ROZMOWA Z ZOFIĄ SORNAT
DYREKTOREM DOMU DZIECKA W DOMASZKOWIE
Od ilu już lat działa placówka w Domaszkowie ?
Dom Dziecka działa od 1 maja 1951 roku. Przez te 63 lata działalności placówki nastąpiły
bardzo duże zmiany. Począwszy od liczby dzieci, których było na początku działalności 80. Obecnie
przebywa 31 wychowanków. Kiedyś dzieci były z całego województwa wrocławskiego, wałbrzyskiego,
a obecnie są dzieci tylko z powiatu kłodzkiego. Od 1981 roku placówka jest koedukacyjna.

Ilu pracowników zatrudnionych jest w domaszkowskim domu dziecka ?
W naszym domu zatrudnionych jest 9 wychowawców, pedagog, pracownik socjalny, 4
pracowników administracji w tym dyrektor oraz 7 pracowników obsługi. Placówka pracuje „na
okrągło”, cały tydzień, cały rok. Może dziwić duża liczba wychowawców, ale w porze nocnej opiekę
sprawuje zawsze dwóch wychowawców.

Gdyby określić jednym zdaniem jaka jest misja i idea placówki to jak by ono brzmiało ?
Motto naszej placówki brzmi: „Dom to nie mury lecz ludzie z którymi dzieli się radości i
smutki”. Wychowawcy dzielą z dziećmi radości i smutki kiedy zostają umieszczone w Domu Dziecka.
Dzieci tęsknią za domem rodzinnym. Placówka ma wspomagać rodzinę kiedy jest w kryzysie i na ten
czas sprawuje opiekę i zajmuje się wychowaniem dzieci. Jeżeli w rodzinie dziecka nic się nie zmienia,
szukamy dziecku rodziny zastępczej lub dla dzieci młodszych rodziny adopcyjnej.

Ilu wychowanków obecnie przebywa w domu dziecka?
Obecnie w Domu Dziecka przebywa 31 wychowanków w tym 19. chłopców i 12 dziewczynek.
Mamy 11. wychowanków w szkole podstawowej, 4 w gimnazjum, W szkołach ponadgimnazjalnych 6
natomiast 10 wychowanków przebywa w OHP, SOSZW, MOS , MOW. Dzieci w większości pochodzą
z rodzin rozbitych, 3 wychowanków to całkowite sieroty, 3 półsieroty.

Z jakimi problemami spotyka się pani w pracy z młodzieżą?
Reforma spowodowała, że do placówki trafiają starsze dzieci. Przychodzą ze środowisk w
których nie przestrzega się norm ogólnie przyjętych. Nauka w tych domach nie jest żadną wartością.
Większość dzieci ma zaległości, braki w nauce, bo nikt w domu z nimi lekcji nie odrabiał. Często od
podstaw musimy uczyć dzieci zasad kultury słowa i bycia, są często zdziwione czego od nich
wychowawcy wymagają, bo w ich domach tego nie było. Główny problem, to przystosowanie się do
nowych warunków, wymagań życia w zbiorowości i tęsknota za rodzicami.

Jak wygląda typowy dzień wychowanków domu dziecka?
Typowy dzień wygląda jak w domu rodzinnym z tym, że zamiast rodziców są wychowawcy.
Dzieci po śniadaniu udają się do szkoły w Domaszkowie lub wyjeżdżają do szkół w Bystrzycy
Kłodzkiej. Po lekcjach jedzą obiad potem odpoczywają, a od 16-18 jest odrabianie lekcji i
przygotowywanie się na dzień następny. W zimie po kolacji grają w gry planszowe, oglądają telewizję,
a w lecie więcej czasu spędzają na naszym pięknym podwórku.

Czy dzieci mogą same, bez opieki opuszczać placówkę?
Uzależnione to jest od wieku wychowanków. Starsze wychodzą same do Domu
Kultury, koleżanek,na spacer. Muszą się zwolnić u wychowawcy, to jest tak jak w domu
rodzinnym z tym , że tam jest tato i mama, a w placówce wychowawcy.

W jaki sposób dzieci spędzają czas po zajęciach szkolnych ?
Od poniedziałku do piątku podstawą jest nauka szkolna. Życie w Domu Dziecka
zorganizowane jest w trzech grupach - „rodzinkach”. Każda grupa ma swoje pomieszczenia,
sypialnie, kuchenkę, salę do zabawy i oglądania telewizji. W każdej grupie pracuje po dwóch stałych
wychowawców i oni organizują wspólnie z wychowankami czas wolny. W zimie były to wyjazdy do
kina, na lodowisko , na pływalnię. Wokół budynku mamy piękny teren – plac zabaw, boisko do gry w
piłkę nożną, siatkówkę, stół do tenisa stołowego. Od wczesnej wiosny dzieci spędzają aktywnie czas na
świeżym powietrzu. Wychowankowie korzystają z Orlika w Domaszkowie, a podczas wakacji często
korzystamy z nowego basenu w Międzylesiu. Dwa razy do roku organizujemy wycieczki, 05 .10.2013
była wycieczka do Kopalni Złota w Złotym Stoku, 17.05.2014 mamy wycieczkę po Ziemi Kłodzkiej.
Czy wychowankowie dostają kieszonkowe?
Tak oczywiście otrzymują kieszonkowe. Jego wysokość wynika z określonych przepisów
ustawowych i przyznanych środków w budżecie.

Jak pozyskiwane są środki pieniężne na zorganizowanie wakacji ? Czy placówka
„dorobiła” się swoich stałych darczyńców ?
Większość pieniędzy na zorganizowanie wakacji gwarantuje nam budżet. Część środków
pochodzi od sponsorów. Te pieniądze przeznaczane są w części na dopłacanie do wypoczynku i na
przyjemności dla dzieci w ciągu całego roku. Są to:wyjazdy do kina, w zimie na lodowisko, w lecie na
basen, na wycieczki po okolicy (Międzygórze, Długopole Zdrój, Międzylesie). Od lat mamy grupę
wiernych przyjaciół i ludzi życzliwych, którzy wspomagają naszą placówkę finansowo. Do nich należy
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Pan Tomasz Korczak. Gmina Międzylesie corocznie
organizuje imprezę „Grillowanie pod Trójmorskim Wierchem” z której dochód Pan Burmistrz
Tomasz Korczak przeznacza w całości na potrzeby wychowanków naszego domu. Użycza nieodpłatnie
również autokaru zawsze gdy o to poprosimy. Jest naszym wielkim Przyjacielem.
Do grona sponsorów zaliczamy motocyklistów „Szkielety” którym przewodzi Pan
Marian Goliat. Odwiedzają nas od dwunastu lat. Najbliższe spotkanie odbędzie się 31 maja tego roku.
Duże wsparcie finansowe otrzymujemy od Koła Łowieckiego”Ostoja” z Wrocławia, a jeden z jego
członków Pan Andrzej Wołodkiewicz pokrył koszty autokaru na wycieczkę majową po Ziemi
Kłodzkiej. W okresie świąt Bożego Narodzenia tzw. Mikołajki odwiedzają nas dzieci i nauczyciele ze
Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, L.O. w Lądku Zdroju oraz Szkoły Podstawowej w Waliszowie. Od
trzech lat Firma VIZION EXPRESS z Wrocławia spełnia marzenia indywidualne dzieci. Trudno
wymienić wszystkich sponsorów, bo lista jest długa, a sponsorzy pomagają w miarę swoich
możliwości. Pomoc jest różna są między innymi także napoje , słodycze, kiełbaski na grilla…

Jakie są pani sukcesy, radości zawodowe a jakie porażki, trudności?
Sukcesy to sukcesy naszych wychowanków, jeżeli ukończą szkołę, zdobędą zawód, zaczną dobre
dorosłe życie. Jeżeli dziecko nie może wrócić do rodziny biologicznej, to naszym sukcesem jest
umieszczenie go w rodzinie zastępczej bądź adopcyjnej. Porażki są wtedy gdy wychowankowie
szczególnie ci starsi nie chcą korzystać z naszych rad, wsparcia i często przerywają naukę i poprzez to
mają trudniejszy start w dorosłe życie.

Czego sobie życzy Zofia Sornat – dyrektor Domu Dziecka w Domaszkowie ?
Życzę sobie żebym mogła razem z wszystkimi pracownikami rozwiązać wszystkie problemy
dzieci.

Dziękuję za rozmowę

OBRADY RADNYCH…
29 kwietnia 2014 r. odbyła się XXXVII
sesja Rady Miejskiej Międzylesia. W
programie sesji znalazły się następujące
zagadnienia :
1/ uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Międzylesiu.

poprowadziła orszak wraz z pocztami
sztandarowymi pod obelisk Sybiraków,
gdzie oddano hołd poległym, a burmistrz
Tomasz Korczak złożył symboliczną
wiązankę kwiatów. Kolejny punkt
uroczystych obchodów to koncert w
MGOK pt: „Szukałem was, teraz wy mnie
znaleźliście” w wykonaniu artystów
agencji RoMa - solistki Wiktorii Węgrzyn
i pianisty Walentyna Dubrowskiego .

2/ upoważnienia Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Międzylesiu do
załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej
dotyczących zryczałtowanego dodatku
energetycznego.
3/ określenia zasad wnoszenia, cofania i
zbywania udziałów i akcji przez burmistrza
MiG Międzylesie.
4/ udzielenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej niezabudowanej
nr 32/2 o pow. 0,04 ha obręb Smreczyna.
5/ zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Szczegółowy przebieg obrad, oraz podjęte
uchwały znaleźć można na stronie
internetowej gminy : www.miedzylesie.pl
zakładka BIP > Rada Miejska.

PAMIĘTAMY O HISTORII…

Obchody 3-majowe rozpoczęła
uroczysta Msza św. w intencji ojczyzny w
kościele pw. Bożego Ciała w Międzylesiu.
Po
mszy
Orkiestra
Dęta
OSP

Wszystkim osobom biorącym
udział w tym ważnym i pięknym świecie
serdecznie dziękujemy.

4 MAJA
DZIEŃ STRAŻAKA
W dniu 4 maja 2014 r. odbyły się
uroczystości poświęcenia zakupionego
specjalistycznego samochodu ratowniczogaśniczego IVECO dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Międzylesiu oraz motopompy
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Goworowie zakupione w ramach projektu.
„Modernizacja
integrowanego
ochronnego
systemu
Orlickich
i
Bystrzyckich gór w związku z podpisaniem
umowy z Schengen” nr Projektu
CZ.3.22./1.3.00/09.01502 dofinansowany z
Programu
Operacyjnego
Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
Uroczystości
rozpoczęły
się
przemarszem kompani honorowej i
pocztów sztandarowych, przy dźwiękach

Orkiestry Dętej w Międzylesiu do
kościoła, na uroczystą msze św., którą
odprawił ksiądz proboszcz Jan Tracz. Po
mszy św. odbyła się druga część
uroczystości, na placu przykościelnym ks.
proboszcz poświęcił nowo zakupiony
sprzęt.

Na uroczystość przybyli m. in.
Stanisław Hustkowski – w–ce Minister w
Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji,
Jerzy
Tutaj
–
w-ce
marszałek
województwa dolnośląskiego, Zbigniew
Szczygieł – Radny Sejmiku woj.
dolnośląskiego, Jana Ponocna - Starostka
Kralik, Zdenek Bruno – Starosta z
Lichkov, Kostas Kotanidis – Starosta
Bartosovic, Petr Hodousek - Starosta
Rokytnice v Orlických horác, Vojtech
Spinler– Starosta z Orlickich Zahori,
Dorota Rakowska-Duda - asystentka Pana
Stanisława Jurcewicza – Senatora do
Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, starszy
brygadier Jan Chodorowski – Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w
Kłodzku, aspirant sztabowy Jerzy Adamów
– Dowódca
Jednostki RatowniczoGaśniczej w
Bystrzycy Kłodzkiej,
młodszy inspektor Andrzej SidorowiczRadzikowski – Komendant Powiatowy
Policji w Kłodzku, aspirant sztabowy
Adam Gonciarz – Kierownik Posterunku
Policji w Międzylesiu, przedstawiciele
prasy, Przewodniczący Rady Miejskiej
wraz z
radnymi, pracownicy Urzędu
Miasta i Gminy w Międzylesiu oraz

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
Tomasz Korczak.

Burmistrz przekazał jednostkom OSP
Międzylesie oraz OSP Goworów „Książki
dbałości projektu.” Podczas uroczystości
można było obejrzeć wszystkie przybyłe
na plac wozy strażackie, a także pokaz
ratownictwa medycznego w wykonaniu
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
z
Domaszkowa.

DZIEŃ STRAŻAKA
W POWIECIE KŁODZKIM
Msza Święta w kościele o. Franciszkanów
w Kłodzku rozpoczęła tegoroczne obchody
Dnia Strażaka w powiecie kłodzkim. Tuż
po niej uroczystości przeniosły się Plac
Miast Partnerskich przy ul. Daszyńskiego
w Kłodzku.
Podczas uroczystości nadano odznaczenia
państwowe i resortowe oraz rozkazy

awansowanych w stopniach służbowych.
Wśród wyróżnionych funkcjonariuszy
znaleźli się zarówno strażacy z jednostek
PSP jak i OSP.
Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we

Wrocławiu nadał Stopień Młodszego
Ogniomistrza min.: St. sekcyjnemu
Piotrowi Pokrątce. Prezydium Zarządu
Oddziału
Wojewódzkiego
Związku
Ochotniczych
Straży
Pożarnych Srebrny Medal za Zasługi dla

Pożarnictwa nadało druhom min.: Dh.
Młodszemu ogniomistrzowi Arturowi
Mendel. Medal „Na straży” w dowód
szacunku, wdzięczności i uznania za
pomoc w realizacji zadań statutowych
Ochotniczych Straży Pożarnych pow.
Kłodzkiego otrzymali:

W tym roku kapryśna aura nie pozwoliła
na odprawienie nabożeństwa ku czci
świętego przy kapliczce, gdzie cyklicznie
co roku, jeśli pogoda sprzyja ku temu, nasi
strażacy
organizują
piknik
dla
mieszkańców i zaproszonych gości.

Tomasz Korczak – Burmistrz Miasta i
Gminy Międzylesie
Marian
Rymarski
–
Nadleśnictwa Międzylesie

Nadleśniczy

zdj. zapożyczono z portalu www.doba.pl
Polecamy link do portalu z przebiegu imprezy w kłodzku
http://dkl.doba.pl/?s=subsite&id=12418&mod=3

ŚW. FLORIAN W DŁUGOPOLU
GÓRNYM
Z piękną obrzędowością tradycyjnie - jak
co roku 3 maja , nasi strażacy obchodzili
patronalne święto ku czci Świętego
Floriana .

Tegoroczne uroczystości odbyły się na
świetlicy
wiejskiej
z
udziałem
zaproszonych jednostek straży pożarnej z
Goworowa z Panią sołtys i Roztok oraz
władz Gminy Międzylesie Burmistrza
Tomasza Korczaka, Przewodniczącego
Rady Miejskiej Jerzego Marcinka,
dziekana Jana Tracza i naszego proboszcza
Zenona
Bocheńskiego.
Odświętny
charakter przybrała floriańska majówka dla
długopolskich strażaków, których za
wysługę i codzienną gotowość służenia
społeczeństwu
odznaczył
Burmistrz
Orderem Wzorowego Strażaka.

SPOTKANIE POETYCKO –
AUTORSKIE
Z LIDIĄ KOWALCZYK I
LESZKIEM WLAZŁO
Z okazji trwającego Tygodnia Bibliotek
Filia w Goworowie, aby podkreślić to
święto, zorganizowała 9 maja spotkanie z
ciekawymi ludźmi. Wieczorek autorskopoetycki z Lidią Kowalczyk i Leszkiem

Wlazło poetami
z
Wrocławia,
właścicielami
poetyckiego
portalu
„postscriptum”, oraz wydawcami sześciu
"Antologii Poetyckich ". Nasi goście
zaczęli swój występ od „ miłosnej
rozmowy
poetyckiej”
swoistego
spojrzenia na miłość oczami poetki i poety.
Była to liryczna rozmowa między
mężczyzną i kobietą, aż po tęsknotę i
erotyzm. Wierszami wszak można tyle
wyrazić, zwłaszcza tym co pomiędzy
wersami…Bardzo
tym
wzruszyli
przybyłych. Niejednemu uczestnikowi
zakręciła się w oku łza wzruszenia.

Lidia Kowalczyk i Leszek Wlazło
opowiedzieli o swoich poetyckich
inspiracjach i ich wpływie na codzienność,
a także pokazali drogę pomiędzy
internetem a poezją, gdzie wrzucając
wiersz na portal poetycki autor zostaje
poddany natychmiastowemu osądowi.
Omówili drogę, od uczestniczenia w życiu
kilkunastu portali literackich, aż do
utworzenia
swojego
portalu
POSTscript_um. Gdzie udało im się
wytworzyć dzięki użytkownikom swoisty
klimat i niepowtarzalną atmosferę.
„Nasze forum to nie tylko miejsce w
sieci, a przede wszystkim ludzieosobowości
poetyckie
o
szerokich
perspektywach, które dzieląc się własną
twórczością wnoszą wkład w naszą
wspólną codzienność. Klimat to również
tolerancja dla różnych poetyk, życzliwość
w komentarzach, pozbawienie gorsetu
sztywności i otwartość na pomysły”
Forum oferuje również miejsce na prozę,
felietony, malarstwo czy też grafikę
komputerową.
Lidia
Kowalczyk

zaprezentowała m.in. swój cykl wierszy o
Matyldzie,
który
uwypukla
zaobserwowane zachowania ludzkich.
Podczas
spotkania
Leszek
Wlazło
opowiadał także o innych swoich pasjach
jakimi są lotnictwo i podróże, a Lidia
Kowalczyk
podkreślała
swe
zainteresowanie
grafiką i fotografią.
Spotkanie upłynęło na czytaniu wierszy i
opowieściach z poezją w tle, oraz na
zwyczajowej dyskusji z przybyłymi .

JURY MIĘDZYNARODOWE
W GOWOROWIE
W dniu 3. czerwca br., mieszkańcy
Goworowa
gościć
będą
Komisję
Konkursową
Europejskiego
Stowarzyszenia
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich i Odnowy Wsi (ARGE), która
dokona oceny wsi
Goworów. Jak
wcześniej wspominaliśmy, wieś Goworów
sięga po najwyższą nagrodę - Europejską
Nagrodę Wsi, o którą ubiega się aż 29 wsi
z 12 państw. Motto konkursu brzmi: „ Żyć
lepiej”.
Mamy nadzieję, że jak zwykle mieszkańcy
wsi „staną na wysokości zadania’, by
swoją małą ojczyznę pokazać z jak
najlepszej strony.
A my... A my tradycyjnie życzymy
sukcesów i zaciśnięte kciuki mocno
trzymamy.

DNI OTWARTE FUNDUSZY
EUROPEJSKICH

Gmina Międzylesie włączyła się do akcji pn.
„Dni Otwartych Funduszy Europejskich” i w
ramach tego wydarzenia zorganizowała 10
maja 2014 r. w Jodłowie obok Ośrodka
Wypoczynkowego „OSTOJA” „Piknik pod
Trójmorskim Wierchem”.
Dni Otwarte
Funduszy Europejskich to akcja związana z
obchodami 10. rocznicy przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej. Podczas imprezy został
zrealizowany program artystyczny. Na wstępie
wystąpiła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży
Pożarnej w Międzylesiu wykonując hymn Unii
Europejskiej oraz Mazurek Dąbrowskiego. Po
hymnie
Dyrektor
Domu
Kultury w
Międzylesiu Teresa Sobierska przywitała
wszystkich zaproszonych gości. Obecnością
swoją zaszczycił nas m. in. Zbigniew
Szczygieł radny sejmiku woj. dolnośląskiego,
Maciej Awiżeń starosta kłodzki, Radosław
Pietuch - sekretarz Euroregionu, kierownik
Programów Pomocowych Stowarzyszenia
Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, mjr
Dariusz Matusiak - z-ca Komendanta
Straży Granicznej w Kłodzku, dyrektorzy
szkół gminy Międzylesie, przewodniczący
wraz z radą miejską, sołtysi, Koło Łowieckie
„Ostoja”.

Program artystyczny przedstawiły dzieci z
Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu,
grupa II „Tygryski” opiekunowie: Magdalena
Skowron i Jolanta Lipińska, oraz grupa III
„Wilczki” opiekun: Teresa Pietruszewska.
Kolejno wystąpiły dzieci z Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w
Domaszkowie, wykonując taniec i pokazy

cyrkowe.
Opiekunowie :
Magdalena
Stykowska, Magdalena Howaniec, oraz pokaz
tańca współczesnego - opiekun Renata Socha.
O projektach zrealizowanych w zespole szkół
opowiedziała Edyta Kralka. Swój czas na
scenie miały również dzieci z Zespołu Szkół w
Międzylesiu. Przedstawiły program pt.
„Podróż po Europie” , który przygotowały:
Irena Trytek, Joanna Gądek, Beata Tokarska,
Krystyna Korczak, Lucyna Zielińska oraz
Izabela Juraszek. O projektach zrealizowanych
w szkole opowiedziała Anna Krzewina.
Imprezę umilały występy dziewczyn z
Akademii Ruchu z Goworowa.

Prezentację
dotychczas
zrealizowanych
projektów współfinansowanych ze środków
Unijnych
można
było
obejrzeć
na
przygotowanych planszach. Podczas pikniku
wystąpił zespół RECET oraz CENTRALA 57.
Przez cały czas trwania imprezy odbywała się
promocja przygotowana przez Nadleśnictwo
Międzylesie oraz Urząd Miasta i Gminy w
Międzylesiu. Wszystkim zaangażowanym
służbom pomagającym przy organizacji
imprezy dziękujemy.

SPOTKANIE CZŁONKÓW
PSORW
W MORAWICY.
W dniach 12-13 maja br., wójt gminy
Morawica - Marian Buras (powiat kielecki,
woj. świętokrzyskie), udzielił swojej gościny
członkom Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju

Wsi (PSORW). Tematem
spotkania było zarządzanie
małych i średnich gminach.

przewodnim
oświatą w

PSORW, natomiast gminę Międzylesie
reprezentował Burmistrz Tomasz Korczak oraz
Wiesława Szyrszeń. Swoją obecnością
zaszczycili spotkanie wojewodowie: opolski i
świętokrzyski,
oraz
wicemarszałek
województwa świętokrzyskiego.

KONKURS NA
„NAJPIĘKNIEJSZĄ ZAGRODĘ
WIEJSKĄ” – 2014

14 gospodarzy miast i gmin , w tym burmistrz
Międzylesia, podpisało porozumienie na rzecz
utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w
Polsce, które zgodnie z ideą projektu, winny
cechować się wysokimi walorami dziedzictwa
materialnego, ładu przestrzennego i krajobrazu
lub atrybutami tradycyjnie pojmowanej
wiejskości oraz walorami ładu przestrzennego
i krajobrazu. Uczestnicy mieli okazję
zwizytować obiekty edukacyjne m.in. szkoły,
świetlice wiejskie, placówki OSP, a także inne
przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy
Morawica.

Ciekawostka
dla
uczestników
było
gospodarstwo
agroturystyczne
„Leśne
zacisze”. Była to również okazja dla gmin
członkowskich na własne prezentacje: gm.
Bieliny, Zawichost, Byczyna. Nadto gmina
Byczyna przyjęta została w poczet członków
PSORW.
Spotkanie
prowadzone
było
tradycyjnie już przez Panią Anną Grygierek Burmistrz Miasta Strumienia, Przewodniczącą

W dniu 14. maja br. Komisja Konkursowa, pod
niezmiennym przewodnictwem Pani Anny
Malinowskiej, powołana przez Marszałka
Województwa Dolnośląskiego, zwizytowała
gospodarstwo rolne Pani Haliny Kampe,
Potoczek 3A, które zgłoszone zostało przez
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie do
konkursu, organizowanego od szeregu lat
przez Urząd Marszałkowski pn. „ Piękna
Wieś Dolnośląska”,w kategorii:
Najpiękniejsza zagroda wiejska.

Kryteria, jakie bierze „pod lupę” komisja, to
przede wszystkim: spójność z krajobrazem
kulturowym i przyrodniczym; estetyka,
urządzenie i funkcjonalność; zaangażowanie
właścicieli w przedsięwzięcia odnowy wsi i
życie społeczno-gospodarcze; umiejętność
zaprezentowania zagrody podczas wizytacji
oraz jakość przedłożonych materiałów;
utylizacja
odpadów
pochodzących
z
gospodarstwa; rozwiązanie odprowadzania
ścieków bytowych. Zasadą jest, że w konkursie
mogą brać udział sołectwa/mieszkańcy wsi,
formalnie uczestniczące w Programie Odnowy

Dolnośląskiej Wsi. Potoczek, jako jednia z 9ciu wsi – jest uczestnikiem tego programu.
Wrażenia z wizyty, bardzo pozytywne. Nawet
słońce i silnie wiejący wiatr, były
sprzymierzeńcami gospodarzy. Pani Halinie
Kampe i jej domownikom, życzymy sukcesów
i trzymamy mocno kciuki. Rozstrzygnięcie
konkursu i ogłoszenie wyników 31 lipca br.

Obowiązek zwalczania
chwastu:
Barszcz Sosnowskiego
Przypominamy właścicielom, użytkownikom
gruntów o obowiązku zwalczania chwastów,
a w szczególności Barszczu Sosnowskiego.
Na przestrzeni ostatnich lat odnotowane
przypadki
występowania
Barszczu
Sosnowskiego na terenie Gminy Międzylesie,
to w szczególności: Pisary, Różanka,
Długopole Górne, Potoczek, Boboszów,
Smreczyna. Być może na mapie naszej gminy
pojawiły się nowe miejsca jego wzrostu.

Remonty dróg w ramach
usuwania skutków klęsk
żywiołowych z lat ubiegłych
W dniu 14 maja został rozstrzygnięty
przetarg pn.:” Odbudowa drogi gminnej na
działce nr 661 w km 0+000-0+661 z
dojazdami o długości 219 mb na działkach
nr 658, nr 649, nr 646 w Domaszkowieintensywne opady deszczu lipiec 2012r.”
Do tego dnia wpłynęła jedna oferta
Przedsiębiorstwa
Robót
DrogowoMostowych „Drogmost” sp. z o. o. z/s w
Kłodzku za kwotę 525 526,11zł brutto.
Powyższa firma została zaakceptowana
przez
Gminę
do
wykonania
przedmiotowego zadania. Umowa zostanie
podpisana 20.05.2014r.
Zadanie jest współfinansowane w 80% ze
środków budżetu państwa w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych
żywiołowych lat ubiegłych.

Barszcz Sosonowskiego ma działanie
toksyczne i alergizujące. Włoski na łodygach i
liściach wydzielają parzącą substancję. Te
szkodliwe właściwości ujawniają się w
wysokich temperaturach i przy dużej
wilgotności powietrza. U zwierząt powoduje
podrażnienie
przewodu
pokarmowego,
biegunkę, nudności, krwotoki wewnętrzne. U
ludzi - zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy,
zapalenie spojówek. Uczulenie skóry podobne
jest do oparzenia, w wyniku którego powstają
trudno gojące się rany.
Zwalczanie
mechaniczne:
podcinanie
korzeni, ścinanie roślin, koszenie, usuwanie
baldachów. Poza podcinaniem korzeni żadna
z tych metod nie daje efektu całkowitego
zniszczenia rośliny. Uzyskać to można dopiero
w ciągu kilku sezonów wegetacyjnych,
stosując 2–3 zabiegi rocznie.

Za pomocą orki zniszczyć można wschody
barszczu, natomiast orka głęboka (24 cm)
może w znaczący sposób zredukować procent
kiełkujących
nasion.
Podcinanie
lub
wykopywanie korzeni powinno być wykonane
dwukrotnie: wczesną wiosną oraz w połowie
lata. Zalecane jest podcinanie co najmniej 10
cm poniżej powierzchni gleby. Jest to metoda
pracochłonna, ale bardzo efektywna –
stosowana
może
być
w
przypadku
występowania pojedynczych roślin albo mało
liczebnych stanowisk.
Koszenie jest metodą stosowaną na
większych areałach. Barszcz szybko odrasta –
koszenie musi być więc powtarzane 2–3 razy
w trakcie sezonu wegetacyjnego, aby nie
dopuścić do zmagazynowania w korzeniach i
liściach
składników
potrzebnych
do
zakwitnięcia i wydania nasion.
Kolejną metodą niszczenia jest ścinanie
kwitnących roślin przed zawiązaniem nasion.
Wytworzenie nowych nasion będzie w ten
sposób wstrzymane. Stosując taką strategię
można zlikwidować populację barszczu w
ciągu kilku lat. Usuwanie baldachów może być
równie skuteczne jak koszenie. Czas usuwania
jest bardzo istotny. Nie należy tego robić zbyt
wcześnie w sezonie, bo regeneracja następuje
bardzo szybko i w rezultacie wytworzony
zostanie nowy kwiatostan. Zbyt późny zabieg
„ogławiania” daje ryzyko, osypywania się
dojrzałych już nasion do gleby. Ścięte
baldachy muszą być zebrane i zniszczone.
Podobny efekt, jak wykaszanie daje
przygryzanie barszczu, zwłaszcza na dużych
powierzchniach,
przez
zwierzęta.
Na
pastwiskach, na których występuje barszcz
zaleca się przeprowadzenie przynajmniej
jednego koszenia w sezonie, aby pasza
zwierząt nie była jednolita i składała się także
z innych roślin. Ponadto zbyt duże nasilenie
występowania barszczu może być dla zwierząt,
podobnie jak dla ludzi szkodliwe powodując
podrażnienia błon śluzowych, oparzenia.

Zwalczanie chemiczne
Wyniki doświadczeń prowadzonych w kraju i
za granicą wskazują na dużą przydatność w
zwalczaniu barszczu herbicydów.
Trichlopyr jest selektywny dla traw i posiada
szerokie spektrum zwalczania chwastów
dwuliściennych, w tym barszczu. Glifosat
natomiast może być stosowany nawet w
pobliżu zbiorników wodnych i jest jedyną
substancją oficjalnie zarejestrowaną do
zwalczania barszczu w Europie. Zalecanym
terminem do stosowania glifosatu w celu
zwalczania barszczu jest wczesna wiosna, gdy
rośliny mają 20–50 cm wysokości i opryskanie
całej rośliny jest możliwe (później jest za
duża). Kolejny zabieg zalecany jest pod koniec
maja, gdy pojawią się siewki, z nasion które
wykiełkowały później.
W celu skuteczniejszego niszczenia barszczu
Sosnowskiego najlepszym sposobem jest
stosowanie
kilku
metod
zwalczania,
kombinacji mechanicznych i chemicznych.
Wykonując wszelkie zabiegi związane ze
zwalczaniem
barszczu
wymagane
są
szczególne środki ostrożności spowodowane
wysoką toksycznością rośliny. Żadna cześć
ciała nie może być narażona na bezpośredni
kontakt z rośliną. Konieczne jest zakładanie
kombinezonów,
rękawic
i
okularów
ochronnych.

UTYLIZACJA AZBESTU
W 2014 R.

KOMENDA HP 1-38 W BYSTRZYCY
KŁ.
Ogłasza nabór uczestników do
Gimnazjum dla Dorosłych
w Bystrzycy Kł. do klasy I, II i III
Warunki przyjęcia:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie
zamówienia
publicznego,
realizowanego w trybie rozpoznania cen
rynkowych w 2014 r., działania w zakresie
usuwania wyrobów zawierających azbest z
tereniu gminy Miedzylesie, prowadzić będzie
firma:7A Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowe,Władysław Bakinowski, Obora, ul.
Różana 11, 59-335 Lubin. W rb., zgodnie z
wcześniej złożonymi 22 deklaracjami przez
zainteresowane strony, zostanie zlikwidowane
ok. 41.840 kg ( 3.804 m2) tych wyrobów.
Działania dotowane są z WFOŚiGW we
Wrocławiu, w wysokości 85% wartości
zadania.

JEŻELI UKOŃCZYŁEŚ 15 LAT,
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ,
MASZ KŁOPOTY Z NAUKĄ,
TRUDNĄ SYTUACJĘ
RODZINNĄ
I NIE JESTEŚ PEŁNOLETNI....
PRZYJDŹ DO NAS !
u nas będziesz mógł uzupełnić
wykształcenie ogólne w zakresie
gimnazjum i uzyskać przyuczenie w
wybranym zawodzie

1. Ukończone 15 lat do dnia 01.09.2014
2. Nie ukończenie 18 roku życia do dnia
01.09.2014
3. Ukończenie co najmniej 6 klas szkoły
podstawowej
4. Zapewnione miejsce przygotowania
zawodowego u pracodawców
indywidualnych m.in. w zawodach:
kucharz, piekarz, cukiernik,
sprzedawca, mechanik i blacharz
samochodowy, fryzjer, murarz, dekarz,
kamieniarz, ślusarz, stolarz

Dokumenty należy składać osobiście
(uczeń i rodzic lub uprawniony opiekun)
w biurze OHP w Bystrzycy Kł., ul.
Sienkiewicza 8,
Kontakt: tel. 74 811 30 27, e-mail
hp.bystrzycaklodzka@ohp.pl
Termin składania dokumentów – od
01.05.2014 do 15.08.2014

*************************

Informujemy, że w dniu 20
maja 2014 roku
biuro : Urzędu Stanu
Cywilnego,
Dowodów Osobistych
Ewidencji Ludności-meldunki
będzie nieczynne z powodu
wyjazdu
pracowników na szkolenie.

*****************************
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.

DNI PRZYJĘĆ W
NAJBLIŻSZYCH MIESIĄCACH
(OD GODZ. 12.00 DO 14.00)

19.05.2014 * 02.06.2014 *
16.06.2014

POMOC BEZPŁATNA !

****************************
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.

"Wystarczy nieobecność jednej bliskiej
osoby... aby cały świat wydał się
wyludniony..." Albert Camus

Panu
Piotrowi Kensickiemu
słowa wsparcia oraz głębokiego żalu z
powodu śmierci Mamy
składają
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie,
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz
pracownicy Urzędu Miasta.
**********************************

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

Jesienią 2013 r. nasza szkoła
przyłączyła się do akcji „Mogiłę Pradziada
Ocal od Zapomnienia” organizowaną przez
p. redaktor Grażynę Orłowską- Sondej z
TVP
Wrocław,
polegającą
na
porządkowaniu polskich grobów na
cmentarzach
Ukrainy
i
Litwy.
Cmentarzach, na których leżą Polacy
walczący w powstaniach i kolejnych
wojnach o wolność ojczyzny, a których
losy historii pozostawiły daleko poza jej
granicami skazując je na zapomnienie i
zaniedbanie.
28 marca 2014 r. dwie nauczycielki
z naszego gimnazjum pojechały z ekipą
telewizji wrocławskiej na Ukrainę.
Głównym celem wizyty było nawiązanie
kontaktów z księdzem parafii rzymskokatolickiej w Nadwornej, miejscowości
położonej 38 km od Iwano-Frankowska
(Stanisławów), obejrzenie cmentarza,
ocena rozmiaru prac porządkowych, które
należy wykonać.
Podczas
wizyty
przekazano
również dary od mieszkańców Międzylesia
(żywność, słodycze, środki czystości,
przybory szkolne) dla polskich rodzin
mieszkających na Ukrainie. Należy
podkreślić
postawę
międzylesian
(właścicieli sklepów, zakładów pracy, osób
prywatnych, pracowników i uczniów
naszej szkoły, pracowników Urzędu
Miasta i Gminy Międzylesia), którzy bez
wahania włączyli się w bezinteresowną
pomoc nieznanym sobie ludziom.
Dziękujemy w imieniu tych,
którzy tę pomoc otrzymali.

GIMNAZJALIŚCI
Z DOMASZKOWA
W TECHNIKUM LEŚNYM
W TUŁOWICACH

Uczniowie klasy III gimnazjum staną
wkrótce przed koniecznością wyboru
dalszej drogi kształcenia w wybranej
szkole ponadgimnazjalnej. Aby dobrze się
do tego wyboru przygotować, mają
możliwość uczestnictwa w zajęciach z
zakresu
preorientacji
zawodowej,
spotkaniach z doradcami zawodowymi
oraz przedstawicielami różnych typów
szkół
ponadgimnazjalnych.
Szkoła
organizuje również uczniom wyjazdy na
tzw. „dni otwarte”, aby mogli poznać
różne typy placówek, oraz specyfikę nauki
i możliwości rozwoju w wybranej
dziedzinie.

Pierwszy dzień wiosny uczniowie
klasy III, wraz z
dyrektor Alicją
Jakubczak,
wicedyrektor
Małgorzatą
Pokorą i pedagog Violettą Skotnicką,
spędzili w Technikum Leśnym w
Tułowicach, korzystając z zaproszenia
dyrektora i uczniów tamtejszej szkoły. Tuż
po przyjeździe goście przywitani zostali
przez sygnalistów myśliwskich. W ramach
„dnia
otwartego”
poznali
bazę

dydaktyczną szkoły oraz internat. Za
przewodników
służyli
uczniowie
technikum.
Gimnazjaliści zapoznali się z ofertą
szkoły i możliwością nauki w technikum
leśnym i liceum z klasami mundurowymi.
Atrakcją, oprócz koncertu sygnalistki
myśliwskiej, były też: pokazy musztry
wojskowej, warsztaty pszczelarskie, oraz
pokazy arborystyczne.
Do dyspozycji przybyłych gości był
również basen, z czego chętnie skorzystali
nasi uczniowie. Wszystkim smakował
zaserwowany w szkole posiłek. Oferta
szkoły
wzbudziła
ogromna
zainteresowanie uczniów.

DZIECI SADZIŁY LAS

W pracy pomagała grupa rodziców: p.
A.Pełech, p. A.Pokratka, p. S.Żędzianowski.

„SPOTKANIE UCZNIÓW Z
LEŚNIKIEM - EDUKATOREM”
18.03.2014r. odbyło się spotkanie
uczniów kl. I - VI z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w
Domaszkowie z leśnikiem- edukatorem inż.
Mariuszem Kępą, pracownikiem Nadleśnictwa
Międzylesie.

Wzorem lat ubiegłych, również i w tym w tym
roku, dzieci z Zespołu Szkół w Międzylesiu
zalesiały działkę gminną w Boboszowie, pod
nadzorem insp. Urzędu Miasta i Gminy
Międzylesie
–
Dariusza
Kosacza.
Towarzyszyła im nauczycielka Barbara
Lewandowska. Kolejny raz uczniowie mieli
sposobność zapoznania się od podstaw, ze
sztuką sadzenia lasu. Była to również
praktyczna nauka biologii, która zostanie
zapamiętana na przyszłość. Po pracy było
tradycyjne ognisko, pieczenie kiełbasek, oraz
zabawy piłką. Łącznie w posadzono 1.200 szt.
świerka na pow. 0,20 ha. Zarobione pieniądze,
przeznaczone
zostaną
na
organizację
wycieczki klasowej.

Tematyka
zajęć
przybliżyła
uczniom
informacje związane z ptakami śpiewającymi,
gdyż rok 2014 jest „Rokiem Trznadla”.
Uczniowie rozpoznawali ptaki, ich
głosy oraz sylwetki, zapoznali się z prezentacją
wybranych gatunków ptaków występujących
na terenie naszej gminy. Uczniowie wykonali
też postery, albumy. Taka forma zajęć spotkała
się z dużym zainteresowaniem ze strony
uczniów.
Podobne
zajęcia
leśnikedukator przeprowadził również dla dzieci w
przedszkolu

DZIAŁANIE EKOLOGICZNE
W ZESPOLE SZKÓŁ
W MIĘDZYLESIU
„Dzień Ziemi” to nazwa akcji
prowadzonych corocznie wiosną, których
celem jest promowanie postaw ekologicznych
w społeczeństwie. W ramach tych działań
grupa uczniów klasy II b gimnazjum pod
kierunkiemK.Bardzińskiej-Neter przygotowała
przedstawienie dla uczniów klas 4-6 pt. „Ekodziady, czyli rzecz o recyklingu”, następnie
odbył się konkurs „Zagrożenia ziemi”.
Najwięcej na ten temat wiedziały : Sandra
Gładysz, Nicoll Gładysz i Ala Kołoszyc.

REJONOWY KONKURS
ORTOGRAFICZNY DLA
UCZNIÓW KLAS IV-VI
25.04.2014 r. przedstawiciele klas
IV-VI wzięli udział w Rejonowym
Konkursie Ortograficznym dla uczniów
klas IV-VI, który odbył się w Bystrzycy
Kłodzkiej. Uczniowie podzieleni zostali na
kategorie wiekowe. Pierwszym zadaniem,
z jakim przyszło im się zmierzyć było
dyktando. Drugą część zadań stanowił test
dotyczący
znajomości
zasad
ortograficznych, zagadki ortograficzne,
poprawne uzupełnianie luk znakami
interpunkcyjnymi. Łącznie rywalizowało
ze sobą 60 uczniów z pobliskich gmin.
Nasi uczniowie uzyskali następującą ilość
punktów i zajęli następujące miejsca:
Klasa IV
Sebastian Halczyk- 116 p na 126 p- II
miejsce
Maciej Balcer- 94,5 p na 126 p- XI
miejsce
Klasa V
Paweł Dubowik-Kwieciński- 82 p na 128
p- XIV miejsce

Dominika Czarny- 98 p na 128 p- VI
miejsce
Klasa VI
Alicja Kołoszyc- 83,5 p na 125 p- VII
miejsce
Weronika Worosz- 96 p na 125- V
miejsce
Laureatowi serdecznie gratulujemy, a
pozostałym uczniom dziękujemy za udział
w konkursie i godne reprezentowanie
naszej szkoły.

II REJONOWY KONKURS „
„Z BAŚNIĄ PRZEZ EUROPĘ”

7 V 2014 r. w Zespole Szkół w
Międzylesiu odbył się, w ramach obchodów
„Dni Europejskich”, II Rejonowy Konkurs kl.
IV „Z baśnią przez Europę”. W konkursie
wzięły udział 3- osobowe zespoły uczniów
(najlepszych w etapie szkolnym) z SSP w
Domaszkowie, ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Bystrzycy Kłodzkiej, Zespołu Szkół w
Wilkanowie i z SSP w Międzylesiu.
Uczestnicy
rozwiązywali
5
zadań
zamkniętych o różnym stopniu trudności oraz
odpowiadali ustnie na trzy pytania dotyczące
znajomości treści baśni najsłynniejszych
baśniopisarzy, Andersena, braci Grimm i
Perraulta oraz baśni polskich. Poziom wiedzy
uczestników konkursu był bardzo wysoki.

W konkursie zwyciężyła Karolina
Mitelska z Zespołu Szkół w Wilkanowie,
drugie miejsce zajęli ex aequo Nicoll Gładysz
z kl. IV b z SSP w Międzylesiu i Filip Puszko
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy
Klodzkiej, a miejsce trzecie przypadło Natalii
Nowotarskiej z kl. IV a z SSP w Międzylesiu.
Zespołowo pierwsze miejsce zajęła SSP w
Międzylesiu, drugie Szkoła Podstawowa nr 2
w Bystrzycy Kłodzkiej, trzecie Zespół Szkół w
Wilkanowie, a czwarte SSP w Domaszkowie.
Laureaci i wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.
Konkurs przygotowały Maria Wikiera
i Małgorzata Dudkiewicz.

„WSZECHŚWIAT WOKÓŁ
NAS”
9 maja 2014r. uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci
w Domaszkowie uczestniczyli w pokazie
planetarium
„Bajkonur”.
Pokazy
były
dostosowane do każdej grupy wiekowej i
cieszyły się dużym zainteresowań wśród
uczniów.

Miniony wtorek, 6 maja 2014 roku, był
niecodziennym dniem w naszej szkolnej
rzeczywistości. Odwiedził nas bowiem
biskup
ANTONI
DŁUGOSZ
z
Częstochowy, którego przyjęliśmy do
grona Przyjaciół, jako kolejnego Patrona
naszego Zespołu. Duży wkład w
zorganizowanie tego spotkania miała J
Kensicka i ks. J. Maciołek. Z nowym
Przyjacielem przeżyliśmy cudowne chwile,
które zapisały się w naszej pamięci
zapewne na długie, długie lata. Radosny,
śpiewający, tańczący i wciąż uśmiechnięty
biskup spotkał się z uczniami w trzech
grupach wiekowych i z każdą z nich
nawiązał wspaniały kontakt. Był słuchany i
podziwiany, oczarował wszystkich swoją
niezwykłą osobowością.

Z możliwości obejrzenia seansu w planetarium
skorzystali również pracownicy

NIEZWYKŁE CHWILE Z
NIEZWYKŁYM GOŚCIEM,
CZYLI CO SŁYCHAĆ W
Z.S.P. W DOMASZKOWIE?

Cieszymy się, że przyjął zaproszenie,
przybył, by się z nami poznać i
zaprzyjaźnić i że jest naszym Przyjacielem.
Na pamiątkę wręczyliśmy ks. biskupowi
drobne upominki, a On obdarował nas
pięknymi albumami własnego autorstwa,

płytami CD, które wzruszają nas głębią
słów
i
radością
melodii
oraz
pamiątkowymi obrazkami.
Po
spotkaniach
uczniów
i
nauczycieli z biskupem Antonim i
osobami, które Jemu towarzyszyły, a byli
to:
s. Nazaretanka Agnieszka oraz
kierowca, spotkali się z Nim także
zaproszeni Goście, a wśród nich: burmistrz
T. Korczak i ks. J. Maciołek. Nad
przebiegiem całej uroczystości czuwali:
dyr. A. Jakubczak, z-ca dyr. M.Pokora, ks.
katecheta M. Mundziakiewicz, katechetka
B. Gałusza oraz koordynatorki ds. Patrona
Szkoły: B. Muskała – Boltje i J. Kensicka.

zawodnicy uplasowali się na wysokich
miejscach, niekiedy tuż poza podium.
Należy nadmienić że Polacy drużynowo
uplasowali się na drugim miejscu ulegając
jedynie gospodarzom imprezy, zostawiając
w tyle takie teamy jak Rosja, Ukraina,
Słowacja i Szwecja. Gratulujemy !!!

DOBRY POCZĄTEK „KORONY
MIĘDZYLESIA” 2014

MIĘDZYLESIANIN WŚRÓD
MEDALISTÓW
12.04.2014 r w czeskiej Pradze
rozgrywane były międzynarodowe zawody
w wyciskaniu sztangi leżąc International
RAW Bench Press Cup FAIR VICTORY
2014.
Zawody
te
przyciągnęły
zawodników z Czech, Polski, Słowacji,
Ukrainy, Szwecji i Rosji.

Na mistrzostwach tych w składzie :
Krzysztof Halczyk, Grzegorz Kantor,
Michał Zygmunt i Marcin Szreiber,
wystartowali również siłacze SUDETÓW
Międzylesie. Polacy zdobyli trzy medale
(Tomasz Chrzanowski Oława, Krzysztof
Halczyk Międzylesie, Jarosław Buczko
Ząbkowice Śląskie ), a pozostali nasi

26 kwietnia 2014 o godz. 10.00 nastąpił
start
pierwszego
rowerzysty,
rozpoczynający cykl imprez rowerowych
Up Hill „Korona Międzylesia”. Na trasę
pierwszego etapu z Domaszkowa do
Nowej
Wsi
wyruszyło
trzynastu
rowerzystów. Jak do tej pory jest to
rekordowa liczba uczestników. Włączając
dwoje rowerzystów, w tym burmistrza
Międzylesia, którzy czekali na mecie,
dojeżdżając do niej inną trasą, obsługę
biura zawodów, fotoreportera oraz dwie
osoby towarzyszące startującym – liczba
uczestników imprezy rowerowej była
całkiem pokaźna, a i brawa oraz doping
przed dojazdem zawodników do mety
gromkie. Pogoda była wymarzona. Nocne
opady i poranna mgła spowodowały, że
powietrze było rześkie. Rowerzystom
przyświecało słońce a wiatr wytwarzał
jedynie szum gum. Najszybszy rowerzysta
Bogdan Koc z Wilkanowa pokonał trasę o
dystansie 5,75 km i różnicy wzniesień 135
m. w czasie 11’06’’. Nasza
cykliczna
impreza
rowerowa
ma
charakter
rekreacyjny, ale nie pozbawiona jest
elementu rywalizacji. W imprezie tej ani
nie ma podziału na żadne kategorie, ani nie
ma też przegranych. Każdy startuje w

swojej własnej kategorii i wygrywa przede
wszystkim z samym sobą, ale niewątpliwie
czerpie satysfakcję z tego, od ilu osób był
lepszy i jak wypadł na tle innych
startujących. Ponadto w zamian za wysiłek
włożony w dotarcie do celu otrzymuje
największą nagrodę, jaką jest lepsza
kondycja fizyczna i psychiczna oraz
poprawa stanu zdrowia. Biorąc pod uwagę,
że na start uczestnicy dojeżdżają
samodzielnie a po jej zakończeniu wracają
rowerami do swoich domów otrzymują
dodatkową, bezcenną dawkę ruchu i
śmiało mogą powiedzieć, że aktywnie
spędzili swój wolny czas.

Tradycyjnie
na
zakończenie
imprezy wszystkim uczestnikom zostały
wręczone pamiątkowe certyfikaty. Myślą
wybiegliśmy także w niedaleką przyszłość,
rozmawiając
o
końcowym
październikowym
etapie
„Korony”,
podczas którego nagrodzimy najbardziej
aktywnych jej uczestników.
„Korona Międzylesia”
wyniki :

26.04.2014

Domaszków /„Orlik”/ 425 m.n.p.m –
Nowa Wieś /Kościół/ 560 m.n.p.m.
dystans 5,75 km
Bogdan Koc

Wilkanów

11’06’’

Kamil
Wyszyński
Grzegorz
Smoleń
Rafał
Majewski

Poręba

11’34’’

Długopole
Górne

12’21’’

Szklarnia

14’18’’

Karina Kruk

Bystrzyca
Kłodzka

14’30’’

Tomasz Tur

Międzylesie

14’45’’

Sławomir
Ratuszniak

Międzylesie

15’14’’

Łukasz Tur

Międzylesie

15’37’’

Katarzyna
Grzybowska
Józef
- Kania
Grabowski
Michał
Gliński
Ksawery
Faron
Iwona
Faron

Goworów

18’30’’

Międzylesie

18’58’’

Domaszków

19’30’’

Krosnowice

25’11’’

Krosnowice

25’12’’

Wszystkich zaś serdecznie zapraszamy 24
maja 2014 r. na start w Długopolu Górnym
/skrzyżowanie w kierunkach Domaszków,
Różanka, Roztoki/. Zapisy w godz. 9.15 –
9.45. Meta – Przełęcz nad Różanką.

„MOJA DWUNASTKA” NADAL
TRWA
W słoneczne popołudnie 10 maja
2014 po kolejną dawkę zdrowotnych 12.
minut ruchu wyruszyło siedem osób.
Cieszymy się, że nasza impreza marszowobiegowa ma swoich zwolenników, na
których zawsze można liczyć. Zamysłem
naszym jest, że imprezę będziemy
kontynuowali dopóki chociaż jedna osoba
będzie pojawiać się na bieżni stadionu.
Liczymy, że na starcie kolejnej
Jubileuszowej XX „Mojej Dwunastki”,
która odbędzie się w sobotę 7 czerwca

2014 o godz. 15.00, pojawi się
przynajmniej
20
osób.
Serdecznie
zapraszamy seniorów, dorosłych, młodzież
i dzieci. Ta impreza rekreacyjno-sportowa
została stworzona właśnie dla Was. Na
każdego czekają Certyfikaty, medale,
niespodzianki – ostatnio były nią banany
zakupione w ramach grantu otrzymanego z
GKRPA w Międzylesiu.

13 kwietnia 2014 został rozegrany VI
Finał Turnieju Tenisa Stołowego młodzieży
MLKS Sudety Międzylesie. Turniej ten
zakończył cykl VI turniei. Zwycięzcą turnieju
został Sobota Krzysztof. Kolejne miejsca
zajęli : 2 Ambroziak Jakub, 3 Bzowy Kacper,
4 Neter Oliwia, 5 Neter Mikołaj, 6 Gackowski
Mateusz, 7 Majka Oliwia, 8 Rzeszutek
Dominik, 9 Bzowy Bartosz, 10 Świgut
Kajetan, 11 Oleksy Karol, 12 Kukla Wacław,
13 Tota Kamil, 14 Błażejewski Piotr, 15
Dudek Michał, 16 Dudek Dawid. Wszyscy
zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe,
medale i dyplomy. Organizatorzy : Bogusław
Zadorożny, Andrzej Biernacki oraz Klub
MLKS SUDETY Międzylesie.

ŻMIGRÓD POKONANY !

PAMIĘTAJĄ…

10 kwietnia 2014 odbył się turniej
Tenisa Stołowego Memoriał Władysława
Werona. Do turnieju zgłosiło się 22
zawodników w tym 7 kobiet. Zjechali na
turniej zawodnicy z Krosnowic, Bystrzycy,
Dzierżoniowa, Kłodzka, Wir i Międzylesia. Po
bardzo wyrównanych grach w kategorii
mężczyzn wygrał
Bielak Sławomir
Międzylesie. Kolejne miejsca : 2 Krupa Albert
Bystrzyca, 3 Chszczanowicz Arkadiusz
Międzylesie, 4 Krasucki Artur Wiry. W
kategori kobiet zwyciężyła Bromboszcz
Barbara Krosnowice, „na pudle” stanęły
również : 2 Wojewódka Małgorzata
Krosnowice,
3
Sołotwińska
Oliwia
Krosnowice.Wymienieni zawodnicy otrzymali
medale, puchary i dyplomy.

TURNIEJ MŁODYCH

26.04
nasza
pierwsza
drużyna
pokonała w Międzylesiu ekipę ŻOK-u
Żmigród 10:5. Mecz ten nie miał żadnego
znaczenia, gdyż utrzymanie zapewniliśmy
sobie w przed ostatniej kolejce, kiedy to
pokonaliśmy Orzeł Pałac Tielscha Wałbrzych
10:8. Zawodnicy do stołów powrócą na
przełomie września i października.

KOLEJNE JUŻ ZAWODY O
PUCHAR BURMISTRZA
MIĘDZYLESIA
1 maja br. odbył się kolejny już
Turniej Tenisa Stołowego o „Puchar
Burmistrza Międzylesia”. Piękna pogoda nie
zachęcała szczególnie do gry w tenisa, jednak
mimo to do Międzylesia zjechała się
rekordowa ilość startujących. W zawodach
wzięło udział 29 zawodników (w tym 3 panie)
z Jelcza Laskowic, Wir, Dzierżoniowa,
Żamberka, Krosnowic, Bystrzycy Kłodzkiej
oraz Międzylesia. Zawody jak zawsze stały na
bardzo wysokim poziomie, a walka toczyła się
o puchary i medale. Najlepszy zawodnik
otrzymał także dodatkowo kopertę z nagrodą
pieniężną. Po kilku godzinach zmagań zostali
wyłonieni
zwycięzcy
tego
turnieju.
Najlepszym zawodnikiem tego dnia okazał się
Rafał Kownacki (MLKS Victoria JelczLaskowice), który w finale pokonał

Przemysława Kwaszyńskiego (GLKS Orlęta
Krosnowice). Na najniższym stopniu podium
stanął zawodnik Sudetów Międzylesie Mateusz
Dubik. W grze o 3 miejsce pokonał on
Łukasza Muchę (Victoria Jelcz-Laskowice).
Najlepsza czwórka otrzymała nagrody z rąk
burmistrza
Tomasza
Korczaka,
który
podsumował i zamknął całą imprezę.

UDANE STARTY
MIĘDZYLESKICH
LEKKOATLETÓW
Bardzo
dobre
wyniki
na
lekkoatletycznych zawodach powiatowych
i strefowych osiągnęli uczniowie Zespołu
Szkół w Międzylesiu.
SZKOŁA PODSTAWOWA
Powiatowe Igrzyska Dzieci. Słupiec.
1. Alicja Kołoszyc, skok w dal - IIm.
2. Wiktoria Kroczak, bieg na 300m. –
IVm.

Strefowe Igrzyska Dzieci. Świdnica
1. Wiktoria Kroczak – IIm.
2. Alicja Kołoszyc – VIm.
3. Sztafeta 4x100m.
dziewcząt(Kołoszyc Alicja,
Kroczak Wiktoria, Malicka
Dominika, Fąfara Maria) – IIm.
Międzyleskie dziewczęta będą
reprezentować strefę wałbrzyską na
Igrzyskach Dzieci we Wrocławiu. 31. 05.
2014r.
GIMNAZJUM
Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego. Słupiec.
1. Karol Szłapa, bieg na 100m. – IIm.

2. Dawid Zin, bieg na 300m. – IVm.
3. Daniel Manecki, bieg na 300m. –
VIIm.
4. Kamil Krawczyk, bieg na 100m. –
VIIIm.
5. Jakub Ambroziak, skok w dal. –
Xm.
Sztafeta chłopców 4x100m. – Im.(
Bańkowski Michał, Zin Dawid,
Krawczyk Kamil, Szłapa Karol.
6. Sztafeta dziewcząt 4x100m. –
IVm.( Kowalska Paulina, Mądry
Weronika, Czarny Patrycja,
Sujewicz Gabriela)
7. Weronika Mądry, skok w dal –
VIIIm.
Przed międzyleskimi gimnazjalistami
jeszcze start na zawodach strefowych i
miejmy nadzieję dolnośląskich.

Nauczycielami
i
trenerami
międzyleskiej
młodzieży
a
także
współorganizatorami
wyjazdu
byli:
Grażyna Dereń-Dublicka oraz Mariusz
Dublicki.

TURNIEJ PIŁKARSKICH „6”
Wyniki:
1. miejsce - Wilki Kamieńczyk
2. miejsce - Biały Kieł
3. miejsce - O kurde
4.miejsce - Zieloni Roztoki
Najlepszy strzelec - Kurasz Filip
Najlepszy Bramkarz - Holc Krzysztof
Zawodnik FAIR PLAY – Makowski Rafał
**********************************

Z okazji “Dnia Dziecka “
wszystkim Dzieciom składamy
serdeczne życzenia , dużo radości
uśmiechu , wielu serdecznych
przyjaciół i beztroskiej zabawy.
Niech każdy dzień będzie
dla was nową wspaniałą przygodą
Życzy Burmistrz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzylesiu

Międzylesie, dnia 09.05.2014 r.

OGŁOSZENIE
O PISEMNYM PRZETARGU ORGANICZONYM DO JEDNOSTEK OSP NA SPRZEDAŻ
ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY MIĘDZYLESIE

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu
i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są
jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 114 poz. 761), oraz Zarządzeniem Nr 97/2014 z dnia
09.05.2014 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zbędnych
składników majątku ruchomego Gminy Międzylesie oraz powołania Komisji przetargowej Burmistrz
Miasta i Gminy Międzylesie ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż zbędnych składników majątku
ruchomego.

1. Dane sprzedającego: Gmina Międzylesie, Pl.Wolności 1, 57-530 Międzylesie,
881-1037-024, REGON 890718136

NIP

2. Przedmiotem sprzedaży jest: Marka, model i rodzaj: Samochód specjalny, marka STAR,
model 244 10.7t, nr rejestr. WBB 8945, rok produkcji 1983, przebieg ± 26049 km, lokalizacja
Międzylesie
3. Cena wywoławcza: Samochód specjalny, marka STAR, wersja 244 – 7.000,00 zł brutto
(słownie: siedem tysięcy złotych)
4.
5. Termin przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 26.05.2014 r. o godzinie 10.00
6. Miejsce przetargu: Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Pl. Wolności 1, pok. 14, P-II.
7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
Termin od dnia 21.05.2014 r. do dnia 23.05.2014 r. do godz. 15.00, po wcześniejszym
ustaleniu terminu oględzin, w następującej lokalizacji:
 Samochód specjalny, marka STAR, wersja 244 –
ul.1000-lecia P.P. 16.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 8 126 327 wew. 28.

OSP

Międzylesie,

8. Warunki przystąpienia do przetargu:
a. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10
% ceny wywoławczej sprzedawanego majątku ruchomego najpóźniej do dnia 23.05.2014 r.
Samochód specjalny, marka STAR, wersja 244, wadium w wysokości 700,00 zł (słownie:
siedemset złotych).
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Nr 91 9523 1040 0100
2176 2001 0004 z dopiskiem „wadium Samochód specjalny, marka STAR, wersja 244”, lub w
kasie Urzędu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, a pozostałe

wadia zostaną zwrócone oferentom w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub
odrzucenia ofert. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał
przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
b. W przetargu mogą brać jednostki OSP.
9. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać
a. imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,
b. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia),
c. oświadczenie oferenta, ze zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (zgodnie z załącznikiem nr 1
do ogłoszenia),
d. inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.

10. Informacje o sposobie złożenia oferty:
Oferty należy składać do dnia 26.05.2014 r., do godz. 9.45 w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy Międzylesie lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie,
Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie w tym samym terminie. Oferty należy złożyć w
zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg ograniczony do jednostek OSP na sprzedaż
zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Międzylesie”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
26.05.2014 r. o godz. 10.00, pok. 14, II piętro. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

11. Wybór oferty i podpisanie umowy:
a. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, lub przez oferenta,
który nie wniósł wadium,
- nie zawiera danych i dokumentów wymaganych w niniejszym przetargu, lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby
prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
b. o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
c. Zaproponowana przez oferenta cena nie może być niższa niż cena wywoławcza.
d. Należy złożyć oddzielne oferty na każdy ze składników majątkowych objętych niniejszym
przetargiem.
e. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę,
f. W razie ustalenia, ze kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa
postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.
g. Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia wyboru oferenta.

12. Zapłata ceny i wydanie zakupionego pojazdu:
a. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży,
b. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po
zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
c. Wzór umowy w załączeniu.
13. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

zamknięcia

przetargu

bez

wybrania

Międzylesie, dnia 09.05.2014 r.
Burmistrz
Tomasz Korczak

Sprawę prowadzi:
Monika Harasińska

Międzylesie, dnia 09.05.2014 r.

OGŁOSZENIE
O PISEMNYM PRZETARGU NIEORGANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH
SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY MIĘDZYLESIE

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu
i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są
jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 114 poz. 761), oraz Zarządzeniem Nr 96/2014 z dnia
09.05.2014 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zbędnych
składników majątku ruchomego Gminy Międzylesie oraz powołania Komisji przetargowej Burmistrz
Miasta i Gminy Międzylesie ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż zbędnych składników majątku
ruchomego.

14. Dane sprzedającego: Gmina Międzylesie, Pl.Wolności 1, 57-530 Międzylesie
NIP 881-1037-024, REGON 890718136
15. Przedmiotem sprzedaży jest:
 Marka, model i rodzaj: Samochód ciężarowy Robur LO3000 5.8 t, nr rejestr. DKL
6P50, rok produkcji 1988, przebieg ± 96149 km, lokalizacja Domaszków
 Marka, modeli i rodzaj: Przyczepa Autosan D-44 3.5, nr rejestr. WBB 442B, rok
produkcji 1974, lokalizacja Międzylesie
16. Cena wywoławcza:
- Samochód ciężarowy Robur, wersja KF/Pr - 2.700,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące
siedemset złotych)

- Przyczepa, marka AUTOSAN, wersja D44 - 1.700,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc
siedemset złotych)
17. Termin przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 26.05.2014 r. o godzinie 11.00
18. Miejsce przetargu: Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Pl. Wolności 1, pok. 14, II piętro.
19. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
Terminie od dnia 21.05.2014 r. do dnia 23.05.2014 r. do godz. 15.00, po wcześniejszym
ustaleniu terminu oględzin, w następujących lokalizacjach:
 Samochód ciężarowy, marka ROBUR wersja KF/Pr, ul. Kolejowa 22, Domaszków,
 Przyczepa, marka AUTOSAN wersja D44, model pojazdu D-44 3,5, rok produkcji
1974 – ul. Chrobrego 2, Międzylesie (baza kierowców UMiG).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 8 126 327 wew. 28.
20. Warunki przystąpienia do przetargu:
c. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości
10 % ceny wywoławczej sprzedawanego majątku ruchomego najpóźniej do dnia
23.05.2014 r.
1) Samochód ciężarowy Robur, wersja KF/Pr - wadium w wysokości 270,00 zł
(słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych)
2) Przyczepa, marka AUTOSAN, wersja D44 - wadium w wysokości 170,00 zł
(słownie: sto siedemdziesiąt złotych)
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Nr 91 9523 1040 0100
2176 2001 0004 z dopiskiem „wadium Samochód ciężarowy, marka ROBUR/ Przyczepa,
marka AUTOSAN”, lub w kasie Urzędu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone
na poczet ceny, a pozostałe wadia zostaną zwrócone oferentom w terminie 7 dni od dnia
dokonania wyboru lub odrzucenia ofert. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy
oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
d. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
21. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać
a. imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,
b. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia),
c. oświadczenie oferenta, ze zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (zgodnie z załącznikiem nr 1
do ogłoszenia),
d. inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.

22. Informacje o sposobie złożenia oferty:
Oferty należy składać do dnia 26.05.2014 r., do godz. 10.45 w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy Międzylesie lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie,
Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie w tym samym terminie. Oferty należy złożyć w
zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych
składników majątku ruchomego Gminy Międzylesie”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
26.05.2014 r. o godz. 11.00, pok. 14, II piętro. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

23. Wybór oferty i podpisanie umowy:
a. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, lub przez oferenta,
który nie wniósł wadium,
- nie zawiera danych i dokumentów wymaganych w niniejszym przetargu, lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby
prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
b. o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
c. Zaproponowana przez oferenta cena nie może być niższa niż cena wywoławcza.
d. Należy złożyć oddzielne oferty na każdy ze składników majątkowych objętych niniejszym
przetargiem.
e. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę,
f. W razie ustalenia, ze kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa
postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.
g. Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia wyboru oferenta.

24. Zapłata ceny i wydanie zakupionego pojazdu:
a) Nabywca zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
sprzedaży,
b) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym
niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
c) Wzór umowy w załączeniu.
d)
25. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
Międzylesie, dnia 09.05.2014 r.
Burmistrz
Tomasz Korczak

Sprawę prowadzi:
Monika Harasińska

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 16.06.2014 r. od godz. 11.00, w
sali nr 14 rzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy
przetarg ustny nieograniczony dot. wydzierżawienia części nr 2 i 3 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

Opis nieruchomości

1

2

3

Międzylesie

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

1.

cz. dz. 414
SW1K/00040019/7

Międzylesie
2.

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 12 czerwca 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 16.05.2014 r.

Sprawę prowadzi:
Ewa Siwek
Burmistrz
/-/ Tomasz Korczak

