ROZMOWA Z ROMANEM NOWAKIEM
KIEROWNIKIEM ZGKiM W MIĘDZYLESIU
Może – na początek – kilka zdań o sobie…
Mam 35 lat, od urodzenia jestem mieszkańcem Domaszkowa, w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Międzylesiu pracuję od początku 2009 roku jako
specjalista ds. informatycznych. Od marca 2013 roku pełnię obowiązki kierownika ZGKiM.
Jak wyglądały pana pierwsze dni w zakładzie na nowym stanowisku ?
Trochę stresu, trochę strachu i może szczypta niepewności czy sobie poradzę na nowym
stanowisku. Pierwsze dni bardzo szybko mijały, było dużo pracy w związku z podziałem
zakładu i przekształceniem działu komunalnego w spółkę ZUK. Organizację pracy w
zakładzie w dużej części trzeba było poukładać od nowa. Bardzo często zdarzało mi się
wychodzić z pracy „grubo” po godzinie 15. Wiele godzin rozmów z pracownikami oraz
znajomość specyfiki naszego zakładu bardzo pomogły w sprawnym wdrażaniu zmian.
Jak przyjęli pana na stanowisku kierownika zakładu współpracownicy ?
Wszyscy pracownicy zakładu znali mnie od ponad 4 lat, także decyzję o tym, że będę pełnił
obowiązki kierownika poznali wcześniej, więc każdy z nas przyzwyczaił się do nowej sytuacji
zanim faktycznie objąłem stanowisko kierownika. Współpraca z pracownikami układała się
pozytywnie od samego początku. Kilka dni ja musiałem przyzwyczajać się do tego, że
pracownicy zwracają się do mnie „kierowniku”.
Jak układa się współpraca z pana poprzednikiem ?
Współpraca z panem Krzysztofem układa się bardzo dobrze, działamy praktycznie pod jednym
adresem, na terenie jednej gminy, wspólnie dbamy o czystość, porządek i dobry wizerunek
naszego miasta Międzylesie i całej Gminy. Często ZGKiM i ZUK pomagają sobie i
uzupełniają się w swoim działaniu. Jeszcze rok temu był to przecież jeden zakład, więc inaczej
być nie może.
Zbliża się połowa roku, a wraz z nią podwyżka cen wody. Proszę uchylić rąbka
tajemnicy co do jej przewidywanej wielkości…
Na dzień dzisiejszy posiadam wszystkie niezbędne dane w celu ustalenia nowych taryf za
dostawę wody oraz odprowadzania ścieków, ale nowe stawki nie są jeszcze ustalone. W ciągu
kilku najbliższych dni stawki zostaną skalkulowane i zostanie złożony wniosek o zatwierdzenie
nowych taryf do Rady Miejskiej w Międzylesiu.
Czy nasze ujęcia wody mają wyznaczone strefy ochronne ?
Tak. W Międzylesiu, Domaszkowie, Długopolu Górnym i Goworowie są ustanowione strefy
ochronne ujęć wody. Zarówno tereny ochrony bezpośredniej, jak i tereny ochrony pośredniej.
Jaki jest na dzień dzisiejszy stan sprzętów i pojazdów i jakie są najważniejsze potrzeby
sprzętowe zakładu ?

Jeżeli chodzi o pojazdy to w tym miejscu trzeba jasno powiedzieć, że ich stan jest zły, a nawet
bardzo zły. Zarówno Jelcz asenizacyjny jak i Star podnośnik to samochody 26-letnie,
wyeksploatowane, w tej chwili już bardzo awaryjne, a na dodatek ze względu na ich wiek jest
mocno utrudniony dostęp do części zamiennych. Większość napraw staramy się wykonywać
własnymi siłami, przy poszukiwaniu części z pomocą przychodzi internet, ale zdarza się, że
samochód jest unieruchomiony przez kilka dni i nie możemy świadczyć usług na bieżąco, a to
często denerwuje mieszkańców naszej gminy. VW Transporter używany na wodociągach też
ma już 22 lata i jego stan nie jest najlepszy. Najmłodszy jest 10-letni Ford Transit, jego stan
jest dobry i powinien nam jeszcze posłużyć. Jeżeli chodzi o pozostały sprzęt to w ubiegłym
roku zakupiony został agregat prądotwórczy niezbędny do prac w terenie, pompa szlamowa
do pompowania wody z wykopów, ubijak wibracyjny do zagęszczania podłoża ułatwiający
przywracanie terenów po awarii do stanu pierwotnego a także elektronarzędzia.
Może kilka zdań o długofalowych działaniach i planach rozwoju zakładu…
W chwili obecnej skupiam się nad sprawnym realizowaniem zadań bieżących, określonych w
statucie. Jednocześnie w dalszym ciągu pracuję nad poprawą wizerunku zakładu na zewnątrz,
bardzo ważne jest aby świadczone przez nas usługi stały na wysokim poziomie, a odbiorcy
naszych usług byli z nich zadowoleni.
Ile budynków znajduje się jeszcze w zarządzie ZGKiM ?
Na dzień dzisiejszy w zarządzie ZGKiM znajdują się 83 budynki, z tego 49 na terenie
Międzylesia.
Czy zadłużenie mieszkańców gminy wobec ZGKiM jest znaczące ?
Zadłużenie mieszkańców gminy wobec zakładu jest spore, ale pocieszający jest fakt, że coraz
więcej dłużników podpisuje porozumienia i spłaca zadłużenia w ratach.
W jaki sposób próbuje pan pomnażać skromny niewątpliwie budżet zakładu ?
Na przykład w ubiegłym roku udało się nam wykonać na zlecenie 6 prac z Funduszu
Sołeckiego. Mam nadzieję, że także i w tym roku takie dodatkowe zlecenia trafią do ZGKiM.
Jak układa się pańska współpraca z władzami gminy ?
Współpraca z władzami gminy układa się bardzo dobrze.
Może – na koniec – kilka zdań od siebie…
Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami więc chciałbym życzyć wszystkim:
Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, spędzonych w
rodzinnym gronie, smacznego jajka oraz mokrego dyngusa.
Dziękuję za rozmowę

XXXVI SESJA RADY
MIEJSKIEJ MIĘDZYLESIA
W dniu 25 marca 2014 r. odbyła się
XXXVI Sesja Rady Miejskiej w
Międzylesiu. W programie sesji znalazły
się następujące zagadnienia :
1/ przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Międzylesie w roku 2014
2/
udzielenia
zgody na
zbycie
nieruchomości gruntowej niezabudowanej
nr 63/2 o pow. 0,02 ha obręb Michałowice
3/
udzielenia
zgody na
zbycie
nieruchomości gruntowej niezabudowanej
nr 464 o pow. 0,85 ha obręb Długopole
Górne
4/ zmieniająca uchwałę w spr. przyjęcia
programu współpracy gminy Międzylesie z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego
w
zakresie
realizacji zadań publicznych na 2014 r.
5/ zmian w budżecie gminy na 2014 r.
6/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki
Szczegółowy przebieg sesji, oraz pełne
brzmienie uchwalonych aktów prawnych
znaleźć można na internetowej stronie gminy:
www.miedzylesie.pl zakładka BIP > Rada
Miejska

SPOTKANIE PRODUCENTÓW
BYDŁA - WOŁOWINA
SUDECKA
12 marca 2014 r. w siedzibie OSP
Międzylesie
odbyło
się
spotkanie
producentów bydła z terenu naszej Gminy
z przedstawicielami Zakładu Przemysłu

Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. z Jarocina
w
województwie
wielkopolskim,
z
inicjatywy
Radnego
Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego Zbigniewa
Szczygła.
Celem
spotkania
była
propozycja
nawiązania współpracy przy skupie
i kontraktacji bydła rzeźnego z naszego
terenu, oraz promocja na terenie kraju
,,wołowiny sudeckiej". Omówione zostały
wstępne zasady dotyczące realizacji
powyższego
przedsięwzięcia.
Przedstawione
zostały
możliwości
zarówno sprzedaży bydła, jak również jego
hodowli w celu dalszej odsprzedaży.
Spotkanie
cieszyło
się
dużym
zainteresowaniem ze strony rolników
naszej gminy – producentów bydła.
Informacji udziela pracownik Urzędu
Miasta i Gminy Międzylesie Pani Anna
Kulbaka tel. 74 8 126 327 wew. 27

ROZWÓJ
PRZEDSIEBIORCZOŚCI
W POWIECIE KŁODZKIM
8 kwietnia w Boguszynie odbyło się spotkanie
przedsiębiorców z terenu powiatu kłodzkiego
z przedstawicielami Powiatowego Urzędu
Pracy
z
Kłodzka,
Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego, DARR SA
Fundusz
Regionu
Wałbrzyskiego.
Na
spotkaniu omawiano stan bezrobocia w
powiecie
kłodzkim
za
rok
2013r.
Przedstawiono możliwości pozyskania dotacji
unijnych preferencyjnych kredytów, które
pomogą
przedsiębiorcom do stworzenia
nowych miejsc pracy w powiecie kłodzkim.
Na spotkaniu byli również przedstawiciele
samorządów min. Starosta Maciej Awiżeń
oraz burmistrz Tomasz Korczak.

FORUM GOSPODARCZE
WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ
STREFY EKONOMICZNEJ
"INVEST-PARK"

8 Kwietnia 2014 r. w Polanicy Zdroju
odbyło
się
Forum
Gospodarcze
Wałbrzyskiej
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej
"INVEST-PARK",
na
którym
omówiono
możliwości
inwestowania na ziemi kłodzkiej. Ważną
wiadomością dla nas było rozpoczęcie
dyskusji o budowie trasy szybkiego ruchu
Wrocław – Brno przez przejście graniczne
w Boboszowie.

POROZUMIENIE

3269D na odcinku Domaszków ul. Polna –
Nowa Wieś do kościoła, remontu chodników
na terenie miasta Międzylesie w ciągu
ul. Powstańców Śląskich i Wojska Polskiego z
kostki przekazanej przez powiat, oraz w
dalszej kolejności wycinki zakrzaczeń na
kolejnych drogach powiatowych wskazanych
przez ZDP.
Do powyższych prac gmina
zapewni w okresie od kwietnia 2014 roku do
30 września 2014 roku, 2 pracowników,
niezbędny sprzęt, oraz materiał na podbudowę
przy wykonywaniu remontów chodników.
Wszystkie prace wykonane przez gminę
Międzylesie będą stanowić jej udział w
realizacji przez powiat I etapu remontu
nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D w
Jodłowie, który powiat wykona po uzyskaniu
dofinansowania na tą inwestycję ze środków
budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych.

O WSPÓŁPRACY

W dniu 14.04.2014r. burmistrz Tomasz
Korczak w imieniu gminy Międzylesie
podpisał porozumienie z powiatem kłodzkim
reprezentowanym przez starostę
Macieja
Awiżenia oraz etatowego członka zarządu
Krzysztofa Baldy, w zakresie współpracy przy
wykonywaniu
prac
porządkowych
i
remontowych na drogach powiatowych
położonych na terenie gminy Międzylesie.

W ramach organizowanych robót publicznych
w 2014 roku, gmina zobowiązała się m.in. do
wycinki zakrzaczeń drogi powiatowej nr

XV DOLNOŚLĄSKIEGO
FORUM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

10.04.2014 w Kudowie Zdr. Odbyło się XV
Dolnośląskiego
Forum
Samorządu
Terytorialnego, Głównym tematem było 10lecie wstąpienia Polski do Uni Europejskiej.
Gościem Forum był
minister kultury i
dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.
Burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak
spotkał się z ministrem w sprawie rewitalizacji
Domków Tkaczy, które znajdują się w naszym
mieście.

NARADA SOŁTYSÓW Z
GMINY MIĘDZYLESIE

17 marca 2014 r. w Miejsko Gminnym
Ośrodku Kultury w Międzylesiu
odbyła się pierwsza narada sołtysów w roku
bieżącym, którą prowadził burmistrz Tomasz
Korczak. Od ostatniej narady zorganizowanej
w dniu 23 grudnia 2013 r. „zebrało” się sporo
tematów do przekazania gospodarzom naszych
sołectw.
Frekwencja jak zwykle dopisała, zatem
i podane informacje należycie dotrą do
odbiorców. 11 marca br. obchodziliśmy Dzień
Sołtysa. Burmistrz podziękował wszystkim
sołtysom za współpracę, trud i wysiłek
wkładany w pełnienie tej trudnej funkcji,
życząc jednocześnie wytrwałości w realizacji
celów i zadań postawionych zarówno
sołectwu, jak i sobie.
Tematy omówione na naradzie:
1) realizacja projektów w ramach PAOW oraz
funkcjonowanie
funduszu
sołeckiego
w 2014 r.;
2) uczestnictwo sołectw/KGW
w XVII
spotkaniach Tradycji Wielkanocnych Ziemi
Kłodzkiej – 5.04.2014 r. Kłodzkie Centrum
Kultury
3) udział sołectw w X Edycji Powiatowego
Konkursu „Najlepsze Inicjatywy społeczności
lokalnych”
4)
konkursy ogłoszone przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy
wsi” ( dla organizacji pozarządowych) oraz
„Piękna Wieś Dolnośląska 2014”
5) aktualizacja Sołeckich Strategii Rozwoju;
przystąpienie nowych sołectw do Programu
Odnowy Dolnośląskiej Wsi

6) udział wsi Goworów w konkursie
organizowanym przez ARGE o Europejska
Nagrodę Odnowy Wsi 7) organizacja „Pikniku
Pod Trójmorskim Wierchem – oraz Dni
Międzylesia – 30 maja-1 czerwca 2014 r.
Sołtysi otrzymali do rozprowadzenia poradnik
dotyczący postępowania z azbestem oraz
harmonogram „wystawek” wiosna 2014 r.

ORGANIZACJA ROBÓT
PUBLICZNYCH W ROKU 2014

Na 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy
w
Kłodzku
przeznaczył
dla
Gminy
Międzylesie 10 miejsc na organizację robót
publicznych i 6 miejsc na prace społecznieużyteczne. W porównaniu do lat ubiegłych
zmieniły się zasady kwalifikacji osób
bezrobotnych, którzy będą mogli podjąć
zatrudnienie. W pierwszej kolejności będą
kierowane do pracy osoby, które nigdy lub
bardzo rzadko korzystały z tej formy
aktywizacji. Różnica jest także w przypadku
wydawania skierowań dla osób bezrobotnych.
W roku 2014 wydanie skierowania nie wiąże
się z jednoczesnym podjęciem zatrudnienia,
gdyż Urząd Pracy wydaje na jedno wolne
miejsce 3, a nawet 4 skierowania. Dopiero na
tej podstawie wybierane są osoby, z którymi
Urząd Miasta i Gminy podpisze umowy o
pracę.

REGULAMIN ODBIORU
ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
TZW. WYSTAWEK W GMINIE
MIĘDZYLESIE
Na podstawie § 8 ust. 10, par. 10 ust. 1 lit.
c) uchwały nr XXIX/125/2012 Rady
Miejskiej w Międzylesiu z dnia 18. grudnia

2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Międzylesie ( ze zm.), określa się
Regulamin odbioru mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych z terenu
Gminy Międzylesie.
1.1.
Meble
oraz
inne
odpady
wielkogabarytowe, które ze względu na
duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się
do pojemnika na pozostałe śmieci,
nazwane dalej odpadami, podlegają
utylizacji i odbieranesą przez firmę: Zakład
Usług Komunalnych Spółka z o.o.
w Międzylesiu, Plac Wolności 16 dwa razy
w roku : przed sezonem letnim i zimowym
tj. w miesiącu kwietniu i w miesiącu
październiku wg harmonogramu.
1.2.
Harmonogram „wystawek”,
z
odpowiednim wyprzedzeniem, podany
zostanie do publicznej wiadomości w
sposób
zwyczajowo
przyjęty.
W
harmonogramie
określona
zostanie
maksymalna
waga
oraz
ilość
wystawianych odpadów.
2. Do odpadów zalicza się w
szczególności: stoły, szafy, krzesła, sofy,
dywany, wózki dziecięce, materace,
pierzyny, kołdry, poduszki, rowery,
zabawki, opony ( jeden komplet od
samochodu osobowego), zużyty sprzęt
RTV i AGD - kompletny oraz kosiarki
ogrodowe.

samochodowe,
motorowery,
remontowe, odpady ogrodowe.

odpady

2.2. Elementy powyżej 50 kg nie będą
odbierane.
2.3. Istnieje możliwość odbioru odpadów
pow. 50 kg, jednak po wcześniejszym,
odpłatnym zamówieniu kontenera na
odpady w ZUK.
3.
Odpady
winny
być
wystawione w miejscu
służącym
do
gromadzenia odpadów komunalnych łatwo
dostępnym dla służb komunalnych, nie
wcześniej niż 24 godziny przed
wyznaczonym terminem ich odbioru, w
sposób zapewniający łatwy dostęp firmie
wywozowej i nie stwarzający uciążliwości
dla korzystających z nieruchomości.
4. Odpady mogą być przekazywane we
własnym zakresie do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (P SZOK)
w Międzylesiu, przy Placu Wolności 16, w dni
robocze w godz. 7.00 -15.00, natomiast w
każdy
wtorek
do
godz.
18.00.

5. Wszelkich informacji w sprawie
odpadów pow. 50kg, jednak po
wcześniejszym, odpłatnym zamówieniu
kontenera na odpady w ZUK, udziela ZUK
Międzylesie, tel. 74 866 69 67;
email: zukmiedzylesie@wp.

GOSPODARKA ODPADAMI
2.1. Do odpadów wielkogabarytowych nie
zalicza się wszelkiego rodzaju części
budowlane i sanitarne takie jak styropian,
wełna mineralna, deski drewniane, belki,
panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny,
umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki,
grzejniki, płytki, rolety jak również części

O nowym systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi
w
gminie,
pisaliśmy
wielokrotnie na łamach Informatora. W tym
numerze zamieszczamy informację dot. Ilości
i rodzaju zebranych odpadów komunalnych z
terenu gminy w roku 2013 oraz sposobu ich
zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie regulacjami prawnymi.

Rodzaj odpadu

Ilość (tony)

Odpady zmieszane

1.053,2

Papier i tektura

30,7

Szkło

57,7

Tworzywa sztuczne

36,2

Odzież

5,4

Zużyte opony

7,0

Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne

6,5

Odpady
wielkogabarytowe

0,88

Opakowania z metali

0,4

Opakowania z drewna

4,3

Odpady pochodzące z
rozbiórek i remontów

31,4

Natomiast odpady budowlane i rozbiórkowe
wykorzystano w 100%, do celów rekultywacji
zamkniętego gminnego wysypiska.

BĘDĄ POJEMNIKI NA
SKOSZONĄ TRAWĘ
W związku ze zbliżającym się sezonem
koszenia traw Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Międzylesiu w dniach 28 - 30
kwietnia wystawi oznakowane pojemniki
na trawy o pojemności 1100 l.
Lokalizacja pojemników:
1. ul. Lipowa - koło gniazda selekcji
2. ul. 1000-lecia - obok remizy

Nowelizacja
przepisów
„śmieciowych”
zobowiązuje gminy do prowadzenia takiej
gospodarki odpadami, aby jak najmniej śmieci
trafiło na wysypisko. Gmina ma obowiązek
ograniczyć przede wszystkim składowanie
odpadów ulegających biodegradacji oraz
zwiększyć poziom odzysku i recyklingu takich
odpadów jak papier, metal, szkło, tworzywa
sztuczne
oraz
odpady
budowlane
i
rozbiórkowe.
Ustawodawca
wyznaczył
terminy, w których gmina powinna osiągnąć
określone progi w tym zakresie.
W gminie Międzylesie w roku 2013
wszystkie zebrane odpady poddane zostały
odpowiednim procesom przetwarzania. Dzięki
czemu tylko 10% odpadów ulegających
biodegradacji
trafiło
na
składowisko
(dopuszczalny poziom w 2013r to 50%) . Z
ogólnej masy zebranych odpadów udało się
odzyskać i przygotować do ponownego użycia
16% surowców (wymagany wskaźnik to 12%).

3. ul. Wojska Polskiego - naprzeciw
kościoła JPII
4. ul. Pionierów - przy ścieżce na stację
PKP
5. ul. Międzyleska - Domaszków osiedle

Prosimy o korzystanie z pojemników
zgodnie z przeznaczeniem - można
wrzucać:
- trawy
- liście
- rozdrobnione gałęzie drzew, krzewów

OPS - INFORMUJE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu
ogłasza rekrutację do Projektu “Wyjść z
bezrobocia” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji
Społecznej
Działanie
7.1
Rozwój
i
upowszechnianie aktywnej integracji. Pod
działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej.
Do udziału w Projekcie zapraszamy
osoby będące w wieku aktywności zawodowej,
korzystające z pomocy finansowej OPS i
zamieszkujące na terenie gminy Międzylesie.
Rekrutacja trwa do 25.04.2014r.

W ramach Projektu realizowane będą
następujące
instrumenty
aktywnej
integracji:
1. Trening w zakresie umiejętności
społecznych.
2. Warsztaty w zakresie podniesienia
kompetencji życiowych i umiejętności
społeczno-zawodowe.
3. Indywidualna terapia psychologiczna.
4. Kurs - PRAWO JAZDY kat. “B” i inne

NOWY SAMOCHÓD
POŻARNICZY DLA OSP
MIĘDZYLESIE
W
ramach
projektu
“Modernizacja
integrowanego
ochronnego
systemu
Orlickich
i Bystrzyckich
gór
w związku
z podpisaniem umowy z Schengen”
dofinansowanego
z
Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
2007-2013, Gmina Międzylesie zakupiła

średni samochód ratowniczo gaśniczy
IVECO.

Wóz bojowy przyjechał do jednostki OSP
Międzylesie w sobotę 22.03.2014 r. Po
uroczystym
wręczeniu
strażakom
kluczyków przez burmistrza Tomasza
Korczaka, przedstawiciel dostawcy – firmy
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z
o.o. z Bielsko – Białej, przeszkolił
strażaków z jednostki w zakresie obsługi i
użytkowania samochodu bojowego.
Wartość zakupionego samochodu to
prawie 710 tys. zł. brutto. 85% tej kwoty
dofinansowała UE. Oprócz Gminy
Międzylesie w projekcie udział biorą:
Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina
Kudowa Zdrój po stronie polskiej i – po
stronie
czeskiej
gminy:
Oleśnice
w Orlickich
Górach,
Rokytnice
w Orlickich Górach (partner wiodący) oraz
Orlickie Zahori.

WIEŚ GOWORÓW W DRODZE
PO LAUR EUROPEJSKIEJ
NAGRODY WSI
Wieś Goworów, będąca laureatem konkursu
Piękna Wieś Dolnośląska 2013, będzie
reprezentowała Województwo Dolnośląskie w
konkursie o 13. Europejską Nagrodę Odnowy
Wsi 2014. Tegoroczna edycja konkursu jest
podyktowana
potrzebą
wyróżnienia
szczególnie wartościowych i wzorcowych
procesów rozwoju i odnowy obszarów
wiejskich, przy uwzględnieniu uwarunkowań
ekonomicznych i kulturowych.

Konkurs zwraca w szczególności uwagę na
wyróżnienie
tych
wsi,
które
dzięki
inicjatywom oddolnym, stawiają czoła
aktualnym wyzwaniom miejsca w którym żyją,
zgodnie z mottem „lepiej żyć”.
Komisja Europejska odwiedzi naszą wieś w
pierwszej dekadzie czerwca br. (dokładna data
wiadoma będzie w najbliższych dniach).
Finał konkursu odbędzie się we wrześniu, w
miejscowości Vals w Szwajcarii. Gratulujemy
i oczywiście życzymy sukcesów.

UCZESTNICTWO W
KONKURSIE „PIĘKNA WIEŚ
DOLNOŚLĄSKA 2014”
Z przyjemnością informujemy, że
do
tegorocznej
edycji
konkursu,
organizowanego od szeregu lat przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego pn. „ Piękna Wieś
Dolnośląska”, w kategorii: Najpiękniejsza
zagroda wiejska”, zgłoszona została
zagroda: Potoczek 3A – Pani Haliny
Kampe. Rozstrzygnięcie konkursu 31 lipca
br. Trzymamy kciuki i życzymy
powodzenia.

XVII SPOTKANIA TRADYCJI
WIELKANOCNYCH ZIEMI
KŁODZKIEJ
W Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w
Kłodzku, 5 kwietnia br. odbyły się XVII
już Spotkania Tradycji Wielkanocnych
Ziemi Kłodzkiej. Impreza ta cieszy się od
lat wielkim zainteresowaniem nie tylko
wśród uczestników, ale i odwiedzających.

Przesłaniem jej jest aktywizacja środowisk
wiejskich, promocja kultury ludowej, jak
również zachowanie i pokazanie tradycji
oraz dziedzictwa narodowego. Łącznie
wystawiono ponad 80 stołów. Każdy
piękny i bogaty na swój sposób, dlatego
też nie ma zwycięzców.
Rozstrzygnięto
konkursy
na:
najładniejszą pisankę, palmę oraz
baranka wielkanocnego oraz konkurs
dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych na najładniejszą kartkę
wielkanocną. Nie zabrakło występów
zespołów ludowych.
W tym roku naszą gminę
reprezentowało 15 środowisk i tak: Koło
Młodych Gospodyń Domaszków, Dolnik,
Roztoki,
Stowarzyszenie
KulturalnoSpołeczne Gajnik, sołectwa: Smreczyna,
Pisary, Długopole Górne, Goworów,
Potoczek, Różanka, Jodłów, Boboszów,
Lesica, Nowa Wieś, Międzylesie.
Zespołem, który wystąpił na scenie
z repertuarem polsko-ukraińskim był
zespół „Długopolanie” z Długopola
Górnego.
„Trofea” z jakimi wróciliśmy:
Stoły
Wielkanocne
i nagrodzone:

zauważone

- stół z Roztok – nagrodzony przez
redakcję
Portalu
Rolniczego
–
Gospodarz.pl;

- stół z Gajnika – nagrodzony przez Zarząd
Powiatowy
Polskiego
Stronnictwa
Ludowego;
- stół z Dolnika – nagrodzony przez
radnego Rady Miasta Kłodzko Michała
Piszko.
Konkurs Najładniejsza pisanka:
- wyróżnienie dla Pani Krystyny Dragan z
Długopola Górnego
Konkurs Kartka wielkanocna:
- wyróżnienie - Kasia Ryś, uczennica VI
klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Domaszkowie;
- II nagroda – Mikołaj Neter, uczeń I klasy
gimnazjum Zespołu Szkół w Międzylesiu
- III wyróżnienie – Kamil Henrysiak,
uczeń I klasy gimnazjum Zespołu Szkół
w Międzylesiu.
Kolejne Spotkania Tradycji 21 marca 2015 r.
w Szczytnej.

Wszystkim, którzy swoją obecnością
zaszczycili tą szczególną w treści

KONCERT "DŁUGOPOLAN"
W niedzielne popołudnie 23 marca
zgromadziliśmy się w Sali widowiskowej
MGOK, aby wysłuchać koncertu zespołu
„Długopolanie” z Długopola Górnego, pt:
„Podaj
rękę
Ukrainie”. Zespół
zaprezentował swoje wokalne umiejętności
wykonując ludowe piosenki ukraińskie i
polskie. Przed koncertem nauczycielki z
Zespołu Szkół : Irena Trytek i Anna
Krzewina poprosiły zgromadzonych o
rzeczowe wsparcie, w związku z ich jazdą
z delegacją TVP Wrocław do rodzin
polskich zamieszkujących tereny IwanoFrankowska. Dziękujemy „Długopolanom”

za wspaniały koncert i za wzruszające
chwile,
które
wspólnie
mogliśmy
przeżywać.

ZESPÓŁ RÓŻA Z RÓŻANKI
W WIOSENNEJ EDYCJI
PRZEBOJÓW LUDOWYCH
RADIA WROCŁAW

6 kwietnia rozpoczęła się wiosenna
edycja Listy Przebojów Ludowych Radia
Wrocław. Rywalizację rozpoczyna siedem
zespołów ludowych, z różnych zakątków
Dolnego Śląska, a są to: Róża z Różanki,
gmina Międzylesie, Czapalnki z Czapli,
Goczałkowianie z Goczałkowa, Jarzębina z
Zawidowa,
Koniczynki z Miłoradzic,
Lubaniacy
z
Lubania,
Sąsiadeczki
z Dobrzynia. Rywalizacja trwa 3 miesiące.
Jak „donosi” Radio Wrocław jest tylko
jeden debiutant – zespół Lubaniacy, który
pierwszy raz zaprezentuje się w Radiu
Wrocław. Pozostałe zespoły przypomną się
słuchaczom, po kilkuletniej przerwie. Dwa
zespoły uczestniczące w tej edycji już
zwyciężyły w programie. Jest to Jarzębina z
Zawidowa ( 2005 r) oraz „Róża” z Różanki
(2007 r.)
Zapewne wszyscy mieszkańcy naszej
gminy niejednokrotnie mieli przyjemność
słyszeć zespół „Róża”, zarówno na imprezach
lokalnych, organizowanych prywatnie, czy też
poza granicami naszej gminy. Przypominamy,
że w roku 2012 Burmistrz Miasta i Gminy
Międzylesie nadał zespołowi odznaczenie
honorowe za szeroko rozumianą promocję wsi
i gminy.
Prosimy naszych mieszkańców
i
nie tylko, o słuchanie Radia Wrocław w każdą
niedzielę, od godz. 7.00
i
głosowanie poprzez sms-y na nr: 72280, treść:

RW KAPELA RÓŻA, (koszt SMSa wynosi 2
zł + VAT), lub też dzwoniąc do redakcji w
czasie trwania programu na numer +48 71/ 339
90 60.
Zespołowi życzymy powodzenia

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)

28.04.2014 * 05.05.2014 *
19.05.2014
POMOC BEZPŁATNA !

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie oraz Prezes Zakładu Usług
Komunalnych Spółka z o.o. w Międzylesiu
ogłaszają KONKURS pn.:

„Wzorcowa segregacja odpadów w sołectwach”
1.

Cel konkursu:
Zachęcenie mieszkańców terenów wiejskich Gminy Międzylesie do efektywnej selekcji odpadów.

2.

Organizatorzy konkursu:
- Gmina Międzylesie – z funduszu PAOW
- Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzylesiu.

3. Czas trwania konkursu:
Konkurs trwać będzie od 1 maja 2014 r. do 31 lipca 2014 r.
4.

Uczestnicy konkursu:
a) Sołectwa Gminy Międzylesie.
b) Sołectwo Międzylesie - punkt przy ul. Lipowej.
5. Zasady uczestnictwa w konkursie:
a) W konkursie nagrodzimy sołectwa, które prowadzą najlepszą segregację w systemie tzw.
„gniazd”, czyli pojemników ogólnodostępnych na terenie każdej wsi, do zbierania papieru,
tworzyw sztucznych oraz szkła.
b) Segregacja winna być prowadzona według zasad określonych w Regulaminie konkursu.
c) Oceny właściwej segregacji dokonywać będą pracownicy Zakładu Usług Komunalnych Spółka
z o.o. w Międzylesiu, podczas każdorazowego wywozu odpadów, przyznając punkty, zgodnie
z Regulaminem konkursu.
d) Konkurs wygra Sołectwo, które zbierze największą liczbę punktów. Ocena punktowa
przedstawiona zostanie do wiadomości publicznej po zakończeniu konkursu.
6. Nagrody i rozstrzygnięcie konkursu:
a) Laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci bonów pieniężnych na zakup sprzętu do
utrzymania czystości i zieleni na terenie sołectwa, w wysokości:
I miejsce – 500 zł,
II miejsce – 200 zł,
III miejsce – 150 zł
oraz dwa wyróżnienia po 125 zł
b) Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników, nastąpi na Dożynkach gminnych 2014 r.
Osoby do kontaktu: Krzysztof Kowalski tel. 74 8 666 967, Agata Rarus tel. 74 8 126 327 wew. 20.
Międzylesie, dnia 14 kwietnia 2014 r.
Burmistrz Tomasz Korczak

Regulamin konkursu
pn.: „Wzorcowa segregacja odpadów w sołectwach”

3. Cel konkursu:
Zachęcenie mieszkańców terenów wiejskich Gminy Międzylesie do efektywnej
selekcji odpadów.
4. Organizatorzy konkursu:
- Gmina Międzylesie – z funduszu PAOW
- Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzylesiu.
3. Czas trwania konkursu:
Konkurs trwać będzie od 1 maja 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

6. Uczestnicy konkursu:
c) Sołectwa Gminy Międzylesie.
d) Sołectwo Międzylesie - punkt przy ul. Lipowej.
7. Zasady uczestnictwa w konkursie:
e) W konkursie nagrodzimy sołectwa, które prowadzą najlepszą segregację w
systemie tzw.

„gniazd”, czyli

pojemników ogólnodostępnych na terenie

każdej wsi, do zbierania papieru, tworzyw sztucznych oraz szkła.
f)

Segregacja winna być prowadzona według następujących zasad:
 do pojemnika niebieskiego zbierane są:

gazety, czasopisma, katalogi,

zeszyty, książki, papier szkolny i biurowy, torebki i worki papierowe,
kartony, tektura i opakowania z niej zrobione. NIE NALEŻY WRZUCAĆ:
tłustego i zabrudzonego papieru, kartonów i tektury pokrytych folią
aluminiową (np. opakowań po mleku, napojach), papieru termicznego i
faksowego, celofanu, odpadów higienicznych

(np. pampersów, pieluch,

podpasek), worków po wapnie, cemencie, tapety.
 do pojemnika zielonego zbierane są: WYPŁUKANE, BEZ ZABRUDZIEŃ
butelki, słoiki po przetworach, opakowania szklane po pokarmach dla dzieci
i kosmetykach, stłuczki szklane bez nakrętek, kapsli i korków. NIE NALEŻY

WRZUCAĆ: naczyń żaroodpornych, porcelany, fajansu, ceramiki, płytek
ceramicznych, butelek
kineskopów,

z jakąkolwiek zawartością, lusterek,

świetlówek,

żarówek,

szyb

okiennych,

zbrojonych

i

samochodowych.
 do pojemnika żółtego zbierane są: WYPŁUKANE, PUSTE plastikowe
butelki po sokach, napojach, kosmetykach i środkach czystości, plastikowe
opakowania po żywności (np. po jogurtach, margarynach), kubki, tacki, folie
i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach, drobny
złom żelazny i metale kolorowe. NIE NALEŻY WRZUCAĆ: opakowań po
olejach silnikowych i spożywczych, smarach, styropianu, puszek, i
pojemników po farbach i lakierach, opakowań plastikowych z domieszką
innych materiałów, opakowań po aerozolu, lekach, środkach chwastoowadobójczych, zużytych akumulatorów i baterii, zużytego sprzętu AGD.
g) Oceny właściwej segregacji dokonywać będą pracownicy Zakładu Usług
Komunalnych Spółka z o.o. w Międzylesiu, podczas każdorazowego wywozu
odpadów, przyznając punkty wg następujących kryteriów:
 4 punkty za pojemnik wzorcowo napełniony odpowiednim rodzajem
odpadów.
 0 punktów za pojemnik nieprawidłowo wypełniony (odpady zmieszane,
brudne itp.)
d) Z wykonywanych czynności pracownicy ZUK-u sporządzać będą dokumentację, w tym
fotograficzną.
e) Konkurs wygra Sołectwo, które zbierze największą liczbę punktów.
f) Ocena punktowa przedstawiona zostanie do wiadomości publicznej po zakończeniu
konkursu.
6. Nagrody i rozstrzygnięcie konkursu:

c) Laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci bonów pieniężnych na zakup
sprzętu do utrzymania czystości i zieleni na terenie sołectwa, w wysokości:
I miejsce – 500 zł,
II miejsce – 200 zł,
III miejsce – 150 zł
oraz
dwa wyróżnienia po 125 zł

d) Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników, nastąpi na Dożynkach
gminnych 2014 r.

Dzieci urodzone w latach 2003 do 2013 z podziałem na chłopców
i dziewczynki
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POWITANIE WIOSNY
W ZESPOLE SZKÓŁ
W MIĘDZYLESIU
21.03.2014r. w Zespole Szkół w Międzylesiu
aktywnie i wesoło obchodzono Dzień Wiosny
pod hasłem „Bezpiecznie witamy wiosnę”.

Świętowanie
rozpoczęliśmy
od
uroczystego apelu, podczas którego dyrektor
szkoły Ryszard Bodnar przekazał klucze do
szkoły nowej władzy i kadrze uczniowskiej. W
czasie trzech kolejnych lekcji uczniowie mogli
wcielić się w rolę nauczycieli i spróbować
swoich sił pedagogicznych i kierowniczych.
Wiele
niezapomnianych
wrażeń
i emocji dostarczył konkurs na „Miss Wiosny”.
Zgodnie z regulaminem konkursu, każda klasa
typowała
jedną
kandydatkę,
która
zaprezentowała swój wdzięk i pomysłowy
wiosenny strój.
Kolejną atrakcją było topienie
Marzanny przez klasy 0-3. Natomiast
niesamowitych emocji dostarczyli nam
strażacy
OSP
Międzylesie,
którzy
przeprowadzili w szkole próbny alarm
przeciwpożarowy. Uczniowie pod opieką
nauczycieli oraz wszyscy pracownicy szkoły
ewakuowali się na boisko szkolne. W ocenie
strażaków akcja przebiegła bardzo dobrze.
Następnie
uczniowie
klas
4-6
uczestniczyli w „Wiosennym Turnieju
Pierwszej Pomocy” Zespoły 3-osobowe z
poszczególnych klas musiały wykonać 6 zadań
sprawnościowych dotyczących podstawowych
umiejętności
ratowniczych
min.
przy
złamaniach,
skaleczeniach,
krwotokach,
omdleniach, utracie przytomności i oddechu.

Szczególne podziękowania za
organizację tak wielu atrakcji w czasie
Święta Wiosny kierujemy do Samorządu
Uczniowskiego, zaangażowanych uczniów
i nauczycieli, dyrekcji oraz szczególne
podziękowania
dla
niezawodnych
strażaków OSP Międzylesie. Myślimy, że
tak atrakcyjna
forma witania wiosny
przyniosła wiele radości uczestnikom i
jednocześnie nauczyła jak na co dzień dbać
o bezpieczeństwo. Dodać trzeba, że
organizatorami
tej
atrakcyjnej
i
pouczającej zabawy byli nauczyciele Irena
Trytek, Barbara Lewandowska, Joanna
Gądek i pielęgniarka Monika Halczyk.

UCZĘ SIĘ BEZPIECZNIE ŻYĆ

Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu po
raz czwarty wzięło udział w etapie
subregionalnym
konkursu
Zarządu
Województwa
Dolnośląskiego
i
Stowarzyszenia Gmin Polskich Eurogionu
Nysa "Uczę się bezpiecznie żyć"
w
Wałbrzychu . Drużyna w składzie: Milena
Chrobak, Dominika Makarska
i Sandra
Michalak przygotowana przez nauczycielkę

Teresę Pietruszewską zajęła
I miejsce.
Tym samym zakwalifikowała się do finału
tegoż konkursu, który odbędzie się we
Wrocławiu 30 maja 2014 r.
Dzieci wykazały się wiadomościami i
praktycznymi umiejętnościami związanymi z
bezpieczeństwem
dnia
codziennego.
Najważniejszą wartością tego konkursu nie są
medal i upominki, ale zdobyta w ten sposób
wiedza. Choć umiejętności, jakie posiedli
uczestnicy konkursu, są bezcenne, należy
życzyć dzieciom, by nigdy nie znalazł się w
sytuacji, w której musiałyby zrobić z nich
użytek.

MARCOWE WYDARZENIA
W SAMORZĄDOWYM
PRZEDSZKOLU
W MIĘDZYLESIU
Przyroda budzi się do życia, a wraz z
nią działania w naszym przedszkolu nabrały
rozpędu. Miesiąc marzec zaowocował w:

dnia 21.03.20214r. powitaliśmy Wiosnę
kolorowym przemarszem ulicami miasta
wzbudzając radość i uśmiechy na twarzach
przechodniów. Na placu przedszkolnym
pożegnaliśmy Zimę i ogrzaliśmy się przy
cieple ogniska.

- spotkanie pracowników naszego przedszkola
z pracownikami przedszkola w Kralikach,
którego celem była integracja pracowników
obu przedszkoli, wymiana doświadczeń,
poszukiwanie
nowych
pomysłów
do
współpracy
oraz
zacieśnienia
więzi
personalnych,
- wymianę nauczycielek prowadzących
zajęcia dydaktyczne i zabawy z dziećmi
z obu przedszkoli w ramach poszerzenia
doświadczeń.
Do przedszkola w Kralikach pojechały
nauczycielki pani Jolanta Lipińska i Dorota
Wawrzyniak, a z Kralik przyjechały
nauczycielki pani Irena Lacžková i Petra
Ždanová. Było to ciekawe doświadczenie
zarówno dla dzieci jaki i nauczycielek.

- dzieci uczestniczyły w dwóch konkursach
zewnętrznych:
w
VII
Przeglądzie
Piosenki
Przedszkolnej w Złotym Stoku gdzie miejsce II
zajął zespół FIGLARKI w składzie : Oliwia
Szczygieł, Aleksandra Mokrzyńska, Maja
Mądry, Patrycja Leki, Kornelia Kowal. Jako
solistka
zaprezentowała
się
–
Maja

Afrykańska, a w duecie wystąpiła Vanessa Zin
i Zofia Kyś.

W
VI/X
Dolnośląskim
Konkursie
Bezpieczeństwa „Uczę się bezpiecznie żyć” w
kat. kl.0 w Wałbrzychu (półfinał) drużyna w
składzie Dominika Makarska, Milena Chrobak
i Sandra Michalak zajęły miejsce I.
Uczestników
konkursów
przygotowała
nauczycielka mgr Teresa Pietruszewska.
- biorąc pod uwagę starania o przystąpienie
przedszkola do Sieci Szkół i Przedszkoli
Promujących
Zdrowie
zorganizowano
spotkanie z rodzicami na temat zdrowego
sposobu
odżywiania
małych
dzieci.
Prezentację
poprowadziły
zaproszone
przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Kłodzku pani Marzena
Łosak z Higieny Żywności, Żywienia i
Przedmiotów Użytku oraz pani Iwona Kijek i
Mariola Danielewska z Oświaty Zdrowotnej i
Promocji Zdrowia.
Kolejna porcja informacji za miesiąc !!!

Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.spmiedzylesie.przedszkola.net.pl

KONKURS CZYTELNICZY
„PRZYGODA NA TRZEPAKU”
11 kwietnia 2014 r. odbył się
w Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrzycy
Kłodzkiej konkurs czytelniczy klas IV pt.

„Przygoda na trzepaku”. Wzięły w nim udział
3- osobowe zespoły z klas IV szkół
podstawowych z gminy Bystrzyca Kł. oraz z
Międzylesia.

Uczestnicy mieli do rozwiązania 5 zadań
konkursowych na podstawie treści trzech
książek,
które
musieli
przeczytać
przygotowując się do konkursu. Uczennice
klasy IV b z SSP w Międzylesiu: Nicoll
Gładysz, Vanessa Kantor, Adrianna Mizerska
zajęły w konkursie 3 miejsce. Gratulacje!

KONKURS O NASZYM
REGIONIE
„Nasze uzdrowisko- Długopole Zdrój”
– to tytuł międzygminnego konkursu, który
odbył w Długopolu Zdroju 9 kwietnia 2014r.
Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą
dotyczącą
historii
miejscowości,
współczesnego oblicza oraz zareklamować ją
jako uzdrowisko. Drużyna z międzyleskiej
szkoły: Dominika Czarny, Joanna Broszko,
Anna Koczergo pod kierunkiem Barbary
Lewandowskiej
zdobyła
II
miejsce.
Gratulujemy!

TO JUŻ TRADYCJA…

W Zespole Szkół w Międzylesiu 11
kwietnia odbyły się już po raz ósmy
„Osobliwości wielkanocne”, zgłosiło się
16.
wystawców:
Zespół
SzkolnoPrzedszkolny w Domaszkowie, MGOK w
Międzylesiu, Dom Kultury - filia w
Domaszkowie, Sołectwo Międzylesie,
Sołectwo Roztoki, Sołectwo
Lesica,
Sołectwo Goworów, Sołectwo Długopole
Górne, Sołectwo Boboszów, Sołectwo
Dolnik, Samorządowe Przedszkole w
Międzylesiu, Szkoła Podstawowa nr 1 w
Bystrzycy Kł., Zespół Szkół w Kralikach,
Środowiskowy Dom Samopomocy w
Bystrzycy Kł., Dom Dziecka w
Domaszkowie.
Każdy
wystawca
prezentował przepięknie udekorowany stół
wielkanocny.

„Bab Wielkanocnych” pod kierunkiem
pań: B. Hendrysiak, A. Krzewiny i M.
Szewczyk. Kiermasz roślin doniczkowych
– „Wiosenne sadzonki” – pod opieką pań:
B. Lewandowskiej i J. Karwowskiej.
Przeprowadzono konkurs na „Palmę
wielkanocną” do którego zgłosiło się 6 ciu wystawców; I miejsce zdobył Zespół
Szkół w Międzylesiu; II miejsce: Sołectwo
Długopole Górne; III miejsce: Sołectwo
Boboszów, wyróżnienie: Dom Kultury –
filia w Domaszkowie. W konkursie na
„Osobliwość wielkanocną” do którego
zgłosiło się 14-tu wystawców, I miejsce
zajął Zespół Szkolno – Przedszkolny w
Domaszkowie, II miejsce: Dom Dziecka w
Domaszkowie, III miejsce:
Sołectwo
Nowa Wieś, wyróżnienie: Samorządowe
Przedszkole w Międzylesiu, Sołectwo
Długopole Górne, Sołectwo Nowa Wieś
oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w
Bystrzycy Kłodzkiej.

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
„Wielkanoc”
o w kategorii przedszkolaki: I miejsce:
Łukasz Majcher, Międzylesie; II miejsce:
Lena Pojasek, Domaszków; III miejsce:
Maja Grucela, Międzylesie, wyróżnienia:
Kacper Zoszczak, Tymek Prekiel, Filip
Kachel
i
Agnieszka
Konopacka,
Międzylesie, oraz Wiktoria Dreger,
Domaszków;
o w kategorii klasy pierwsze: I miejsce: Kuba
Wojtysiak, II miejsce: Katarzyna Czubala
-Międzylesie; III miejsce: Martyna
Miarka, Domaszków, wyróżnienia: Emilia
Turkiewicz i Alicja Grzyb, Międzylesie.

Ponadto
Zespół
Szkół
w
Międzylesiu wystawił: kiermasz książki,
panie: M. Wikiera i M. Kulbaka, Wystawa

o w kategorii klasy drugie: I miejsca nie
przyznano; II miejsce: Michał Jóźwiak,
Domaszków; III miejsce: Bartosz Bzowy,

Międzylesie; wyróżnienia: Jasiu Cebulak,
Międzylesie.
o w kategorii klasy trzecie: I miejsce: Nicoll
Adamek, Międzylesie; II miejsce: ex.
Weronika Lubczyńska, Domaszków, Julia
Ciesielska
i
Martyna
Korotusz,
Międzylesie III miejsce: ex. Oliwia Neter,
Międzylesie
i
Mateusz
Kopij,
Domaszków;
wyróżnienia:
Dominik
Ruczaj i Oliwia Piątek, Międzylesie.
o w kategorii klasy IV – VI: I miejsce:
Dominik Rzeszutek, Międzylesie; II
miejsce: Katarzyna Ryś, Domaszków; III
miejsce: Michał Dyjak, Domaszków

instrumencie Adam Jankowski i I Kamil
Hendrysiak. Zatańczył na scenie „Zespół
Oli” przygotowany przez p. I. Trytek.
Publiczność nagrodziła oklaskami występ
zespołu „Międzylesianie” pod kierunkiem
Pani Małgorzaty Bojanowskiej. Widownię
rozbawiła
inscenizacja
„Czerwony
Kapturek” klasy II p. T. Ślicznej. Młodzież
z Międzylesia pod opieką pani M.
Dudkiewicz, K. Czech i D. Bieleckiej
przedstawiła „Misterium Wielkanocne”
wprowadzając wszystkich w atmosferę
Wielkiego Tygodnia. Scena pokazała się
pięknie dzięki p. K. Pietrasowi, który dbał
o właściwe nagłośnienie.

Konkurs plastyczny „Kartka wielkanocna”
o w kategorii klasy IV – VI: I miejsce:
Andrzej Kadys, Domaszków; II miejsce:
Kasper Pierzga, Domaszków; III miejsce:
Dagmara
Zoszczak,
Międzylesie;
wyróżnienie: Maria Fąfara, Międzylesie.
o w kategorii klasy I – III gimnazjum: I
miejsce: Patrycja Kopij, Domaszków; II
miejsce: Natalia Zin, Domaszków; III
miejsce: Kamil Hendrysiak, Międzylesie.

Wystawę uświetniły występy dzieci
przedszkolne pod kierunkiem pań: J.
Barwińskiej, M. Skowron i E. Janas.
Pięknie tańczył zespół z Domaszkowa
prowadzony przez p. M.Stykowską. Klasy
III„a” i III „b” I. Leśniak i L. Zielińskiej
zaśpiewały piosenki i recytowały wiersze.
Atrakcją były taneczne – ludowe popisy
dzieci pod kierunkiem pań B. Tokarskiej i
I. Juraszek oraz hip-hopowe gimnazjalistek
z Domaszkowa pod kierunkiem pani
Renaty Sochy. Śpiewem zachwycili nas
uczniowie z klas szóstych i pierwszych
gimnazjum przygotowani przez panią I.
Leśniak i M. Kulbakę, a grą na

W uroczystości wzięło udział wielu
gości, między innymi pani poseł Monika
Wielichowska, burmistrz Tomasz Korczak,
przewodniczący rady Jerzy Marcinek,
sekretarz gminy Aleksandra Kruk, nasi
księża, a także radni gminy. Najliczniej
przybyli rodzice dzieci występujących na
scenie, było też wiele osób, którzy zawsze
aktywnie uczestniczą w „życiu” naszego
miasteczka. DZIĘKUJEMY wszystkim i
ZAPRASZAMY za rok…

KIERMASZ „NIEDZIELI
PALMOWEJ”
Kiermasz „Niedzieli Palmowej” z 13
kwietnia, jak zwykle udany. Szkolna grupa
plastyków sprzedawała palmy, pisanki, kartki i
inne
ozdoby
wielkanocne.
Dzięki
przychylności
mieszkańców
utargowali
621,50. Kwota ta przeznaczona zostanie na
zakup akcesoriów plastycznych. Sympatykom
szkolnego koła bardzo dziękujemy za
wsparcie!

UWAGA ROWERZYŚCI !!!
26 KWIETNIA 2014
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA PIERWSZY ETAP
„KORONY MIĘDZYLESIA
2014”
REGULAMIN CYKLU IMPREZ
ROWEROWYCH UP HILL

1. Impreza ma charakter otwarty i
adresowana jest do osób 10+.
2. Warunkiem
uczestnictwa
jest
posiadanie sprawnego technicznie
roweru oraz sztywnego kasku.
3. Zawodnicy
mają
obowiązek
poruszania się podczas wyścigu
zgodnie z przepisami ruchu
drogowego.

4. Uczestnicy pełnoletni startują na
własną
odpowiedzialność
po
złożeniu pisemnego oświadczenia o
braku
przeciwwskazań
zdrowotnych.
5. Dzieci i młodzież od 10 do 18
roku życia startują za pisemną
zgodą opiekunów prawnych i po
okazaniu Karty rowerowej.
6. Impreza odbywać się będzie raz w
miesiącu, w soboty.
7. Planowane
terminy
i
trasy
kolejnych imprez:
26.04.2014 Domaszków /Orlik/ –
Nowa Wieś /Kościół/
24.05.2014 Długopole Górne –
Przełęcz nad Różanką
28.06.2014 Szklarnia /stawy/ Szklarnia
26.07.2014
Goworów – Nowa
Wieś /Górska Perła/
23.08.2014 Domaszków – Jaworek
20.09. 2014 Boboszów - Potoczek
11.10.2014 Goworów – Jodłów
8. Zapisy w dniu imprezy w Biurze
Zawodów w miejscu startu w godz.
9.15 do 9.45.
9. Udział w imprezie jest bezpłatny.
10. Impreza odbywa się bez względu na
warunki atmosferyczne.

11. Uczestnicy
otrzymują
numer
startowy,
który
jednocześnie
wskazuje, z jakim opóźnieniem
wyjechali na trasę, w stosunku do
pierwszego zawodnika.
12. Start pierwszego zawodnika o
godz. 10.00
13. Kolejni
zawodnicy
będą
wypuszczani na trasę z 1
minutowym opóźnieniem.
14. Organizator dokonuje ręcznego
pomiaru
czasu
na
szczycie
wzniesienia i dokonuje przeliczenia
czasu brutto na czas netto /czas na
mecie – nr startowy = czas netto/.

15. Wszyscy
uczestnicy
na
zakończenie
każdego
etapu
otrzymują pamiątkowy certyfikat.
16. Podczas podsumowania cyklu
„Korona
Międzylesia
2014”
przewiduje się nagrody dla
najbardziej aktywnych uczestników
oraz niespodzianki dla wszystkich.
17. Uczestnicy wyrażają zgodę na
opublikowanie ich wizerunku na
fotografiach z imprezy oraz
wymienienie z imienia i nazwiska
w komunikatach prasowych z
imprezy.
18. Udział w imprezie oznacza
akceptację niniejszego regulaminu.
Organizator: MLKS Sudety
Międzylesie

MOJA DWUNASTKA” JUŻ
PEŁNOLETNIA

Naszej pełnoletniej imprezie przyświeca jeden
główny cel – zachęcenie mieszkańców naszej
gminy do aktywnego spędzania czasu
wolnego. Nasze comiesięczne spotkania
pokazują,
że
każdy,
niezależnie
od
metrykalnego wieku, może poczuć się młodo,
a ponadto poprawić swój nastrój i stan zdrowia
dzięki aktywności ruchowej.
Wszystkich,
do
tej
pory
niezdecydowanych, serdecznie zapraszamy,
aby
dołączyli
do
grona
stałych
Dwunastkowiczów i razem z nimi odbierali
certyfikaty, medale, upominki, a przede
wszystkim z pożytkiem dla zdrowia i w miłej
atmosferze spędzili wolny czas.
Nasza inicjatywa sportowa od samego
początku wspierana jest przez władze
samorządowe, za co składamy serdeczne
podziękowania.

Kapryśna pogoda nie odstraszyła
sympatyków aktywności ruchowej. W sobotę 5
kwietnia 2014 na Stadionie w Międzylesiu po
raz 18. odbyła się impreza marszowo –
biegowa „Moja Dwunastka”. Pomimo
chmurnego nieba, z którego niemal do chwili
startu padał deszcz, w imprezie wzięło udział
10 osób. Tym razem tylko jedna osoba biegała,
a pozostałe preferowały nordic walking i
marsz.

Kolejna „Moja Dwunastka” odbędzie
się w sobotę 10 maja 2014 o godz. 15.00 na
Stadionie w Międzylesiu. Zapisy w dniu
imprezy w godz. 14.15 – 14.45. Udział
bezpłatny. MLKS Sudety Międzylesie

DOBRE WIADOMOŚCI !

Dopiero teraz dotarła do nas
informacja o sukcesie naszych tenisistów
stołowych. Na Strefowym Turnieju Tenisa
Stołowego w Stroniu Śląskim pierwsze
miejsce wśród kadetów zdobył Roman
Rejczak z MLKS Sudety, a wśród seniorów
drugie miejsce stało się „łupem” Bogusława
Zadrożnego z MLKS Sudety, czynnego
gracza i jednocześnie trenera naszej drużyny.
Gratulujemy !

***
Nasi zawodnicy wrócili do wysokiej
formy i w dwóch ostatnich spotkaniach w III
lidze zwyciężyli z drużynami BSTS Bystrzyca
Kłodzka oraz MKS Orzeł Pałac Tielscha
Wałbrzych. Oba spotkania były niezwykle
zacięte i zakończyły się zwycięstwem naszej
drużyny w stosunku 10:8.
Dzięki tym zwycięstwom podopieczni
Bogusława Zadorożnego utrzymali się w III
lidze. Bardzo dobrze także spisała się nasza
drużyna rezerw, która w minioną sobotę
pokonała we własnej hali wicelidera z Nowego
Waliszowa 10:5 i tym samym zachowali
szansę na awans do IV ligi.
Ostatnie mecze tego sezonu zostaną
rozegrane 26 kwietnia i obie nasze drużyny
będą tego dnia gospodarzami. Pierwsza
drużyna zagra z ekipą ze Żmigrodu, natomiast
druga podejmować będzie Orlęta II
Krosnowice.

WYCISKALI Z CHROBRYM !!!

44
zawodników
zgłosiło
się
do
I Mistrzostw Głogowa w Wyciskaniu
organizowanych przez Chrobrego Głogów.
Rywalizowali
w
ośmiu
kategoriach.
Na starcie pojawiły się też trzy panie.
Najlepszym
puchary
wręczył
zastępca
prezydenta
Głogowa
Leszek
Rybak.Wśród
pań
wygrała
Bettina
Razzovki-Korkis, która zdeklasowała dwie
rywalki:
Paulinę
Anioł
o
Kają
Starską. Wystartowało 14 juniorów do lat 23.
Wygrał
głogowianin
Patryk
Duraj, który wycisnął 160 kg. Wyprzedził
Bartosza
Marciniaka
i
Jarosława
Buczko. W kategorii do 75 kg z wynikiem 170
kg
wygrał
Łukasz
Wółkiewicz
ze
Świebidzic.
Wyprzedził
Arkadiusza
Holcamana
i
Kacpra
Radwańskiego.
Kategorię do 82,5 kg wygrał Marcin Szreiber z
SUDETÓW
Międzylesie
z
wynikiem 155 kg, który wyprzedził Wiesława
Kiwackiego
i
Przemysława
Lechwara. Kategorię do 90 kg wygrał opolanin
Patryk
Szypuła
z
wynikiem
210
kg. Kolejne miejsca zajęli Adrian Rosiecki i
Miłosz
Kazimierski.225
kg
wycisnął zwycięzca kategorii do 100 kg
Maciej Ondycz z Bytomia, pokonał
Jacka
Koprowskiego
i
Bartłomieja
Rogozińskiego. Czwarty w tej kategorii
wagowej uplasował się zawodnik SUDETÓW
Międzylesie Mariusz Małkowski wynik 135
kg. W kategorii do 110 kg najlepszy był
Andrzej Kocyła ze Złotoryi. Jego wynik to 245
kg! Kolejni na podium byli Grzegorz
Rompalski
i
Damian
Sieradzki.W kategorii do 120 kg wygrał

wałbrzyszanin
Krzysztof
Bałys
z
wynikiem 235 kg. Kolejni byli Marian Twardy
i
Rafał
Gomuła.W
kategorii
powyżej 120 kg zwyciężył Arkadiusz
Skrzypczak z Suchego Lasu, jego wynik
to 230 kg. Kolejni byli Krzysztof Halczyk
SUDETY Międzylesie wynik 190 kg.
i Michał Nowaliński Wrocław wynik 180
kg. Czwarte miejsce w tej kategorii
wagowej
zajął
zawodnik
SUDETÓW
Międzylesie Grzegorz Kantor, wynik 175 kg.
GRATULACJE DLA WSZYSTKICH
UCZESTNIKÓW, PODZIĘKOWANIA
DLA ORGANIZATORÓW !!!

ZARZĄD STADIONEM
IM. A.SKOWRONA
W MIĘDZYLESIU
Stadion im. A. Skowrona w Międzylesiu,
obiekt będący gminną nieruchomością
świadczącą usługi w zakresie sportu i rekreacji
z dniem 1 kwietnia zarządzany jest przez
Urząd Miasta i Gminy Międzylesie. W
związku z powyższym w porozumieniu z
klubem MLKS "Sudety" określony został
Zarządzeniem Burmistrza nowy regulamin
obiektu, którego pełny tekst opublikowany
zostanie na stronie www.miedzylesie.pl
W stosunku do poprzedniego regulaminu
najistotniejszymi zmianami są:
a) określony został czas w którym
infrastruktura obiektu udostępniana jest do
publicznego korzystania (od 8.00 do 20.00
każdego dnia w tygodniu),
b) określono powody z których dostępność do
infrastruktury może zostać ograniczona lub
wyłączona,

budynku socjalnego) z prawem pierwszeństwa
dla klubu MLKS "Sudety" Międzylesie,
d) jasno sprecyzowano odpowiedzialność
organizatorów za bezpieczeństwo, ład i
porządek podczas organizowanych przez nich
imprez. Poza powyższymi, w zakresie
administrowania,
utrzymaniem
obiektu
zajmują się pracownicy referatu Urzędu Miasta
i Gminy Basen kąpielowy, obiekt jest stale
dozorowany (w tym w godzinach nocnych),
określono zasady i standardy zarządu
poszczególnymi
elementami
obiektu,
wdrożono system monitorowania istotnych
elementów funkcjonowania. Zarząd objęty
został zintegrowanym Systemem Zarządzania
wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009.

SEZON KĄPIELOWY 2014 NA
BASENIE W MIĘDZYLESIU

W połowie kwietnia Zarządzeniem Burmistrza
określony został szczegółowy
harmonogram świadczenia usług na basenie
kąpielowym w Międzylesiu w sezonie 2014.
Zgodnie z Zarządzeniem sezon kąpielowy
rozpocznie się 15 maja, a zakończy 15
września.
Poniżej szczegóły harmonogramu:

c) określono zasady rezerwacji elementów
obiektu w związku z planowanymi imprezami
o
charakterze sportowym i rekreacyjnym (płyta
boiska, bieżnia, część pomieszczeń

Od.15.05 do 30.06
Poniedziałek – nieczynny
wtorek

14.00 - 19.00

środa

14.00 - 19.00

czwartek

14.00 - 19.00

piątek

14.00 - 19.00

sobota

10.00 - 19.00

niedziela

13.00 - 18.00

późnowieczornych, również w lipcu i sierpniu
basen będzie czynny w poniedziałki. Podobnie
jak w roku ubiegłym obsługę WOPR basenu
stanowić będzie pięciu ratowników wodnych.
Zarząd basenem przez pracowników referatu
Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie objęty
został zintegrowanym Systemem Zarządzania
wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009.

Od.01.07 do 31.08
Poniedziałek – 14.00 - 19.00
*************************************
wtorek

10.00 - 19.00

środa

10.00 - 19.00

czwartek

10.00 - 19.00

piątek

10.00 - 19.00

sobota

10.00 - 21.00

niedziela

10.00 - 18.00

Od.01.09 do 15.09
Poniedziałek – nieczynny
wtorek

14.00 - 17.00

środa

14.00 - 17.00

czwartek

14.00 - 17.00

piątek

14.00 - 17.00

sobota

12.00 - 16.00

niedziela

12.00 - 16.00

Propozycja harmonogramu jest wypadkową
doświadczeń z roku ubiegłego, uwag klientów
usług basenu oraz rezultatów sondy
przeprowadzonej na stronie internetowej
Urzędu dot. świadczenia usług na basenie
pływackim (ok. 90% uczestników sondy
wyraziło opinię by kąpiel w basenie
pływackim możliwa była bez powłoki
pneumatycznej).
Zgodnie z sugestiami Klientów wydłużono
czas otwarcia basenu w ciągu dnia, a w tym w
soboty w lipcu i sierpniu do godzin

W ramach projektu “Modernizacja
integrowanego ochronnego systemu
Orlickich i Bystrzyckich gór w związku
z podpisaniem umowy z Schengen”
dofinansowanego
z
Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
2007-2013, Gmina Międzylesie, oprócz
wcześniej
zakupionego
średniego
samochodu pożarniczego dla OSP
Międzylesie,
wyposażyła
w
nową
motopompę OSP Goworów. Dostawcą
sprzętu była firma STEO Sp. z o.o. z
Warszawy.
W
dniu
29.04.2014r.
przedstawiciele dostawcy na miejscu
przeszkolili strażaków z Goworowa w
zakresie
obsługi
i
użytkowania
motopompy.
Koszt zakupu to blisko 60 tys. zł. brutto.
85% tej kwoty dofinansowała UE.
Oprócz Gminy Międzylesie w projekcie
udział biorą: Gmina Bystrzyca Kłodzka,
Gmina Kudowa Zdrój po stronie polskiej
i – po stronie czeskiej gminy: Oleśnice
w Orlickich
Górach,
Rokytnice
w Orlickich Górach ( partner wiodący)
oraz Orlickie Zahori.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 09.05.2014 r. od godz.
10.00, w sali nr 14 rzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie
się pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. wydzierżawienia części nr 1 o
pow. 16 m2, pod usługi handlowo-gastronomiczne przy Basenie Kąpielowym
w
Międzylesiu, w granicach działek nr 414 i 535, obręb Międzylesie.
1. Położenie nieruchomości – obręb MIĘDZYLESIE, w sąsiedztwie Basenu
Kąpielowego w Międzylesiu,

l.
Oznaczenie
p. nieruchomości

1

Opis
nieruchomości

2
Międzylesie

Cena
wywoławcza Wysokoś
miesięczneg
ć
Godzina
Okres dzierżawy
o czynszu
wadium przetargu
dzierżawneg
w zł.
o

3

Teren pod usługi
cz. dz. 414, 535
handlowo1.
gastronomiczne o
SW1K/000400 pow. 16 m2 – nr 1
19/7

Pięć lat od dnia
podpisania
umowy

5

6

7.

200 zł

200 zł

10 00

2.Warunki przetargu:
1) Do przetargu mogą przystąpić osoby prowadzące zarejestrowaną działalność
gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
2) Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości
200 zł (słownie: dwieście złotych), które 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 05 maja 2014r.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz informacja o
zarejestrowanej działalności z CEIDG, podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na
poczet czynszu dzierżawnego, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia
umowy, wadium ulega przepadkowi.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone
rozstrzygnięciu przetargu w ciągu 7 dni od daty jego zamknięcia.

po

3) Do wygrywającego przetarg należy wyposażenie punktu sprzedaży w energię
elektryczną, wodę jeżeli wystąpi taka potrzeba oraz utrzymanie porządku i
czystości wokół obiektu.

4) Dzierżawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na odbiór odpadów
komunalnych, oraz ponoszenie opłat z tytułu podatku od nieruchomości.
5) Sprzedaż winna być prowadzona
z zachowaniem wymogów sanitarnoepidemiologicznych.
6) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy
w Ref. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki tut. Urzędu – pokój nr 17 (II
piętro).
7) Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
8) Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Międzylesie: 1UT/US/MU1 - usługi turystyki obejmujące: małe hotele,
pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi, oraz obiekty związane z
obsługą ruchu turystycznego./ tereny usług sportu i rekreacji na wydzielonych działkach/
zabudowa mieszkaniowo - usługowa, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków
mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych.
9) Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona
przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
10) 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 09.04.2014 r.

Sprawę prowadzi:
Ewa Siwek

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 09 maja 2014 r. od godz. 11.oo,
w sali nr 14 rzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się piąty
przetarg ustny nieograniczony dot. wydzierżawienia na okres pięciu lat, dwóch części o
pow. 16 m2 każda, pod usługi handlowo-gastronomiczne przy Basenie Kąpielowym w
Międzylesiu, w granicach działki nr 414, obręb Międzylesie.

1. Położenie nieruchomości – obręb MIĘDZYLESIE, w sąsiedztwie Basenu Kąpielowego w
Międzylesiu,

l.p
Oznaczenie
. nieruchomości

1

1.

2

3

Międzylesie

Teren pod usługi
handlowogastronomiczne o
pow. 16 m2 – nr 2
Teren pod usługi
handlowogastronomiczne o
pow. 16 m2 – nr 3

cz. dz. 414
SW1K/00040019/7

Międzylesie
2.

Opis nieruchomości

cz. dz. 414
SW1K/00040019/7

Okres dzierżawy

Cena
wywoławcza Wysokość
miesięcznego wadium
czynszu
w zł.
dzierżawnego

Godzina
przetargu

5

6

7.

Pięć lat od dnia
podpisania
umowy

200 zł

200 zł

11.00

Pięć lat od dnia
podpisania
umowy

200 zł

200 zł

11.20

2.Warunki przetargu:
1) Do przetargu mogą przystąpić osoby prowadzące zarejestrowaną działalność
gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2) Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 200 zł
(słownie: dwieście złotych), które 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 05 maja 2014r.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz informacja o
zarejestrowanej działalności z CEIDG, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet
czynszu dzierżawnego, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy,
wadium ulega przepadkowi.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu
przetargu w ciągu 7 dni od daty jego zamknięcia.
3) Do wygrywającego przetarg należy wyposażenie punktu sprzedaży w energię
elektryczną, wodę jeżeli wystąpi taka potrzeba oraz utrzymanie porządku i czystości
wokół obiektu.
4) Dzierżawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych,
oraz ponoszenie opłat z tytułu podatku od nieruchomości.
5) Sprzedaż winna być prowadzona
z zachowaniem wymogów sanitarnoepidemiologicznych.
6) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy w Ref.
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki tut. Urzędu – pokój nr 17 (II piętro).
7) Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
8) Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Międzylesie: 1UT/US/MU1 - usługi turystyki obejmujące: małe hotele, pensjonaty,
ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi, oraz obiekty związane z obsługą ruchu
turystycznego./ tereny usług sportu i rekreacji na wydzielonych działkach/ zabudowa
mieszkaniowo - usługowa, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych,
mieszkalno-usługowych oraz usługowych.
9) Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna,
informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
10) 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/ 8-126327 wew. 14/.
Międzylesie, dnia 09.04.2014 r.

Sprawę prowadzi:
Ewa Siwek

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 09 maja 2014 r. od godz. 11.oo,
w sali nr 14 rzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się piąty
przetarg ustny nieograniczony dot. wydzierżawienia na okres pięciu lat, dwóch części o
pow. 16 m2 każda, pod usługi handlowo-gastronomiczne przy Basenie Kąpielowym w
Międzylesiu, w granicach działki nr 414, obręb Międzylesie.

1. Położenie nieruchomości – obręb MIĘDZYLESIE, w sąsiedztwie Basenu Kąpielowego w
Międzylesiu,

l.p
Oznaczenie
. nieruchomości

1

1.

2

3

Międzylesie

Teren pod usługi
handlowogastronomiczne o
pow. 16 m2 – nr 2
Teren pod usługi
handlowogastronomiczne o
pow. 16 m2 – nr 3

cz. dz. 414
SW1K/00040019/7

Międzylesie
2.

Opis nieruchomości

cz. dz. 414
SW1K/00040019/7

Okres dzierżawy

Cena
wywoławcza Wysokość
miesięcznego wadium
czynszu
w zł.
dzierżawnego

Godzina
przetargu

5

6

7.

Pięć lat od dnia
podpisania
umowy

200 zł

200 zł

11.00

Pięć lat od dnia
podpisania
umowy

200 zł

200 zł

11.20

2.Warunki przetargu:
1) Do przetargu mogą przystąpić osoby prowadzące zarejestrowaną działalność
gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2) Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 200 zł
(słownie: dwieście złotych), które 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 05 maja 2014r.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz informacja o
zarejestrowanej działalności z CEIDG, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet
czynszu dzierżawnego, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy,
wadium ulega przepadkowi.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu
przetargu w ciągu 7 dni od daty jego zamknięcia.

3) Do wygrywającego przetarg należy wyposażenie punktu sprzedaży w energię
elektryczną, wodę jeżeli wystąpi taka potrzeba oraz utrzymanie porządku i czystości
wokół obiektu.
4) Dzierżawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych,
oraz ponoszenie opłat z tytułu podatku od nieruchomości.
5) Sprzedaż winna być prowadzona
z zachowaniem wymogów sanitarnoepidemiologicznych.
6) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy w Ref.
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki tut. Urzędu – pokój nr 17 (II piętro).
7) Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
8) Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Międzylesie: 1UT/US/MU1 - usługi turystyki obejmujące: małe hotele, pensjonaty,
ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi, oraz obiekty związane z obsługą ruchu
turystycznego./ tereny usług sportu i rekreacji na wydzielonych działkach/ zabudowa
mieszkaniowo - usługowa, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych,
mieszkalno-usługowych oraz usługowych.
9) Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna,
informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
10) 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/ 8-126327 wew. 14/.
Międzylesie, dnia 09.04.2014 r.

Sprawę prowadzi:
Ewa Siwek

Załącznik
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
Nr 73/2014 z dnia 08 kwietnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do remontu Goworów 19/1 przeznaczonego do
sprzedaży w drodze przetargu.

Wykaz nr 4/2014
Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej

Goworów
dz. 162/1
SW1K/00093506/4

2. Powierzchnia nieruchomości

3. Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

4. miejscowym i sposób jej
zagospodarowania

5.

Termin zagospodarowania
nieruchomości

6. Cena nieruchomości

0,1154 ha
Goworów 19/1
lokal przeznaczony do remontu położony na parterze budynku,
składa się z trzech pomieszczeń o łącznej pow. 73,20 m2, oraz
pomieszczenia przynależne: piwnica, strychy na poddaszu nr 4, 5, 6.
Lączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi
wynosi 89,50 m2., wraz z udziałem w gruncie w wysokości 46%
Gmina Międzylesie posiada „Projekt przebudowy i zmiany sposobu
użytkowania budynku szkoły na mieszkalny jednorodzinny”, w
którym zaprojektowano wykonanie w lokalu następujących
pomieszczeń: dwóch przedpokoi, pokoju dziennego, kuchni, łazienki,
dwóch sypialń i garderoby.
8UO2-Tereny usług oświaty
Cena lokalu – 25.500 zł brutto
Cena gruntu – 12.500 zł brutto
Razem: 38.000 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z
tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu
użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9. Terminy wnoszenia opłat

-

10. Zasady aktualizacji opłat

-

Informacja o przeznaczeniu do
sprzedaży, do oddania w użytkowanie
11.
wieczyste, użytkowanie, najem lub
dzierżawę
Termin złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu nieruchomości na podstawie art.
12.
34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami

Sprzedaż w drodze przetargu

21.05.2014 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Międzylesie t.j. od dnia 09.04.2014 r. do dnia 30.04.2014 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie
lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.
Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr
17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz
/-/ Tomasz Korczak

