ciała w Międzylesiu
wysłuchaliśmy koncertu gwiazdkowego
kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry
i Chóru Śpiewaczego z Kralik oraz
kolędników z Lipki i Herzmanic. Był to
przepiękny koncert czeskich kolęd w
bardzo profesjonalnym wykonaniu naszych
sąsiadów z za granicy, który wprowadził
zgromadzoną licznie publiczność w
uroczysty i świąteczny nastrój.

STRAŻACKI OPŁATEK
POWIATOWY

W dniu 11.I. 2014 r. o godz. 12:00 w
Kłodzku odbył się opłatek powiatowy
strażaków. Udział w nim brali również:
burmistrz Tomasz Korczak, strażacy oraz
orkiestra dęta OSP Międzylesie, a także chór
„Międzylesianie”.

SPOTKANIE Z PANIĄ
ADRIANĄ, BAŚNIĄ i
PORTUGALIĄ...
17.12.2013r. nasza biblioteka miała
przyjemność
gościć
panią Adrianę
Jurczyk-Duarte, autorkę uroczej baśni
"Tajemnica zamku Gniesz", której akcja
toczy się na terenach naszej gminy. Mimo
bajkowej atmosfery jest to historia z taką
samą przyjemnością czytana przez
dorosłych jak i przez dzieci, czego
dowiodło spotkanie z autorką.

OPŁATEK STRAŻAKÓW Z
OSP MIĘDZYLESIE

W dniu 11.I.2014 r. o godz. 18:00 w
remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w
Międzylesiu odbył się corocznym zwyczajem
opłatek strażaków z tej jednostki. Wśród wielu
zaproszonych gości oraz włodarzy naszego
miasta, a także druhen i druhów OSP
Międzylesie
rozpoczęto
nowy
rok
kalendarzowy łamiąc się opłatkiem i składając
sobie nawzajem życzenia.

Pani Adriana opowiadała o tym, co
zainspirowało ją do napisania książki, w
jaki sposób powstawała w jej wyobraźni
historia zamku Gniesz, ile trwało zanim to,
co powstało w głowie przybrało namacalną
formę książki.
Dodatkową atrakcją spotkania była
część poświęcona Portugalii, krajowi, w
którym nasz gość mieszka od lat.
Mogliśmy nawet wysłuchać fragmentu
"Lokomotywy" J.Tuwima odczytanego
przez panią Adrianę z pięknie wydanej
portugalskiej książeczki dla dzieci. I

wszyscy spróbowaliśmy prawdziwych
portugalskich pieczonych kasztanów,
którymi poczęstował nas nasz gość. To
naprawdę był bardzo miły wieczór…
...a tych, którzy nie czytali zapraszamy do
lektury "Tajemnicy zamku Gniesz"idealnej opowieści na zimowe wieczory,
dostępnej w Bibliotece Publicznej w
Międzylesiu

ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z
WIZYTĄ U GRZECZNYCH
DZIECI I ICH RODZICÓW W
DŁUGOPOLU GÓRNYM
6 grudnia 2013 r. Święty Mikołaj
zawitał do kościoła w Długopolu Górnym.
Dzieci uradowane czekającymi na nie
niespodziankami, przybyły do kościoła
razem ze swoimi rodzinami. Uśmiech na
twarzach najmłodszych, a czasami nawet
zdziwienie, potwierdzały że obecność tak
zacnego Gościa stała się wielka radością.
Tradycyjnie
Święty
Mikołaj
obdarowuje dzieci, jednak w Długopolu
Górnym nie zapomniał o obecnych na
spotkaniu rodzicach. Za ich miłość, troskę
i opiekę nad swoim potomstwem,
ofiarował małe podarunki. Potem
Św.Mikołaj w towarzystwie Śnieżynki,
mimo wietrznej pogody, udał się na
spotkania z dziećmi, które nie mogły wziąć
udziału w spotkaniu w świątyni, by i one
przeżyły chwile szczęścia.

Z LAPONII AŻ DO
GOWOROWA !

6 grudnia jak co roku do Goworowa
zawitał św. Mikołaj. Przywiózł ze sobą cały
wór prezentów dla grzecznych dzieci, a że
wszystkie dzieci w Goworowie są bardzo
grzeczne, to każde z nich otrzymało upominek.
Mimo zamieci śnieżnej Mikołaj zawitał do
każdego domu, nawet po drodze spotkał
swojego brata bliźniaka. Młodzież gimnazjalna
tradycyjnie otrzymała rózgi i czekolady.
Również rózgi otrzymały panie sklepowe na
niesfornych klientów. Sołtys i Rada Sołecka
którzy byli organizatorami tego wydarzenia,
dziękują GFPiRPA , goworowskim strażakom,
zespołowi ,,Oset” oraz osobom prywatnym za
sponsorowanie upominków i słodyczy dla
dzieci.

W noc sylwestrową mieszkańcy naszej
wsi, kolejny raz spotkali się przy choince
wiejskiej na „rynku Goworowa” aby wspólnie
powitać Nowy Rok 2014. Niespodziankę dla
wszystkich przygotował Wojtek Płaziak, który
wraz ze swoimi kolegami – hejnalistami ze
szkoły leśnej, Nowy Rok przywitali nie tylko
fajerwerkami
ale
również
hejnałami
myśliwskimi

Z tego grona Kapituła Honorowa Nagrody
wyłoni 10-ciu Aniołów w każdej kategorii trzymamy kciuki za naszą panią Marię…

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
MIĘDZYLESIE INFORMUJE:
CHWILE DLA SIEBIE…
W dniu 16 grudnia 2013 r. kobiety z
Długopola Górnego, miały przyjemność
uczestniczyć w spotkaniu z konsultantkami
firmy kosmetycznej Mary Kay.

- 10.12.2013 r. rozpoczęła się kontynuacja
kursu podstaw języka niemieckiego.
Ubiegłoroczna edycja kursu spotkała się z
dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej
gminy,
uczestnicy
wyrazili
chęć
kontynuowania nauki, więc kurs został
wznowiony i zaplanowany jest do końca marca
2014r. Zajęcia prowadzi, podobnie jak w roku
ubiegłym,
germanistka
pani
Barbara
Kuźmińska-Dudek. Zajęcia odbywają się raz w
tygodniu we wtorki o godz.16.30.
Kurs jest bezpłatny.

Warsztaty dotyczyły właściwej pielęgnacji
skóry, makijażu, peelingu. Co jest rzadkością,
to był czas tylko kobiet !!! Czas na spełnienie
marzeń tu i teraz, a może na przyszłość. Pod
koniec stycznia odbędą się kolejne spotkania.
Zapraszamy! Informacje na temat spotkania
można uzyskać pod tel. 516 576 756.

ANIOŁY FARMACJI I
MEDYCYNY
W miesięczniku „Moda na zdrowie” ukazały
się nominację „Anioły farmacji i Anioły
Medycyny.
Spośród wielu setek tysięcy zgłoszeń
wyłoniono 100 lekarzy i tyleż samo
farmaceutów. W kategorii „Anioły medycyny”
nominacje otrzymała Pani Maria Wołoszczuk.

- 16.01.2014 r.(czwartek) wznawiamy kurs
podstaw obsługi komputera i Internetu.
Zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach (
godz. 15.45-16.45 i 17.00-18.00). W związku z
ograniczoną liczbą stacjonarnych stanowisk
komputerowych mile widziani są kursanci z
własnymi laptopami.
Zajęcia prowadzi, podobnie jak w październiku
2013r. pani Małgorzata Bednarek.
Kurs jest bezpłatny.
- „…a po sąsiedzku leżą Kraliki” – wystawa
malarstwa.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej
gminy do bibliotecznej Izby Regionalnej na
kolejną wystawę malarstwa pana Jaroslava
Sabaty, zaprzyjaźnionego z Biblioteką malarza
z Kralik. Tym razem prezentujemy obrazy
poświęcone właśnie Kralikom i najbliższym
terenom po drugiej stronie granicy. Wystawę
oglądać można do końca marca 2014r. w
godzinach pracy Biblioteki.

Na zakończenie spotkania uczniowie
odczytali przygotowany przez nich wiersz i
wręczyli go autorce z nadzieją, że jeszcze
kiedyś nas odwiedzi.

Kłodzka kotlina to piękna kraina.
Pani Adriana o niej książkę napisała
I ją opublikowała.
Są w niej przygody skrzata,

„ODKRYWANIE TAJEMNICY
ZAMKU GNIESZ”

Który przenosi nas do fantastycznego
świata.
Jelenia poznał

Członkowie koła polonistycznego „W
sieci” uczestniczyli w spotkaniu z panią
Adrianą Jurczyk- Duarte, które odbyło się 17
grudnia 2013 r. w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy Międzylesie. Wieczór autorski był
wstępem przed wizytą w szkole. Uczniowie
zaprosili autorkę „Tajemnicy Zamku Gniesz”
na spotkanie z żakami międzyleskiej szkoły.
Pani Adriana chętnie przyjęła nasze
zaproszenie i już 19 grudnia 2013 r. gościła w
murach naszej placówki.
W spotkaniu brali udział uczniowie
klas 4-6. Po przywitaniu autorki, uczniowie
klasy 4 B przenieśli nas w baśniowy świat
„Tajemnicy Zamku Gniesz”, odczytując
wybrane fragmenty książki. Następnie pani
Adriana opowiadała o inspiracjach, które
skłoniły ją do napisania swojego dzieła. W
międzyczasie uczniowie umieszczali emblemat
powieścijelenia,
na
mapie
gminy
Międzylesie. W ten sposób przyszli czytelnicy
mogli zobaczyć, w jakich znanych im
miejscach toczy się akcja. Pani Adriana
opowiedziała także o Portugalii, w której
obecnie mieszka.
Uczniowie mogli zadać jej kilka pytań,
na które cierpliwie odpowiadała. Autorka
opowiedziała również o polskich akcentach
widocznych w Portugalii i przeczytała
„Lokomotywę” Tuwima po portugalsku.

I szoku doznał.
Chciał odkryć legendę zamku Gniesz,
Przeczytaj sam, a wszystkiego się dowiesz.
Nasza gmina jest wspaniała
I cieszymy się, że książka o niej powstała.
Czekamy na dalsze przygody
I zapraszamy ponownie do naszej szkoły.

II REJONOWY KONKURS
ORTOGRAFICZNY

8.stycznia 2014 r. w Zespole Szkół w
Międzylesiu odbył się II Rejonowy Konkurs
Ortograficzny kl. V- VI o tytuł „Rejonowego
Mistrza Ortografii”. W konkursie wzięły udział

3 - osobowe drużyny uczniów (najlepszych w
etapie szkolnym) z SSP w Domaszkowie, ze
Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Bystrzycy
Kłodzkiej, ze Szkoły Podstawowej w
Wilkanowie oraz z SSP w Międzylesiu.
Uczestnicy rozwiązywali 6 zadań z różnymi
trudnościami ortograficznymi oraz pisali
dyktando.
Pierwsze miejsce w konkursie i tytuł
„Rejonowego Mistrza Ortografii” zdobył Karol
Mikołajczyk ze Szkoły Podstawowej w
Wilkanowie, II m. zajęła Aneta Klimczak ze
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy
Kłodzkiej, miejsce III przypadło Natalii
Stańczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Bystrzycy Kłodzkiej. W kategorii szkół I m.
zajęła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrzycy
Kłodzkiej, II m. Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Bystrzycy Kłodzkiej, III m. SSP w
Domaszkowie oraz Szkoła Podstawowa w
Wilkanowie, a miejsce IV SSP w Międzylesiu
.
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy
i nagrody książkowe, pozostali uczestnicy
dyplomy i nagrody pocieszenia, a wszyscy
specjalne konkursowe plakietki.
Konkurs przygotowały Maria Wikiera
i Małgorzata Dudkiewicz.

CO SŁYCHAĆ W
SAMORZĄDOWYM
PRZEDSZKOLU W
MIĘDZYLESIU?
www.spmiedzylesie.przedszkola.pl

Minął grudzień, a razem z nim teatrzyk
-„Legenda
o
Mikołaju”,
spotkanie
z Mikołajem, odwiedziny w Zespole Szkół
w Międzylesiu, warsztaty w grupie
„Tygryski”,
przedszkolne
warsztaty
ekologiczne, udział w konkursie „Drugie życie
śmieci”.
W tym też miejscu, z całego serca
dziękujemy
wszystkim
głosującym
internautom na nasze ZOO wystawione
w konkursie "Drugie życie śmieci".

W tym ogólnopolskim konkursie
wzięło udział 2700 przedszkoli. Dzięki
wszystkim głosującym zdobyliśmy 17 miejsce,
które jest dla nas dużym sukcesem.
Otrzymaliśmy nagrodę w postaci kuchni z
wyposażeniem przeznaczonej do kącikowej
zabawy
dzieci
w przedszkolu. Dziękujemy całym SERCEM
za wsparcie!!!

Z nadejściem Nowego Roku, dzieci rozpoczęły
intensywną, ciężką pracę nad przygotowaniem
ważnej styczniowej uroczystości, jaką jest
Dzień
Babci
i Dziadka. W dniach 21 - 24 stycznia 2014 r.
w każdej grupie przedszkolnej będzie można
obejrzeć najmłodszych w tańcu i piosence oraz
w recytacji wierszy i przedstawieniach
teatralnych.
Szczegóły
uroczystości
przekazane zostaną w indywidualnych
zaproszeniach.
Grupa Tygryski, której wychowawcą
jest nauczycielka Magdalena Skowron i
Jolanta Lipińska zapraszają wszystkich
mieszkańców Międzylesia i okolic na
JASEŁKA, które wystawione zostaną w dniu
24 stycznia 2014 r. o godzinie 16:00 w
Kościele p.w. Bł. Jana Pawła II w Międzylesiu.
Początek Nowego Roku, to czas
KARNAWAŁU, zatem przed nami BAL
PRZEBIERAŃCOW dla dzieci. BAL
odbędzie się w dniu 07 lutego 2014 .
o godzinie 15.30 w Miejsko Gminnym
Ośrodku Kultury.
Przez dwie godziny dzieci będą miały okazję
bawić
się
w
swoich
wymarzonych
przebraniach. Przed rozpoczęciem zabawy
fotograf wykona zdjęcia karnawałowe. Zabawę
poprowadzi, jak w latach ubiegłych, wodzirej.

Z TENISOWEJ „ŁĄCZKI…

samym mecz zostanie prawdopodobnie
zaliczony jako walkower. Ostatnia kolejka
pierwszej rundy zostanie rozegrana zaraz po
nowym roku - 4 stycznia 2014, a Sudety
zmierzą się wtedy na wyjeździe z drużyną
MKS Orzeł Pałac Tielscha Wałbrzych.

ŚWIĄTECZNY TURNIEJ W
KRALIKACH
Zaraz po świętach (27.12.2013) u
naszych południowych sąsiadów w
Kralikach odbył się doroczny Świąteczny
Turniej Tenisa Stołowego. Naszą drużynę
reprezentowało trzech zawodników. W
turnieju indywidualnym drugie miejsce
zajął Mateusz Dubik, piąty był Bogusław
Zadorożny,
natomiast
w
turnieju
pocieszenie
na
czwartym
miejscu
uplasował się Paweł Furtak. W grze
podwójnej
nasza
jedyna
para
Zadorożny/Dubik zajęła trzecie miejsce.
Kolejnego dnia odbył się ten sam
turniej, jednak startowali w nim najmłodsi
zawodnicy z Międzylesia, którzy dopiero
zaczynają swoją przygodę z tenisem
stołowym.
Wyniki
tego
turnieju
przedstawiają się następująco:
kat. młodzików 1. Kuba Ambroziak 2.
Krystian Czarny 4. Kacper Bzowy
kat. juniorów 2. Mariusz Dąbrowa 3.
Roman Rejczak

ŻAL I RADOŚĆ…

W dniu 21 grudnia w Międzylesiu
nasza pierwsza drużyna miała podejmować
KU AZS UM Wrocław w ramach VIII kolejki
III ligi, jednak mecz ten się nie odbył, gdyż
drużyna gości nie stawiła się na meczu. Tym

W dniu 4.01.2014 rozegrano na wyjeździe
mecz tenisa stołowego 3 ligi z drużyną MKS
ORZEŁ Pałac Tiescha Wałbrzych Po zaciętej i
wyrównanej grze nasza drużyna przegrała
wynikiem 10/7, natomiast drużyna 5 ligi
wygrała z ORLĘTAMI Krosnowice 10/2

POMAGAMY PSZCZOŁOM
Fundacja Nasza Ziemia, ogłosiła
konkurs grantowy – edycja 2014, który jest
częścią programu
„Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.
Celem konkursu jest przygotowanie,
dofinansowanie i realizacja działań, w
formie projektu lub programu, na rzecz
kształtowania postaw i świadomości
ekologicznej
społeczeństwa,
w
szczególności z wykorzystaniem aktywnej
edukacji ekologicznej prowadzonej w
terenie oraz promocji i wdrażania
pozytywnych działań związanych z
ochroną lokalnych ekosystemów, w
szczególności ochrony pszczół, których
znaczenie dla człowieka i środowiska
naturalnego jest kluczowe.
Konkurs adresowany jest do przedszkoli,
szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
średnich i szkół wyższych, publicznych i
niepublicznych, a także do organizacji
pozarządowych
i
instytucji
samorządowych.
Wszelkie informacje na temat konkursu
dostępne są:
a) w biurze Organizatora - ul. Hoża 3 m 5,
00-528 Warszawa, telefon (22) 622 98 68,
e-mail:
pomagamypszczolom@naszaziemia.pl
b)
na
stronie
internetowej
www.pomagamypszczolom.pl/konkursgrantowy

ULGI W OPŁACIE ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Uchwałą nr XXXIII/181/2013 Rady
Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26
listopada 2013r. wprowadzone zostały ulgi
w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.W przypadku nieruchomości
zamieszkałych przez osoby tworzące jedno
gospodarstwo domowe, liczące 5 i więcej
osób, stawka opłat na 5 i 6 osobę wynosi
1 zł./osoba/miesiąc. W gospodarstwach

domowych liczących powyżej 6 osób,
opłata od kolejnych osób wnoszona jest na
zasadach
ogólnych,
czyli
17zł/osoba/miesiąc lub w przypadku
segregacji odpadów 15 zł./osoba/miesiąc.
Zróżnicowanie
stawek
opłat
obowiązuje od 1 stycznia 2014r. Ulgi w
opłatach naliczane będą z urzędu, bez
konieczności
składania
dodatkowych
deklaracji. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod nr tel. 74/812 63 27 wew. 20
( insp. Agata Rarus)
Poniżej kilka informacji związanych z
funkcjonującym od 6 miesięcy nowym
system
gospodarowania
odpadami
komunalnymi:
Łącznie wydano w gminie Międzylesie
ok. 2.500 deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
na dzień 31.12.2013r. złożonych zostało
97,5 %.
W
stosunku
do
właścicieli
nieruchomości, którzy nie dopełnili
obowiązku
złożenia
deklaracji,
prowadzone były działania zgodnie z
ustawą Ordynacja podatkowa.
W minionym roku wysłanych zostało
około 290 wezwań do złożenia deklaracji.
Wszczęto 84 postępowań zmierzających
do określenia, w drodze decyzji wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W
24
przypadkach
postępowania zakończyły się naliczeniem
opłaty w drodze decyzji burmistrza. W
pozostałych umorzono na skutek złożenia
przez
zobowiązanych
deklaracji
samowymiarowej.
Decyzje naliczające, od których
właściciele
nieruchomości
wnieśli
odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego są utrzymywane w mocy,
co jest dowodem na to, że obowiązek
ponoszenia opłaty za odbiór odpadów
dotyczy
wszystkich
właścicieli

nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy.
Od lipca do listopada 2013r.
wystawionych zostało ok. 1577 upomnień
w stosunku do osób, które nie regulują
należności za odbiór odpadów terminowo.
Ogółem
około
270
gospodarstw
domowych (11%) nie płaci regularnie za
śmieci. Przypominamy, że w przypadku
właścicieli zalegających z płatnościami,
prowadzone są postępowanie egzekucyjne
w celu
przymusowego ściągnięcia
należności
w
trybie
egzekucji
administracyjnej, co skutkuje dodatkowym
obciążeniem kosztami egzekucji.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach burmistrz jest organem
egzekucyjnym
w
egzekucji
administracyjnej, który jest uprawniony do
stosowania
wszystkich
środków
egzekucyjnych (za wyjątkiem egzekucji
z nieruchomości), w stosunku do
należności pieniężnych z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z KONTROLI
DZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW
ROLNYCH ZA 2013 ROK
Zgodnie z Zarządzeniem nr 121/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z
dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie
określenia szczegółowych uregulowań
dotyczących
realizacji
uchwały nr
XIV/83/2012
Rady
Miejskiej
w
Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w
sprawie
zasad
gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Międzylesie, poniżej przedkładamy
informację
dot.
przeprowadzonych
kontroli dzierżawionych nieruchomości
rolnych ( dot. mienia gminnego).
1. Ogólna powierzchnia wydzierżawionych

nieruchomości rolnych – 1.210 ha; liczba
dzierżawców – 373.
2. Ilość przeprowadzonych kontroli – 64.
3. Łączna powierzchnia skontrolowanych
nieruchomości rolnych – 137,06 ha (11,3%
ogółu
powierzchni
dzierżawionych
nieruchomości rolnych – minimalny
wymiar – 10%).
4. Okres w którym przeprowadzone były
kontrole: maj – wrzesień 2013.
5.Zakres wniosków pokontrolnych: objęcie
ponowną kontrolą w roku 2014 – 7
nieruchomości.
6. Część opisowa:
6.1. Kontrole przeprowadzone zostały
zgodnie z planem kontroli na 2013 r.
6.2. W trakcie kontroli nie odnotowano
faktów i zdarzeń mogących wpłynąć
na przebieg kontroli.
6.3. Protokoły z kontroli były poddawane
kontroli bieżącej, co potwierdzone
jest wpisami.

XXXIV SESJA RADY
MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
Na XXXIV Sesji Rady Miejskiej
odbytej w dniu 20 grudnia 2013 radni podjęli
następujące uchwały :
1/ Nr XXXIV/185/2013
w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

2/ Nr XXXIV/186/2013 w sprawie
przyjęcia
wieloletniej
prognozy
finansowej Gminy Międzylesie
3/ Nr XXXIV/187/2013 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2013
4/ Nr XXXIV/187/2013 w sprawie
przyjęcia
„Programu
usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Międzylesie”
Na sesji obecnych było 13. radnych.
Szczegółowe informacje z przebiegu sesji
np. dyskusja radnych, brzmienie podjętych
uchwał, można znaleźć na stronie
internetowej gminy www.miedzylesie.pl
zakładka BIP>Rada Miejska

KOŁO ŁOWIECKIE „OSTOJA”
11 stycznia 2014 r. w Niemojowie odbyło
się
spotkanie
Koła
Łowieckiego
„OSTOJA”, gdzie myśliwi wraz ze swoimi
rodzinami spotkali się z panią Dyrektor
Domu Dziecka z Domaszkowa wraz z
współpracownikami.
Pan
Jacek
Stangenberg w imieniu Koła Łowieckiego
przekazał na ręce Pani Dyrektor w
obecności Pana Burmistrza kwotę 2500,00
zł. Dyrektor Domu Dziecka Zofia Sornat
podziękowała za hojność i oświadczyła, że
przeznaczy pieniądze na wypoczynek
dzieci podczas ferii zimowych. Burmistrz
wręczył podziękowanie za współpracę
członkom
Koła
Łowieckiego
„OSTOJA”którzy zadeklarowali dalszą
pomoc wychowankom Domu Dziecka w
Domaszkowie.

UL.WRSZAWSKA
Brak oświetlenia na ul. Warszawskiej
spowodowany jest awarią sieci na
przyłączach do Dyskontu Biedronka.
Przepraszamy
na
niedogodności.
Będziemy interweniować u właścicieli
obiektu, aby dokonał niezbędnych napraw.

KĄCIK EMERYTA
Zaproszenie
Z ogromną przyjemnością mamy
zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie
„KARNAWAŁOWE”, które odbędzie się
01.02.2014 r. o godz.19.00 w Ośrodku
Kultury w Międzylesiu – Dużo jedzenia –
humoru – super zabawy – gwarantuje koło
ZERiI. Zgłoszenie w Domkach Tkaczy we
wtorki od 10.00 do 12.00
***************************
Pragnę złożyć żarliwe życzenia:
szczęścia, dobrego zdrowia, powodzenia.
Niech ten 2014 rok pozbawiony będzie
przykrości, a składa się jedynie ze
szczęśliwych i radosnych chwil.

Ślę te gorące życzenia – wszystkim
emerytom ze Związku ERiI jak również
emerytom nie zrzeszonym.
Przew. Koła ZERiI
Barbara Faron
**************************
Spotkania
w
Klubie
ZERiI
w
Międzylesiu w każdy wtorek od godz.
10.00 do 12.00 i w piątek od 16.00 do
17.00 ( jeśli zachodzi potrzeba) w
Domkach Tkaczy ul. Sobieskiego 2

INFORMACJA DLA
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
W „Domku Tkaczy” przy ul.
Sobieskiego 2 (tam, gdzie PZU), w każdy
wtorek o godzinie 18.00 odbywają się
spotkania Grupy Mityngowej AA „Wsparcie”,
służącej pomocą osobom z problemem
alkoholowym, a także członkom ich rodzin.

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I ICH RODZIN
W każdy pierwszy i trzeci
poniedziałek miesiąca w „Domku Tkaczy”
przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie PZU), pan
Zbigniew Chrapczyński przyjmuje w punkcie
konsultacyjnym potrzebujące pomocy osoby
uzależnione, a także członków rodzin osób
uzależnionych szukających pomocy w
rozwiązaniu istotnych spraw rodzinnych.

DNI PRZYJĘĆ W
NAJBLIŻSZYCH MIESIĄCACH
(OD GODZ. 12.00 DO 14.00)
20.01.2014 * 03.02.2014
POMOC BEZPŁATNA !

Liczba urodzeń w 2013 – 66
Liczba zgonów w 2013 – 80
udzielono ślubów w Gminie Międzylesie – 36
LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY MIEDZYLESIE - 7655

O G Ł O S Z E N I E O CZWARTYCH ROKOWANIACH

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 12 lutego 2014 r. o godz. 09.00,
w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędą się czwarte
rokowania nieograniczone dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości wchodzącej w gminny
zasób nieruchomości.

1. Położenie nieruchomości – obręb DŁUGOPOLE GÓRNE, dz. 131/3 o pow. 0,0540 ha,
KW SW1K/00093464/7

Działka zabudowana byłym budynkiem szkolnym, o pow. zabudowy 280,30 m2, oraz pow.
użytkowej budynku 453,85 m2. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, częściowo
podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Mury piwnic i parteru zawilgocone, Konstrukcja
dachu w stanie średnim. Posadzki kamienne i betonowe w stanie średnim, schody kamienne
stare, stolarka okienna i drzwiowa drewniana wymaga wymiany. Instalacje wewnętrzne:
elektryczna, wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania do wymiany.

Gmina Międzylesie posiada projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę (Decyzja
Nr 51/XIII/B/2012 znak: ZPAiB.6740.13.47.2012.KA4 z dnia 12 października 2012 r.) na
przebudowę budynku szkoły na budynek mieszkalny 6-cio lokalowy.

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 182.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące
złotych) brutto.
3. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wniesienia przed zawarciem umowy
jednorazowej wpłaty w wysokości 1.760 zł z tyt. poniesionych przez gminę kosztów
związanych z przygotowaniem dokumentacji formalno - prawnej.
4. W dniach od 05.02.2014 r. do 07.02.2014 r. jest możliwość obejrzenia w/w
nieruchomości w godz. od 7.00 do 14.00, w sprawie proszę się kontaktować z
pracownikami referatu Infrastruktury Technicznej
i Gospodarki w tut.
Urzędzie , tel. 74 8 126 327 wew. 14, pokój nr 17.
5. Terminy przeprowadzonych przetargów: I - 26.07.2013 r., II - 06.09.2013 r., I rokowania –
09.10.2013 r., II rokowania – 20.11.2013 r., III rokowania – 08.01.2014 r.
6. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
7. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Międzylesie: w części 5MN34 - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej.
8. Zaliczkę w pieniądzu w wysokości 18.200 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście
złotych), należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank
Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 –
najpóźniej do dnia 07 lutego 2014 r.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zostanie zaliczona na
poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia
umowy notarialnej, zaliczka ulega przepadkowi.
9. Zgłoszenia udziału w rokowaniach, składa się w zamkniętej kopercie z napisem
"Czwarte rokowania – dz. zabudowana nr 131/3 o pow. 0,0540 ha, obręb Długopole
Górne", którą należy złożyć w pok. nr 17 (drugie piętro) Urzędu Miasta i Gminy
Międzylesie, Plac Wolności 1, najpóźniej do dnia 7 lutego 2014 r. do godziny 14.30.
10. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) Imię, nazwisko, i adres , albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest
osoba prawna lub inny podmiot,
b) datę sporządzenia zgłoszenia,
c) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te
warunki bez zastrzeżeń,
d) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
e) kopię dowodu wpłaty zaliczki.
11. Otwarcie rokowań nastąpi w dniu 12 lutego 2014 r. o godz. 9.00 w sali nr 14 (drugie
piętro) Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, w obecności uczestników
rokowań.
Część ustna rokowań, z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części,
nastąpi w tym samym dniu o godzinie wskazanej przez Przewodniczącego Komisji.
12. Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania
nabywcy nieruchomości.
13. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i
Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327
wew. 14/.
Międzylesie, dnia 09.01.2014 r.

Sprawę prowadzi:
Ewa Siwek, Tel. 74 8 126 327 wew. 14

Rada Rodziców
przy Zespole Szkół
w Międzylesiu
organizuje dnia

15.02.2014r.
od godz. 20

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Międzylesiu
Bilety w cenie 150

zł od pary można nabyć

w punkcie FOCUS (u pani A. Ciesielskiej)
do dnia 7.02.2014 r.
Gra zespół

W cenie biletu: gorące dania,
zimne przystawki i napoje.

00

Całkowity dochód z imprezy przeznaczony jest na rzecz
naszych dzieci.

