ROZMOWA Z MAŁGORZATĄ STRZELCZYK
DYREKTOREM SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W
MIĘDZYLESIU

Na początek może kilka słów o sobie…
Jestem absolwentką renomowanego niegdyś Studium Nauczycielskiego w Świdnicy, które
wykształciło we mnie bazę do pracy z dziećmi w przedszkolu. Dzisiaj jest to III Liceum
Ogólnokształcące cieszące się równie bardzo dobrą opinią. Ukończyłam Uniwersytet
Zielonogórski w Zielonej Górze oraz Studia Podyplomowe w zakresie „Edukacja
elementarna. „Nauczyciel dziecka sześcioletniego”. Nabyte kwalifikacje, to nauczyciel
zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
Czy wszystkie chętne do uczestnictwa w życiu przedszkolnym dzieci dostały się do
naszego przedszkola ?
Przedszkole w Międzylesiu zapewnia 95 miejsc dla dzieci przedszkolnych. Z uwagi na
liczebność sześciolatków i chęć pozostania w przedszkolu, również w tym roku zabrakło
miejsc dla dzieci młodszych. Jednak po długich przemyśleniach, przy udziale i zgodzie Pana
Burmistrza Tomasza Korczaka, zagospodarowaliśmy pomieszczenie księgowe na potrzeby
piątego oddziału przedszkolnego. Pomieszczenie w dalszym ciągu dostosowywane jest do
potrzeb dzieci. Trwa remont toalety. Dekorowane są ściany oraz uzupełniane zabawki. Na
dzień dzisiejszy zaadaptowane pomieszczenie jest idealne dla 12 dzieci, natomiast przyjętych
jest 17 dzieci. Razem, w roku szkolnym 2014/2015 do przedszkola uczęszcza 114 dzieci w
wieku od 3 do 6 lat.
Jak kształtują się opłaty za pobyt w przedszkolu, i ile godzin opieki mają zapewnione
dzieci ?
Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku, od godziny 6:30 do 15:30. Podstawa
programowa realizowana jest w godzinach od 8:00 do 13:00 i jest to bezpłatny czas pobytu
dzieci w przedszkolu. W tych godzinach rodzice ponoszą tylko opłaty za żywienie, czyli tzw.
„wsad do kotła”. Pozostałe godziny to godziny płatne. Za każdą rozpoczętą godzinę rodzice
płacą 1 zł. Przy maksymalnym wykorzystaniu godzin pracy przedszkola, jest to 4 zł dziennie.
Godziny wykraczające poza realizację podstawy programowej są godzinami do dyspozycji
nauczyciela. W zależności od potrzeb danej grupy, nauczyciele organizują uzupełniającą
pracę z dziećmi. Jest to też czas integracji grup przedszkolnych oraz zabaw według własnych
pomysłów dziecka.
Jak długo trwa pani kariera zawodowa i od ilu lat jest pani związana z edukacją
przedszkolną ?
W roku bieżącym minęło 25 lat mojej pracy pedagogicznej, w tym prawie 20 lat na
stanowisku kierowniczym. Po zakończeniu nauki, swoje doświadczenie z dziećmi rozpoczęłam

w Gminnym Przedszkolu w Ołdrzychowicach Kłodzkich , a następnie w Przedszkolu nr 3 i w
Przedszkolu nr 4 w Kłodzku. Od stycznia 1995 roku objęłam stanowisko kierownicze w
Samorządowym Przedszkolu w Domaszkowie, a od września 2004r. w Samorządowym
Przedszkolu w Międzylesiu. Doświadczenie nabyte w wyżej wymienionych placówkach jest
bezcenne w codziennej pracy.
Czy kiedy rozpoczynała pani pracę myślała o tym, że zostanie dyrektorem tak istotnej w
życiu dziecka placówki ?
Był to czysty przypadek. Od dziecka marzyłam, żeby zostać nauczycielem. Moje dziecięce
zabawy skupiały się na „edukowaniu” młodszych koleżanek. Interesowała mnie plastyka,
muzyka, taniec, krawiectwo, a nawet medycyna, elektronika i majsterkowanie. Dzięki swojej
dociekliwości, oraz chęci pomagania innym rozwijałam swoje umiejętności. Wszystkie nabyte
w dzieciństwie umiejętności znalazły swoje odzwierciedlenie w dzisiaj pełnionej przeze mnie
funkcji.
Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ze praca dyrektora to ogromna odpowiedzialność,
której zadośćuczynieniem jest tak naprawdę radość dziecka i zwykłe, a wiele znaczące słowo
„dziękuję”.
Jakie cechy według pani powinien posiadać dobry dyrektor tak szczególnego miejsca
pracy ?
Mogłabym powiedzieć, że cechą dobrego dyrektora jest zdyscyplinowanie, stanowczość,
komunikatywność, operatywność, otwartość na nowości, wytrwałość i wiele innych. Moim
jednak zdaniem dobry dyrektor jedna sobie ludzi, z którymi współpracuje. Dobry dyrektor to
taki, który słucha, a problemy innych nie są mu obojętne. Dobrym dyrektorem będzie ten
człowiek, który wykazuje życzliwy stosunek do innych, nie dzieli ludzi na lepszych i gorszych,
szanuje zdanie innych. Pracuje nad pozytywnym wizerunkiem placówki oraz tworzy w
zakładzie pracy dobrą atmosferę.
Co to znaczy dobre przedszkole ?
O dobrym przedszkolu mówimy wtedy, kiedy dzieci osiągają dojrzałość szkolną, kiedy czas,
który spędzają w przedszkolu nie jest czasem straconym, kiedy chętnie idą do przedszkola. Na
te pozytywne strony placówki składa się dobrze przygotowana i wykształcona kadra
pedagogiczna, oddani dzieciom pracownicy obsługi. Przekłada się to wszystko na radość
dzieci i zadowolenie rodziców. Dzieci są bezpieczne i dobrze traktowane, a osiągnięte
umiejętności prezentowane w środowisku. Z dobrego przedszkola dzieci nie chcą wychodzić.
Jaki powinien być kompetentny nauczyciel wychowania przedszkolnego ?
Nauczyciel wychowania przedszkolnego ma bardzo trudne zadanie, albowiem buduje bazę do
dalszego kształcenia dzieci. Musi być odpowiedzialny, oddany dzieciom, poddający się
ciągłemu doskonaleniu. Jego zajęcia z dziećmi są interesujące i inspirujące. Posiada
umiejętność porozumiewania się z dziećmi, wykazuje elastyczność, kreatywność i aktywność w
pracy z dziećmi. Rozumie dzieci oraz dostrzega ich problemy. Potrafi diagnozować potrzeby i

umiejętności wychowanków, a także rozpoznać i rozwiązać problemy wychowawcze. Swoją
prace poddaje samoocenie.
Proszę powiedzieć jakie cechy szczególnie pani ceni u „swoich” nauczycieli ?
Odpowiedzialność za grupę, kreatywność w podejmowanych działaniach, obowiązkowość w
kształceniu małego pokolenia, rozumienie potrzeb dzieci, umiejętność rozwiązywania
problemów.
Znaczącą cechą „moich” nauczycieli jest wykonywanie zawodu zgodnie z powołaniem.
Czy może pani scharakteryzować swoją wizję przedszkola w perspektywie najbliższych
2 lat ?
Moja wizja przedszkola, to przedszkole z nauką języka angielskiego i czeskiego. Przedszkole
promujące zdrowie, a w tym spożywanie tylko zdrowych produktów spożywczych.
Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej, owocna współpraca z instytucjami
bezpieczeństwa, udział w konkursach prozdrowotnych, zajęcia taneczne. Będziemy
ujednolicać oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny. Kontynuować
współpracę z przedszkolem w Czechach, a tym samym wprowadzać czeskie słownictwo.
Zorganizujemy konkursy dla dzieci i ich rodzin, warsztaty i spotkania tematyczne. Realizować
będziemy lokalne projekty grantowe, a także poszukiwać środki na bieżące potrzeby
przedszkola. Przedszkole ma być przyjazne dzieciom, zapewniać miły i atrakcyjny pobyt oraz
wyzwalać poczucie bezpieczeństwa.
W tym też miejscu, w imieniu dzieci pragnę bardzo podziękować Panu burmistrzowi za
przekazanie kilku skrzynek pysznych jabłek oraz za dotrzymanie obietnicy i wyposażenie
przedszkolnego placu zabaw w nowe elementy, które dają ogromną radość dzieciom.
Jakie czynniki według pani mają decydujący wpływ na poziom edukacyjnowychowawczy placówki ?
Na pewno jest to poziom wykształcenia kadry pedagogicznej, uwzględnianie w codziennej
pracy indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci, kreatywność i
współpraca między nauczycielami, zastosowane metody pracy z dziećmi, oferta dodatkowych
zajęć, ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i domu rodzinnym dziecka, a
także baza materialna i możliwości lokalowe.
Praca dyrektora to również współpraca z samorządem gminnym. Czego pani, jako
dyrektor, oczekuje od władz gminy?
Oczekuję dalszej dobrej współpracy, większego zwrócenia uwagi na potrzeby inwestycyjne
placówki, a także wsparcia w działaniach wychowawczych i edukacyjnych, które realizowane
są wg bieżących potrzeb przedszkola. Ważnym elementem dobrej współpracy będzie już
istniejące wzajemne zrozumienie i zaufanie.

Czy chciałaby pani za pośrednictwem „Informatora…” przekazać kilka słów
czytelnikom, a wśród nich rodzicom swoich podopiecznych ?
Jak co roku, w przedszkolu pojawiają się nowoprzyjęte dzieci i „nowoprzyjęci” rodzice. W
roku bieżącym są to Rodzice dzieci 3 i 4 letnich. Prosimy Rodziców o to, żeby z problemami
adaptacyjnymi i wychowawczymi, które ich nurtują, zwracali się bezpośrednio do
nauczycielek grup przedszkolnych. W trudnych sytuacjach nauczyciele chętnie wspomogą,
każdego z Was. Musi na to być tylko odpowiedni czas i miejsce. Rodzice muszą pamiętać, ze
nauczyciel przede wszystkim pracuje z dziećmi i musi mieć oczy „dookoła głowy”, szeroko
otwarte. Kontakt z nauczycielem możliwy jest przed rozpoczęciem i po zakończeniu jego
pracy. Na tablicach przedszkolnych można znaleźć harmonogram pracy nauczycieli i
dostosować godziny spotkania. Można tez wcześniej umówić się z nauczycielem na rozmowę.
Bądźcie otwarci wobec nas i szczerze mówcie co zasługuje na uwagę, a co należałoby
poprawić. We wszystkim oczywiście są pewne granice, ale jesteśmy po to, aby Was wysłuchać
i w miarę możliwości pomóc lub zrealizować Wasze pomysły. Liczymy na aktywną
współpracę.
Rodzicom, którzy są z nami nie od dziś, dziękuję za dotychczasowe wsparcie naszej placówki,
za to, ze są z nami w zabawie i w potrzebie. Pamiętajcie, aby mądrze poświęcać każdą wolną
chwilę dziecku, a podejmowane decyzje wychowawcze niech zawsze będą konsekwentne.

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realizacji planów

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
W ZESPOLE SZKOLNOPRZEDSZKOLNYM
IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI
W DOMASZKOWIE
Witaj szkoło!

1 września w sali Domu Kultury w
Domaszkowie zebrali się uczniowie naszego
zespołu - od przedszkola do gimnazjum - ich
rodzice oraz nauczyciele. Uroczysty program
powitalny
zaprezentowali
trzecioklasiści
przygotowani przez panią Jadwigę Kensicką.
Oprócz piosenek i wierszy o tematyce
wakacyjnej i szkolnej przypomnieli również o
tragicznych wydarzeniach sprzed 75. lat, kiedy
to uczniowie nie mogli z radością rozpocząć
roku szkolnego. Pani dyrektor Alicja
Jakubczak powitała wszystkich zebranych,
przedstawiła wychowawców poszczególnych
klas, krótko zapoznała z organizacją roku
szkolnego.
A
potem…
dzwonek…

pierwszy

szkolny

REALIZUJEMY WSPÓLNE
POMYSŁY !
Flash Mob, Kino plenerowe na Zamku,
Nordic Walking, Klub Miłośników Tańca
czy warsztaty artystyczne dla młodzieży i
dorosłych, to tylko kilka z wydarzeń, które
będą
realizowane
we
wrześniu,
październiku i listopadzie przez Ośrodek

Kultury w Międzylesiu i mieszkańców
Gminy!
W ogłoszonym konkursie „Międzylesie –
Twój pomysł na kulturę” mieszkańcy
gminy Międzylesie zgłosili łącznie 16
projektów. Wybrano 6 różnorodnych
inicjatyw, które będą realizowane w
różnych
miejscach,
głównie
w
Międzylesiu, ale również we wsi Gajnik w
okresie od września do listopada 2014 r.
Działania wspólnie z autorami inicjatyw
rozpoczynamy już 5 września Flas
Mob’em na Rynku w Międzylesiu i Kinem
plenerowym na Zamku. Do udziału
zapraszamy wszystkich mieszkańców
Gminy i okolic. Poniżej znajdują się opisy
inicjatyw.
WSTĘP
WOLNY
na
wszystkie
wydarzenia realizowane w ramach
projektu.
O udziale w warsztatach decyduje
kolejność zgłoszeń (ograniczona liczba
miejsc).Zapisy i szczegółowe informacje w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w
Międzylesiu: pl. Wolności 15, 57-530
Międzylesie, tel. 74 812 63 43
e-mail: mgok.miedzylesie@op.pl oraz na
stronie:
www.mgok.eu/projekty/domkultury-plus,
https://www.facebook.com/MiedzylesiePo
myslNaKulturę
Klub Miłośników Tańca
Warsztaty tańca polskiego i towarzyskiego
dla młodzieży i osób dorosłych
W czasie zajęć uczestnicy będą poznawać
polskie tańce narodowe oraz wybrane
tańce towarzyskie. Zajęcia prowadził
będzie autor projektu oraz zaproszony
instruktor tańca. Odbędą się również dwa
spotkania warsztatowe z krawcową, która
nauczy uczestników jak samodzielnie
uszyć elementy strojów do tańca.

Bierz kijki i ruszaj z nami – poznaj
piękno naszej Gminy

Planowany jest wspólny wyjazd na
prezentację do Nowej Rudy gdzie odbędzie
się konkurs tańców polskich w formie
towarzyskiej. Działania zakończą się
pokazem
tanecznym,
prezentacją
multimedialną, propagującą edukację
taneczną wśród młodzieży i dorosłych.
Projekt ma uwrażliwić uczestników na
tradycję i pokazać, że kultura rodzima
(ludowa) nie jest mniej wartościowa.
Celem jest stworzenie stałej grupy, która
będzie rozwijała swoją pasję oraz będzie
prezentowała się w środowisku lokalnym.
Autorka inicjatywy planuje kontynuować
warsztaty
taneczne
również
po
zakończeniu zadania.
Terminy spotkań:
19 września, g. 18.00-20.00;
26-27 września, g. 18.00-20.00;
3-4 października, g. 18.00-20.00;
10 października, g. 18.00-20.00;
17 października, g. 18.00-20.00;
26 października g. 17.00 pokaz
powarsztatowy.
Miejsce: Miejsko- Gminny Ośrodek
Kultury w Międzylesiu

Wykłady i warsztaty Nordic Walking
Inicjatywa
zakłada
przeprowadzenie
wykładów i warsztatów Nordic Walking
podczas których jego uczestnicy zostaną
przeszkoleni w zakresie prawidłowej
techniki marszu z kijkami przez
certyfikowanego
instruktora.
Osoby
używające kijki będą mogły doskonalić
poprawność chodu, a osoby chcące
rozpocząć przygodę z Nordic Walking
dostaną możliwość sprawdzenia czy taka
forma spędzania wolnego czasu im
odpowiada.
Uczestnicy będą mieli
możliwość brania udziału w warsztatach,
wędrówkach i wykładach poświęconych
NW. Przyczyni się to do integracji lokalnej
społeczności,
mającej
wymiar
międzypokoleniowy oraz do działań na
rzecz dobra wspólnego jakim będzie
wspólne wyznaczenie bezpiecznych i
atrakcyjnych tras do wędrówek NW.
Projekt zakończy się zawodami NW.

Terminy spotkań:
20.09 godz. 16.00 - wyznaczanie i
oznakowanie 4 tras NW- tereny zielone
gminy Międzylesie;
4.10 godz.16.00 - wspólne wyjście NW trasa łatwa „Trzy Dworki”;
18.10 godz.16.00 - wspólne wyjście NWtrasa trudna w stronę Lesicy;
26.10 godz. 11.00 - zawody NW,
podsumowanie projektu - Stadion Miejski
w Międzylesiu.
Klub inicjatyw twórczych. Cykl wydarzeń
artystyczno-kulturalnych

lepszy przepływ pomysłów i komunikację,
umożliwi pomoc w realizacji kolejnych
inicjatyw.
Warsztaty artystyczne młodzieży:
Warsztaty poetyckie
Podczas warsztatów uczestnicy będą pisać
wiersze, poznawać techniki pisania,
dyskutować o powstałych tekstach z
zaproszoną poetką a także prezentować
swoją twórczość na wieczorku poetyckim.
27.09 godz. 15.00 – 16.30
28.09 godz. 17.00 - 18.30 wieczorek
poetycki z Lilianą Kucfir
Warsztaty muzyczne – gry i robienia
bębnów
W programie warsztatów muzycznych –
gry i robienia bębnów przewidziana jest
nauka wykonania prostego bębna oraz
wydobywania określonych dźwięków i
podstawowych rytmów.
2.10 godz. 16.00-17.00
4.10 godz. 11.00-12.00
5.10 godz.. 11.00-12.00
7.10 godz. 16.00-17.00

Główną ideą projektu jest stworzenie cyklu
wydarzeń
artystyczno-kulturalnych
odbywających się regularnie, mających za
zadanie zaspokojenie i realizację potrzeb
twórczych młodzieży i osób dorosłych.
Celem inicjatywy ma być wyłonienie
wśród uczestników zajęć grupy liderów
młodzieżowych i udzielenie im pomocy w
realizacji innych twórczych działań przy
wsparciu osób prowadzących warsztaty
oraz pracowników MGOK. Powstały w ten
sposób Klub Inicjatyw Twórczych
zaktywizuje
i
międzypokoleniowo
zintegruje społeczność lokalną, umożliwi

Warsztaty
artystycznej

tworzenia

biżuterii

Na warsztatach tworzenia biżuterii
artystycznej i rękodzieła za pomocą sztuki
artystycznego wiązania węzłów (makramy)
uczestnicy
zdobędą
umiejętności
stosowania
technik
makramy
i
wykorzystania poznanych węzłów i
splotów do wykonania m.in. bransoletek,
naszyjników, pasków, torebek a także form
użytkowych i innych ozdób.

24.10 godz. 15.30-17.30
25.10 godz. 12.00-15.00
26.10 godz. 12.00-15.00
Warsztaty plastyczne, malowanie na
szkle
W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z
podziałem technik malarskich na szklanym
podobraziu oraz poznawanie technologii
malowania na szkle.
4.10 godz. 10-12
Wszystkie zajęcia będą się odbywały w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w
Międzylesiu.
Można zgłosić się tylko na jeden wybrany
warsztat.
Warsztaty Carvingowe – artystyczne
dekorowanie gotowych potraw
Warsztaty
polegają
na
nauce
artystycznego dekorowania gotowych
potraw.
Certyfikowany
instruktor
przeprowadzi krótki kurs dla osób
zainteresowanych tym tematem.
Termin: 25-26.10, g. 12.00-14.00 Miejsce: Ośrodek Kultury w Międzylesiu
Cykl spotkań „Projekcje i podróże”
Gajnik 2014

Spotkania
z
podróżnikami
prezentacje multimedialne

oraz

Spotkania z podróżnikami oraz prezentacje
multimedialne mają umożliwić wirtualną
wycieczkę w inne zakątki świata osobom,
które takiej możliwości nie posiadają z
różnych względów nie mogą pozwolić
sobie na taki wyjazd. Podczas obydwu
spotkań równolegle na placu przy świetlicy
będzie odbywał się wiejski festyn, na który
również serdecznie zapraszamy.
27 września godz. 16.00 rozpoczęcie
festynu obok świetlicy w Gajniku
g. 17.00 Świetlica w Gajniku, Projekcje i
podróże, spotkanie drugie: "Świat na
wyciągnięcie ręki"g. 19.00 Ognisko.
Miejsce: świetlica we wsi Gajnik
Guda Obend czyli tradycja w nowej
odsłonie
Wydanie kalendarza
mieszkańcami

i

spotkanie

z

Projekt polega na przygotowaniu i
wydaniu drukiem kalendarza na rok 2015
w formie zeszytowej, wzorując się na
archiwalnych egzemplarzach kalendarza
Guda Obend, będących w posiadaniu Izby
Regionalnej przy Bibliotece P.M.iG.
Międzylesie. Inicjatywa tego rodzaju już
raz się powiodła na tym terenie i był to
właśnie
inspirujący
ten
projekt,
przedwojenny kalendarz „Guda Obend”.
Kalendarz obok części chronologicznej
zawiera również część informacyjną. Ma
za zadanie zainteresować mieszkańców
publikacją oraz pobudzić do aktywnego
udziału w edycji kolejnych roczników
kalendarza poprzez dostarczenie pomysłów
na tematykę części informacyjnej.

przedstawiamy krótką relację i zdjęcia ze
zrealizowanych wydarzeń.
Działania rozpoczęła akcja Flash
Mob„MiędzyLudźmiLesie”,
której
inicjatorem było Kulturalno-Społeczne
Stowarzyszenie Wsi Gajnik. W samo
południe młodzież z gimnazjum w
Międzylesiu
oraz
przypadkowi
przechodnie ustawili się wzdłuż głównej
ulicy Międzylesia, trzymając w rękach
gałęzie drzew ! Wśród „żywych drzew”
spacerował
wycięty
z
kartonu,
pomalowany na czerwono herbowy wilk.

Termin: listopad 2014 - Miejsce:
Biblioteka Publiczna w Międzylesiu
Na spotkaniu podsumowującym, które
odbędzie się 26 października o godz.
17.00 w Ośrodku Kultury autorzy
inicjatyw zaprezentują mieszkańcom
rezultaty przeprowadzonych działań
oraz zastanowią się nad możliwością
kontynuacji swoich pomysłów.
Wydarzenie
objęte jest patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie.
Dofinansowano ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach Programu –
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.

RELACJA Z PROJEKTU
„MIĘDZYLESIE- TWÓJ POMYSŁ
NA KULTURĘ”!
Już od piątku 5.09 Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Międzylesiu wspólnie
z mieszkańcami gminy realizuje ich
pomysły w ramach programu Narodowego
Centrum
Kultury
„Dom
Kultury+
Inicjatywy lokalne
2014”. Poniżej

Został on przygotowany przez
młodzież
podczas
dwóch
spotkań
warsztatowych w świetlicy we wsi Gajnik.
Niewątpliwą atrakcją nie tylko dla
najmłodszych były dwie biegające wśród
przechodniów osoby przebrane za wilki.
Ożywiały one rutynę dnia codziennego, a
wielu mieszkańców robiło sobie z nimi
zdjęcia. Cała akcja trwała około dwóch
godzin.

Poprowadziła
ją
młodzież
gimnazjalna,
która
zachęcała
przechodniów do udziału w projekcie i
informowała o pozostałych inicjatywach.
Autor inicjatywy Adam Opaliński ze
Stowarzyszenia Wsi Gajnik, podkreślał, że
pomysł narodził się w odpowiedzi na
diagnozę lokalną, którą Miejsko-Gminny
Ośrodek
Kultury
w
Międzylesiu
przeprowadził
w
maju.
Młodzież
gimnazjalna zaproponowała wtedy Flash
Mob’a jako akcję, którą chciałaby
zorganizować w Międzylesiu. Happening
nawiązywał jednocześnie do nazwy
Międzylesie i do herbu miasta. Wzięło w
nim udział łącznie około 150 osób, a
wyśmienita pogoda sprzyjała wspólnej
zabawie. Wydarzenie cieszyło się dużym
zainteresowaniem nie tylko
wśród
mieszkańców. Gościliśmy między innymi
TV Kłodzką, która zrobiła kilkuminutowy
reportaż na temat Flash Mob’a i całego
projektu. Jest on dostępny na stronie
tvklodzka.pl.
Obecny
był
również
burmistrz Międzylesia, który objął cały
projekt swoim patronatem.
Tego samego dnia, wieczorem
około godziny 20.00 rozpoczął się pokaz
seansów filmowych Kino plenerowe na
Zamku „Klub filmowy pod chmurką”.

Na świeżym powietrzu w wyśmienitym
historycznym klimacie na dziedzińcu
zamkowym w Międzylesiu podczas dwóch
dni zgromadziło się około 350 osób.
Wyświetlono cztery filmy (dwa seanse w
piątek i dwa w sobotę). Na dużym
kinowym ekranie (4 na 3 metry) przy

dobrej akustyce, można było zobaczyć:
„Robin Hooda” Ridleya Scotta w wersji
reżyserskiej i horror fantasy w klimacie
zamkowego dziedzińca : „Hansel i Gratel:
Łowcy czarownic”. Sobota zadedykowana
została najmłodszym.

Już na kilkanaście minut przed 20.00
zamkowy
dziedziniec
zapełnił
się
rodzicami z dziećmi (prawie zabrakło
miejsc!). Wszyscy oczekiwali na „Kung Fu
Pandę” i „Avatara” Jamesa Camerona.
Podczas seansu słychać było komentarze
dzieci, które widziały już bajkę wcześniej
oraz tych, które widziały ją po raz
pierwszy. Bez wątpienia wybór filmów
okazał się trafiony. Kino plenerowe
cieszyło
się
bardzo
dużym
zainteresowaniem każdego dnia, a pogoda
(jeden z najważniejszych czynników przy
imprezach
plenerowych)
dopisała.
Organizatorzy zapewnili ciepłą herbatę na
nieco już chłodniejsze wieczory, a
miłośnicy kina przynieśli ze sobą koce,
popcorn, a nawet swoje leżaki! Przed
filmami można było również obejrzeć
krótkie
filmy
promujące
Gminę
Międzylesie i Dolny Śląsk. Inicjatorzy
chcieliby kontynuować swój pomysł w
kolejnych latach. Trzymamy kciuki!
Na początku września w Ośrodku
Kultury swoje działania rozpoczął również
„Klub
Miłośników
Tańca”.
Jego
członkowie mają możliwość zapoznania
się na zajęciach z tradycyjnymi tańcami
polskimi oraz towarzyskimi. Warsztaty
prowadzone są pod okiem doświadczonych
instruktorów
potrwają
do
końca
października.

krajobrazowe regionu: „Bierz kijki i ruszaj
z nami – poznaj piękno naszej gminy”. Jej
inicjatorem jest nieformalna grupa
„Piechurzy”.

Odbędą się również dwa spotkania
warsztatowe z krawcową, która nauczy
uczestników jak samodzielnie uszyć
elementy strojów do tańca. Planowany jest
wspólny wyjazd na prezentację do Nowej
Rudy gdzie odbędzie się konkurs tańców
polskich w formie towarzyskiej. Działania
zakończą się pokazem, prezentacją
multimedialną, propagującą edukację
taneczną wśród młodzieży i dorosłych oraz
poczęstunkiem. Projekt ma uwrażliwić
uczestników na tradycję i pokazać, że
kultura rodzima (ludowa) nie jest mniej
wartościowa. Celem jest stworzenie stałej
grupy, która będzie rozwijała swoją pasję
oraz będzie prezentowała się w środowisku
lokalnym. Autorka inicjatywy planuje
kontynuować warsztaty taneczne również
po zakończeniu zadania. Mamy nadzieję,
że miłośnicy tańca również będą chcieli
kontynuować inicjatywę również po
zakończeniu projektu. Obecnie grupa liczy
ok. 15. osób, wciąż może do niej dołączyć
kilka osób.
Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt z MGOK w
Międzylesiu. Zapraszamy kobiety i
mężczyzn, singli jak i pary, młodzież i
osoby dorosłe oraz seniorów.
Nie mniejszym zainteresowaniem
cieszy się kolejna inicjatywa doskonale
osadzona w zasobach lokalnych i
wykorzystująca walory turystyczno –

Wykłady i warsztaty Nornic
Walking
zgromadziły
na
swoich
pierwszych dwóch spotkaniach około 4050 osób, w różnym przedziale wiekowym,
od najmłodszych do seniorów. Uczestnicy
najpierw zostali przeszkoleni w zakresie
prawidłowej techniki marszu z kijkami
przez certyfikowanego instruktora. Osoby
używające kijków mogły doskonalić
poprawność chodu, a osoby chcące
rozpocząć przygodę z Nornic Walking
miały możliwość sprawdzenia czy taka
forma spędzania wolnego czasu im
odpowiada. Pierwsze spotkanie odbyło się
w Ośrodku Kultury, drugie na Stadionie w
Międzylesiu. Spotkania i wspólne wyjścia
odbywają się regularnie do końca
października i zakończą się zawodami
Nornic Walking z nagrodami. Podczas
projektu
zostaną
wyznaczone
i
oznakowane cztery trasy Nornic Walking!
Inicjatywy odbywają się nie tylko
w Międzylesiu! W sobotę 13.09 wieś
Gajnik rozpoczęła cykl spotkań Projekcje i
podróże: "Chiny, opowieść z drogi, pokaz
slajdów". Inicjatywa ta polega na
spotkaniach
z podróżnikami, oraz
prezentacjach multimedialnych, które
umożliwiają
mieszkańcom
gminy
wirtualną wycieczkę w odległe zakątki
świata.

Na spotkaniu było ok. 50 osób, które
wykorzystały spotkanie z podróżnikami
zadając
im
pytania
również
po
zakończeniu projekcji. Równolegle na
placu przy świetlicy odbywały się dożynki.
Inicjatywa zgromadziła łącznie ok. 50
osób, a wyśmienita zabawa trwała do
późnych godzin wieczornych! Kolejne
spotkanie w Gajniku, tym razem „Świat na
wyciągnięcie ręki” czeka nas już 27
września. Rozpoczynamy festynem o
godzinie 16.00, spotkanie z podróżnikiem
rozpocznie się o godz. 17.00, a o godzinie
20.00 czeka nas wspólne ognisko.
Inicjatorem spotkań jest KulturalnoSpołeczne Stowarzyszenie Wsi Gajnik.
Kolejna
nietypowa
inicjatywa
zrealizowana w ramach cyklu spotkań
projekcje i podróże to spotkanie i
wycieczka „Wieś – WIDMO – Czerwony
Strumień”, która odbyła się 15września.
Autorka inicjatywy Pani Małgorzata
Bojanowska wraz z Ośrodkiem Kultury
oraz pomocą Nadleśnictwa Międzylesie i
Gimnazjum w Międzylesiu zorganizowała
jednodniową wycieczkę do nieistniejącej
już wsi Czerwony Strumień.
Celem wycieczki było przybliżenie
historii wsi, która już nie istnieje. Około 80
osób (głównie młodzież gimnazjalna)
wysłuchało opowieści przewodnika o
czasach i ludziach, którzy dawniej żyli we
wsi.

Było
wspólne
śpiewanie
i
biesiadowanie przy ognisku oraz konkursy
z nagrodami. Czerwony Strumień okazał
się prawdziwą Wsią Widmo, okazało się,
że większość osób była tam rzeczywiście
po raz pierwszy!
Do końca października zaplanowana
jest realizacja jeszcze wielu inicjatyw, na
które Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w
Międzylesiu serdecznie zaprasza! Będą
między innymi warsztaty artystyczne dla
młodzieży oraz warsztaty artystycznego
dekorowania
potraw.
Szczegółowe
informacje i opisy inicjatyw znajdą
Państwo na stronach:
www.mgok.eu/projekty/dom-kultury-plus
orazwww.facebook.com/MiedzylesiePomy
slNaKulture
Zapisy i szczegółowe informacje w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w
Międzylesiu:
Pl. Wolności 15, 57-530 Międzylesie, tel.
74 812 63 43
e-mail: mgok.miedzylesie@op.pl.
WSTĘP
WOLNY
na
wszystkie
wydarzenia realizowane w ramach
projektu.
Wydarzenie objęte jest patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie.
Dofinansowano ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu –
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.

ZAWODY SPORTOWO –
POŻARNICZE
OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH Z TERENU
GMINY MIĘDZYLESIE

Drużyny zmierzyły się ze sobą w
sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniach
bojowych. Kolejność zajętych miejsc
przedstawia się następująco:

W dniu 6 września 2014 r.
przeprowadzono
gminne
zawody
sportowo-pożarnicze na boisku sportowym
we wsi Roztoki. W zawodach wzięło
udział
łącznie
13
drużyn:

1 miejsce – Domaszków, 2 miejsce –
Goworów, 3 miejsce – Międzylesie, 4
miejsce – Roztoki, 5 miejsce – Długopole
Górne





w kategorii OSP mężczyźni:

w kategorii MDP chłopcy:

1 miejsce – Domaszków,
2 miejsce – Goworów

1. Ochotnicze
Straże
Pożarne
(mężczyźni): Roztoki, Długopole
Górne, Domaszków, Goworów,
Międzylesie,
2. Ochotnicze Straże Pożarne
(kobiety): Domaszków,
3. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
(chłopcy): Domaszków, Goworów,
4. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
(dziewczęta): Domaszków,
5. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
do 12 lat: Międzylesie,
6. Zaproszone jednostki Ochotnicze
Straże Pożarne: Prostredni Lipka,
Lichkov (kobiety, mężczyźni).

Do komisji sędziowskiej nie
wpłynęły żadne protesty. Około godziny
14:15
zawody
sportowo-pożarnicze
dobiegły końca. Jednostki OSP ustawiły
się w szeregu na murawie boiska, gdzie
asp.
sztab.
Piotr
Budnik
jako
przewodniczący komisji odczytał wyniki.
Następnie Burmistrz Miasta i Gminy
Międzylesie Tomasz Korczak wraz z
Przewodniczącym Rady Miejskiej Jerzym
Marcinkiem, oraz Zastępcą Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kłodzku Ryszardem Lewandowskim, i
Członkiem
Prezydium
Zarządu
Wojewódzkiego Związku OSP RP we
Wrocławiu
Ryszardem
Drozdem,
uhonorowali
drużyny
pamiątkowymi
dyplomami, pucharami oraz medalami.

Po zawodach zaprezentowano
zakupione
w
ramach
projektu
„Modernizacja
integrowanego
ochronnego
systemu
Orlickich
i
Bystrzyckich gór w związku z
podpisaniem umowy z Schengen”:
średni samochód ratowniczo-gaśniczy
(dla OSP Międzylesie) oraz motopompa
(dla OSP Goworów), wartość projektu
769 932 zł, dofinansowanie 654 442 zł
(85% wartości projektu), źródła
finansowania Program Operacyjny
Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska-Rzeczypospolita Polska 20072013.
Najlepsze drużyny męskie i kobiece
OSP reprezentujące Gminę Międzylesie
wezmą
udział
wX
Powiatowych
Zawodach
Sportowo-Pożarniczych
Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu
kłodzkiego, które odbędą się w dniu
20.09.2014 r. w godz. 12.00-15.00 na
stadionie OSiR w Kłodzku przy ul.
Kusocińskiego 2
Każdy uczestnik zawodów otrzymał za
udział w zawodach 5 kg karton jabłek.

strażaków OSP z naszego miasta jako
miasta partnerskiego na ćwiczenia
strażackie które odbędą się 27 września
2014 r. od godziny 11.00 w Dolinie
Sportów Zimowych w Kudowie Zdroju.

ZACZYNAJĄ SIĘ EMOCJE !

13 września ruszyła liga tenisa
stołowego. mecz III ligi SUDETY
przegrały z BSTS Bystrzyca Kł 5 do 10.
Natomiast SUDETY II wygrały z BSTS II
Bystrzyca 10 do 3.

„KORONA MIĘDZYLESIA”

NASI NA ZAWODACH
W KUDOWIE

„Korona Międzylesia” w Jaworku

W związku z realizacją projektu:
"Modernizacja integrowanego ochronnego
systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w
związku z podpisaniem umowy z
Schengen" Urząd Miasta w KudowieZdroju zaprosił 6. osobowy oddział

Organizatorzy
lokalnej
imprezy
rowerowej dbają o to, by za każdym razem
rowerzyści zmierzyli się z inną trasą,
przyjrzeli się dokładniej różnym zakątkom
gminy Międzylesie oraz podziwiali nowe
widoki. Tym razem trasa sobotniego etapu,
który odbył się 23 sierpnia 2014, wiodła z

Domaszkowa do Jaworka. Jak na Up Hill
przystało trasa wiodła niemal cały czas pod
górę. Niemniej po raz pierwszy rowerzyści
mieli okazję szybko przejechać linię mety,
gdyż ostatnie 400 m. to odcinek prawie
płaski z tendencją Down Hill czyli z góry.

Czarną Górę równie udana, jak sobotni Up
Hill.
Kolejna „Korona Międzylesia” odbędzie
się 20 września 2014.
Start – Boboszów skrzyżowanie drogi
krajowej 33 z drogą w kierunku Pisar.
Meta – Potoczek.
Dystans – 7,3 km. Przewyższenie – 250 m.
Zapisy w miejscu startu w godz. 9.15 –
9.45. Start pierwszego uczestnika o godz.
10.01. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
MLKS Sudety Międzylesie

Etap pokonało 10 rowerzystów, którzy w
nagrodę tradycyjnie otrzymali certyfikaty
uczestnictwa,
a
dodatkowo
żele
antybakteryjne do rąk, dzięki którym bez
użycia wody będą mogli odświeżyć sobie
dłonie podczas pokonywania kolejnych
kilometrów swoich tras rowerowych.
Spalone
podczas
wysiłku
kalorie
uzupełniono spożywając banany, a
wypocone mililitry wody – napojami
owocowymi w myśl zasady: Jedz/pij 5 x
dziennie owoce lub warzywa.

Pogoda tradycyjnie nam sprzyjała.
Słońce, optymalna temperatura, chłodzący
wiaterek i obłoczki na niebie – prawdziwie
rowerowa pogoda. Tak dobra, że, podczas
niekończących się rozmów na temat
miłości
do
roweru,
spontanicznie
zawiązała się wycieczka rowerowa na

WYNIKI
„Korona Międzylesia” 23 sierpnia 2014
Etap 5 Domaszków /480 m.n.p.m./ –
Jaworek /615 m.n.p.m./
3,8 km ,135 m. różnicy wzniesień
Mce

Imię i nazwisko

Miejscowość

Czas

1

Grzegorz Smoleń

Długopole Górne

8’00’’

2

Dominik Smoleń

Długopole Górne

10’54’’

3

Sławomir
Ratuszniak

Międzylesie

11’45’’

4

Tomasz Tur

Międzylesie

11’57’’

5

Dawid Czernecki

Roztoki

13’50’’

6

Józef Grabowski

Międzylesie

15’15’’

7

Katarzyna
Grzybowska - Kania

Goworów

16’20’’

8

Iwona Faron

Krosnowice

16’54’’

9

Ksawery Faron
Tomasz Faron

Międzylesie

17’55’’

DOŻYNKI GMINNE ROZTOKI

W dniu 31 sierpnia br. korowód dożynkowy
składający się z 19.tu delegacji, z pięknymi
wieńcami dożynkowymi, prowadzony przez
orkiestrę OSP Międzylesie oraz starostów
dożynek małżeństwo Bogumiłę i Jana
Koczergo – przemaszerował przez część wsi
Roztoki pomysłowo udekorowanej na boisko
sportowe, by tam radować się ze święta
plonów.

Dożynki
rozpoczęto
mszą
świętą
dziękczynną za szczęśliwie plony,
koncelebrowaną przez ks. biskupa Adama
Bałabucha, któremu towarzyszyli wszyscy
księża z dekanatu międzyleskiego, na czele
z dziekanem Janem Traczem. Biskup nie
szczędził ciepłych słów wszystkim, którzy
pracują na roli i zbierają zeń plony, życząc
zebranym
błogosławieństwa
Bożego.

Tradycyjnie, starostowie dożynek –
Bogumiła i Jan Koczergo, przekazali
burmistrzowi Tomaszowi Korczakowi –
bochen chleba, by podzielił się ze
wszystkimi
mieszkańcami
gminy
natomiast sołtys wsi – Zbigniew
Borodzicz, atrybut dożynek – sierp,
wręczył
przyszłemu
organizatorowi
dożynek 2015, sołtysowi wsi Smreczyna –
Januszowi Bańkowskiemu.

Zdaniem burmistrza, dzielenie chlebem
„równo” jest, mimo wieloletniej pracy i
doświadczenia,
wiecznie
trudnym
zadaniem. W łamaniu chleba i jego
dzieleniu się z obecnymi na dożynkach jak
zwykle
pomagali
przybyli
sołtysi.
Pozytywnym zaskoczeniem dla zebranych
było wręczenie przez sołtysa wsi –
Zbigniewa
Borodzicza,
wyróżnień„Przyjaciel Roztok” dla:
Tadeusza
Farbotko z Goworowa; Zbigniewa
Sobańskiego z Poznania ( pochodzący z
Roztok), Nadleśnictwa Międzylesie.
Wyróżnienia są formą podziękowania za
okazaną pomoc dla wsi na różnych
płaszczyznach podejmowanych działań.
Święto
gminne
swoją
obecnością
zaszczycili: starosta Powiatu Kłodzkiego –
Maciej Awiżeń, oraz radny województwa
dolnośląskiego - Zbigniew Szczygieł.
…w tym czasie, słońce dyskretnie
schowało się za nadciągające obłoczki…

wsi wyłoniono te najlepsze, dla których
segregacja odpadów to powszedniość.

Konkursy gminne
Kolejny już raz rozstrzygnięto konkurs
gminny pn. „Jaki mój dom-taka moja
gmina”, który jest rozgrywany w czterech
kategoriach. W roku bieżącym w
konkursie uczestniczyło 40. podmiotów. A
oto zwycięzcy:
- Kat. „Certyfikowane gospodarstwo
rolne”: I miejsce – Jan Pawelec Goworów
49; II m.Izabela Kulbaka Goworów 8; III
m. Juraszek Janina Smreczyna 41.
- Kat. „Certyfikowana posesja”: I
miejsce Barbara Mońko-Zięba Potoczek
8a; II m. Marek Gliński Domaszków ul.
Polna 18; III m. Janina Ratuszniak
Międzylesie, ul Sobieskiego 22.
- Kat. Certyfikowana Wspólnota
Mieszkaniowa”: I miejsce – Wspólnota
Mieszkaniowa Różanka 71; II m.
Wspólnota Mieszkaniowa Domaszków,
ul. Śnieżna 5; III m. Wspólnota
Mieszkaniowa Międzylesie, ul. Wojska
Polskiego 8.

Nagrodzeni to:
- I miejsce – sołectwo Różanka; II m.
sołectwo Goworów; III m. sołectwo Nowa
Wieś.
Wyróżnienie przyznano
dla
sołectwa Jaworek i Gajnik.
Zwycięzcy otrzymali również nagrody
materialne.
Sołectwom dziękujemy za zaangażowanie
się w tę formę współpracy/rywalizacji,
oczywiście w tym pozytywnym znaczeniu.
„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”
W czasie, kiedy ogłaszano wyniki
konkursów, sołtysi wsi głosowali na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy. A
zadanie nie było łatwe, bo wieńców wiele,
każdy w swej formie i treści szczególny, a
tylko jeden „pojedzie” na dożynki
powiatowe do Wambierzyc.
Zadanie trudne dla oceniających, jednakże
wyniki były jednobrzmiące:

- Kat. „Certyfikowana Miejscowość
Aktywna” – sołectwo ROZTOKI !!

- I miejsce – wieniec
sołectwa Boboszów!

Zarówno zwycięzcy, jak i
uczestnicy zostali nagrodzeni.

- II m. wieniec dożynkowy sołectwa
Goworów

pozostali

...niebo coraz ciemniejsze, a chmury
złowrogo straszą swoim wyglądem…
Istotnym novum było ogłoszenie wyników
konkursu pn. „Wzorcowa segregacja
śmieci”, w którym udział wzięły wszystkie
sołectwa z gminy Międzylesie pod
auspicjami prezesa Zakładu Usług
Komunalnych – Krzysztofa Kowalskiego.
Nie jest to łatwe zadanie dla społeczności
wiejskich, bo każdy ma swoja filozofię na
gromadzenie
odpadów
w
tzw.
„gniazdach”. Jednakże spośród naszych

dożynkowy

- II m. wieniec dożynkowy sołectwa
Długopole Górne
Gratulujemy!
Kolejny raz, bo w ub. roku również, Panie
ze wsi Boboszów pojadą ze swoim, jakże
okazałym, wieńcem na dożynki powiatowe
do Wambierzyc, organizowane w dniu 7.
września br. na błoniach Bazyliki.
Wielkie gratulacje i wyrazy szacunku dla
wszystkich, którzy angażują się w
kultywowanie tradycji ludowej dożynek.

Plecenie wieńca to mimo wszystko wielka
sztuka.
…oficjalna część „za nami”, a przed nam
chyba… ulewa!! ….
Występy zespołów śpiewaczych
Jak zwykle nie zawiodły nasze rodzime
zespoły: Długopolanie,
Boboszowianie,
Róża, Oset oraz Akademia Ruchu z
Goworowa. Zawsze można na nie liczyć,
bez względu na okoliczności: czy słońce,
czy deszcz.
…jeszcze moment i….z nieba leje się
niczym z cebra!!!!…
Tak więc, w chwili, kiedy na scenie
wystąpił zespół Długopolanie, na dobre
rozpętała się ulewa. Wszyscy skupieni
blisko siebie, wsłuchiwali się w śpiew
zespołu i melodię deszczu bębniącego po
„dachach” namiotów. Kto był bardziej
słyszalny? Trudno ocenić. Zależy, gdzie
kto wówczas stał.
I tak, w takiej oto scenerii, już do końca
występowały kolejne zespoły: Oset, Róża,
Boboszowianie, a Panie z Akademii Ruchu
z Goworowa „poszły na całość” i w
wypracowanym na solennych próba
chrytmie, wytańczyły własne utwory w
błocie, które już w znacznym stoniu
pokrywało nawierzchnię murawy, miejsce
spotkania.
Pomimo zmiennej i kapryśniej pogody
dożynki były udane.
…a później… a później już wszyscy bawili
się przy śpiewie i muzykowaniu Pana
Żaby….
Post scriptum
Gospodarze dożynek – mieszkańcy wsi
Roztoki, stanęli na wysokości zadania, by

przybyłym gościom nie zabrakło bardzo
dobrych gorących i zimnych dań,
wykwintnych napojów i wyśmienitego
ciasta. A wszystko to w ciekawej, stricte
dożynkowej oprawie, godnej pochwały i
naśladowania.
Składamy
wielkie
podziękowania dla sołtysa wsi Roztoki –
Zbigniewa Borodzicza, Rady Sołeckiej,
Koła Gospodyń Wiejskich, członków OSP
i wszystkich mieszkańców, za włożoną
pracę, trud, pomysły i darowany własny
czas w przygotowanie tak pięknej imprezy,
jaką są GMINNE DOŻYNKI.
Dziękujemy również wszystkim służbom
mundurowym: policji, strażakom, za
stworzenie bezpiecznych warunków na
drodze i nie tylko.

Serdeczne podziękowanie dla
wszystkich mieszkańców wsi
Roztoki oraz osób, które przyczyniły
się do organizacji Dożynek
Gminnych w Roztokach
Składa sołtys wsi Roztoki

Zbigniew Borodzicz

DOŻYNKI POWIATOWE –
WAMBIERZYCE – 07.09.2014
W dniu 7 września 2014 r., przy
słonecznej pogodzie, odbyły się uroczystości
Dożynek Powiatowych w Wambierzycach,
gdzie gminę Międzylesie reprezentowała
delegacja z Boboszowa. Święto rolników
rozpoczęła uroczysta msza dziękczynna, którą
poprowadził ksiądz biskup Adam Bałabuch,
któremu towarzyszyli księża z Sanktuarium
Matki Bożej Wambierzyckiej, patronki

rolników
Powiatu Kłodzkiego.
Wśród
zaproszonych honorowych gości znaleźli się
parlamentarzyści,
oraz
przedstawiciele
samorządów naszego województwa.

Paniom i Panom z Boboszowa
serdecznie dziękujemy za obecność i
reprezentację gminy Międzylesie, jak również
własnej wsi.

WIEŚ GOWORÓW ODEBRAŁA
WYRÓŻNIENIE W VALS
W SZWAJCARII

Po mszy świętej, barwny korowód,
składający się z delegacji 8 gmin,
przemaszerował na boisko sportowe, gdzie
rozpoczęły się oficjalne uroczystości.
Ośpiewanie wieńców dożynkowych to stały
element dożynek, co też uczyniły panie z
Boboszowa.

W dniu 12. września br. sołtys wsi
Goworów Wiesława Łysiak, oraz burmistrz
Międzylesia Tomasz Korczak, odebrali
wyróżnienie podczas uroczystości
w
miejscowości Vals –
w Szwajcarii,
podsumowującej konkurs o Europejską
Nagrodę Odnowy Wsi 2014.

Przypomnijmy uzasadnienie komisji:

Komisja oceniała wieńce. Nie było
niełatwe zadanie, ponieważ każdy z nich był
wyjątkowo piękny i misternie wykonany.
Nasza delegacja w bieżącym roku
zdobyła ,,nieszczęśliwe” , bo 4 miejsce, choć
różnice punktowe były naprawdę minimalne.
I miejsce przypadło Gminie Szczytna,
II – Gminie Stronie Śląskie a III – Gminie
Radków.

„Goworów - zostaje wyróżniony Europejską
Nagrodą Odnowy Wsi za szczególne
osiągnięcia w wielu obszarach rozwoju wsi.
Warte podkreślenia są w szczególności
dokonania
w
zakresie
renowacji
i
zrównoważonego wykorzystywania cennej
architektury starej substancji budowlanej, a
także działania służące wdrażaniu turystyki
zrównoważonej oraz ożywiona działalność
społeczna w tej niezwykle atrakcyjnej
miejscowości. Dzięki ogromnym dokonaniom
udało się
po
katastrofie powodziowej,
stworzyć tutaj na nowo miejsce, w którym chce

się żyć w otoczeniu przyjaznym dzieciom i
rodzinie. Poprzez realizowane na rzecz całej
społeczności wiejskiej projekty, mieszkańcy
udowadniają swoje ogromne zaangażowanie w
życie społeczne miejscowości, a poprzez
aktywność w stowarzyszeniach -- silną więź
wzajemną. Motto „lepiej żyć” jest odczuwalne
dla każdego, kto miejscowość odwiedza”.

W gali udział wzięli przedstawiciele z
29 regionów/państw. W naszym święcie
towarzyszyli nam: przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego - Anna Terlecka i Anna
Malinowska; radni sejmiku Województwa
Dolnośląskiego Grażyna Cal i Zbigniew
Szczygieł oraz mieszkańcy wsi Pęgów –
laureata Pięknej Wsi Dolnośląskiej 2012.
W namiocie, miejscu wspólnego spotkania,
każdy z uczestników miał okazję wystawić
własne produkty, prezentacje, foldery, co też
uczyniliśmy z nieukrywaną przyjemnością.
Nie zabrakło wpisów do księgi pamiątkowej
Goworowa.

Zespół „Oset” i Akademia Ruchu z

Goworowa wystąpili na scenie przed ogromną
widownią (ponad 1000 osób), z programem
muzycznym i tanecznym, wzbudzając w
zgromadzonych bardzo pozytywne emocje i
zainteresowanie.

Organizatorzy umożliwili gościom
zwiedzanie wsi, termy (Therme Vals), zakładu
kamieniarskiego (Truffer Steinwerk), źródła
wody mineralnej (Valser Mineralguellen),
muzeum krajoznawczego „Gandahus” i
elektrowni Zervreila. Zadbali również o
poczęstunek dla uczestników i dobry klimat.
Wieś Vals - kanton Gryzonia,
przeurocza górska miejscowość o pow. 152,58
km2, z ludnością 1100 mieszkańców, położona
1252 m n.p.m. – „podarowała” nam wszystkim
ciepłą, serdeczną i niezapomnianą atmosferę,
piękne
widoki,
pozytywne
przykłady
współpracy społeczności wiejskiej.

Dziękujemy organizatorowi wyjazdu –
Urzędowi Marszałkowskiemu we Wrocławiu
za „zabranie „ nas w podróż pełną wrażeń, a
mieszkańcom
Goworowa
kolejny
raz
gratulujemy nagrody.

W dniach 16 – 18.10. 2014 r. po drogach
gminnych na terenie powiatu kłodzkiego.
W dniu 17 października 2014r. na terenie
gminy Międzylesie :
Odcinek Specjalny 1,3 na trasie :
Domaszków – Boboszów, przez Nową Wieś,
Goworów, Jodłów, Pisary.
Start odcinka specjalnego nastąpi w
miejscowości Domaszków ul. Polna przy
zabudowaniu nr 1. Meta w okolicy stadniny
koni w Boboszowie.
Odcinek specjalny przejeżdżany będzie
dwukrotnie w ciągu dnia. Trasa będzie
zamknięta od godz. 08.00 do 19.00 z
przerwami dla ruchu lokalnego zgodnie z
harmonogramem czasowym rajdu i jego
planem zabezpieczenia, który zostanie
przedstawiony w następnym informatorze.

Uprasza się kibiców o
ostrożność podczas
przejazdu samochodów
rajdowych !!!

KONTROLA FIRM
WYWOŻĄCYCH ŚMIECI

Prezes Najwyższej Izby Kontroli zapowiedział
kontrolę firm, które wygrały przetargi na
odbiór odpadów w gminach. Kontrolne
przeprowadzone zostaną ze względu na
odnotowane przypadki , w których pracownicy
firm obsługujących gminy, nie odwozili
całości odbieranych śmieci na koncesjonowane
wysypiska, wyrzucając część z nich np. do
lasu. Kontrole rozpoczną się już we wrześniu
i potrwają kilka miesięcy.

ZAKOŃCZENIE PRAC…
Zakończyły się prace na rowie
melioracyjnym w Kamieńczyku. W
ramach I etapu konserwacji cieku
należącego do Gminy Międzylesie były
prowadzone m in. następujące prace:
wykaszanie
porostów,
grabienie,
oczyszczanie terenu z pozostałości po
wykarczowaniu, wycinka drzew, krzaków,
zakrzaczeń, oczyszczanie z namułu
przepustów – 3 szt., oczyszczanie muru
oporowego z roślinności, mchu itp.,
zabezpieczenie osuwisk, wykonanie ścian
oporowych,
spoinowanie
murów
kamiennych – osuwanie namułu z cieku.
Wartość
zadania
wyniosła
37 906,12 zł., z czego kwotę 18 668,00 zł.
Gmina Międzylesie uzyskała z budżetu
Województwa Dolnośląskiego w ramach
środków
przeznaczonych
przez
Województwo na pomoc na bieżące
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych
będących własnością gminy.

WYGODNIEJ I BEZPIECZNIEJ
NA STACJĘ PKP

REMONT MOSTU
W BOBOSZOWIE
Obecnie trwają prace związane z
realizacją
zadania
pn.
„Remont
z
konserwacją płyty jezdnej mostu w ciągu
drogi gminnej na działkach nr 331 i nr 337
w Boboszowie.” Łączna wartość zadania to
58 144,65 zł brutto.

Z początkiem września zostały
zakończone prace związane z realizacją
zadania pn. „Remont łącznika ciągu pieszego
pomiędzy ul. Pionierów, a ul. Kolejową
w Międzylesiu.” Łączna wartość zadania to
89 261,47 zł brutto.
Gmina przystąpiła do realizacji prac
remontowych w lipcu br. w związku
z pojawieniem się znacznych ubytków betonu
w płycie jezdnej mostu zagrażających
bezpiecznemu użytkowaniu obiektu. Zadanie
w trybie awaryjnym realizuje Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Międzylesiu.

W ramach inwestycji ułożono ok. 535
m2 kostki brukowej stanowiącej nawierzchnię
ciągu pieszego, wykonano odwodnienie
nawierzchni
z
odprowadzeniem
wód
opadowych
do
kolektora
kanalizacji
deszczowej w ul. Pionierów, poprawiono
estetykę schodów prowadzących z ciągu
pieszego w kierunku dworca PKP. Obecnie
trwają prace porządkowe na placu budowy.
Realizacja w/w zadania pozwoli na
skrócenie czasu i pokonanie „suchą stopą”
trasy na odcinku miasto - dworzec PKP.

Ze względu na bardzo złą jakość
betonu zdecydowano o całkowitym demontażu
istniejącej płyty jezdnej oraz wymianie
balustrady stalowej, która nie odpowiadała
wymaganiom
przepisów
stawianym

elementom będących wyposażeniem obiektów
mostowych.
Na dzień dzisiejszy trwa montaż
deskowania płyty pomostu, montaż zbrojenia
oraz wykonanie elementów nowej balustrady,
która zostanie zamontowana na obiekcie po
wykonaniu betonowej płyty. Zakończenie prac
planowane jest na początek października.
Realizacja zadania pozwoli na
bezpieczne użytkowanie obiektu i zapewni
mieszkańcom dostęp z drogi krajowej
Wrocław – Boboszów do swoich posesji
zlokalizowanych po drugiej stronie rzeki Nysy
Kłodzkiej.

LAMPY SOLARNE W GMINIE
MIĘDZYLESIE
Wykonano pierwszy etap montażu lamp
hybrydowych – zamontowano 20 sztuk
masztów w 7 miejscowościach gminy, w
których nie istnieje oświetlenie uliczne.
PISARY

ODBUDOWA DROGI
W DOMASZKOWIE

AWOREK

Zakończono odbudowę drogi gminnej
Domaszkowie nr 19960D na odcinku
długości 880mb.

w
o

Trwa remont drogi gminnej nr 119978D w
Smreczynie o długości 667mb.

BUDOWA PRZYKANALIKÓW

Realizowana
jest
inwestycja
budowy
przykanalików w celu likwidacji istniejących
szamb w Międzylesiu- rejon ul. Pionierów, ul.
Sobieskiego, ul. Granicznej, ul. Widokowej,
ul. Powstańców Śląskich.

Przed 75 laty, 27 września 1939 r.,
rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego
Państwa Podziemnego będącego fenomenem
na skalę światową. Dziełem Polskiego Państwa
Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej
walki z okupantem w ramach akcji „Burza”,
której 70. rocznicę również w tym roku
obchodzimy, ale też stworzenie siły moralnej i
tradycji niepodległościowej, które pozwoliły
przetrwać czas komunistycznej dyktatury.
27 września 2014 r. wywieśmy flagi
narodowe, zapalmy znicze na grobach
poległych i zmarłych. Pokażmy, że pamiętamy
o Polskim Państwie Podziemnym i jego
bohaterach.

ESTETYKA WIAT
PRZYSTANKOWYCH W
NASZEJ GMINIE

Wzorem lat ubiegłych, i w tym roku
sołectwa, którym wygląd wiat przystankowych
jak również ich otoczenia nie są obce,
otrzymają wsparcie finansowe z gminy.
Ostateczny termin rozliczenia prac określony
został na koniec października br. Pełna
informacja w tym zakresie dotarła do sołtysów.

PAMIĘTAMY…

ZAPRASZAMY NA FORUM
DOBRYCH PRAKTYK
JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA
RZECZ WSPIERANIA
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO
Wydział Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego organizuje cykl 9 spotkań
"Forum Dobrych Praktyk jednostek
samorządu terytorialnego na rzecz
wspierania
rozwoju
społeczeństwa
obywatelskiego", które odbędą się pod
hasłem "Bezpieczeństwo i higiena pracy
w
organizacjach
pozarządowych
współpracujących z wolontariuszami".
W związku z powyższym zapraszamy
prezesów,
członków
organizacji
pozarządowych oraz wolontariuszy do
udziału w wybranym Forum, w zależności
od preferowanego terminu i miejsca. Fora
odbędą się w następujących miastach
Dolnego Śląska, w poniższych terminach:
1)
Jelenia Góra - 29 września
(poniedziałek)

2) Wałbrzych - 30 września (wtorek)
3) Oława
4) Góra

1

2

-

października

października

(środa)

(czwartek)

5) Wrocław - 3 października (piątek)
6)
Zgorzelec
(poniedziałek)

6

-

października

7) Kłodzko - 7 października (wtorek)
8) Strzelin - 8 października (środa)
9) Milicz - 9 października (czwartek)
Agenda

spotkań:

9.00 - 9.30 - rejestracja uczestników
9.30
11.00

-

11.00
-

-

I

11.30

część

prelekcji

-

przerwa

11.30 - 13.00 - II część prelekcji
13.00

-

13.30

-

przerwa

13.30 - 14.15 - III część prelekcji
14.15 - 15.00 - dyskusja i zakończenie
Organizator

nie

zapewnia

cateringu.

W załączeniu program Forum oraz
formularz
zgłoszeniowy
Zgłoszenia
można
przesyłać
na
adres: monika.sobolewska@umwd.pl
lub przekazywać telefonicznie pod nr 71
770 40 76. Przy zgłoszeniu proszę podać
imię i nazwisko, nazwę organizacji, telefon
oraz
e-mail.
O zakwalifikowaniu na Forum zdecyduje
kolejność
zgłoszeń.
Zgłoszenia
na
wybrane
Forum
przyjmowane są do dnia 24 września
2014
r.
25 września 2014 r. otrzymają Państwo

informację
zwrotną
w
sprawie
zakwalifikowania
na
Forum wraz z informacją o dokładnym
adresie spotkania.
Wydział Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi - Departament Spraw
Społecznych
tel. 71 770 40 76, pok. 210 ul. A.
Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego
Wybrzeże
J.
Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
<http://www.dolnyslask.pl/>; http://www.d
olnyslask.pl

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA
UDZIAŁU W GEOCACHING
Wszystkich turystów zapraszamy do udziału
w Geocaching - zabawy w poszukiwaniu
skarbów za pomocą odbiornika GPS. Ideą jest
znalezienie ukrytych na terenie Gminy
Międzylesie pojemników ze „skarbami” i
odnotowanie tego faktu na stronie internetowej
– www.geocaching.pl.

W sezonie kąpielowym 2014 z usług Basenu w
Międzylesiu skorzystało 16.875 klientów oraz
18 grup zorganizowanych.
Czas świadczenia usług wynosił 777 godzin /
432 godziny w sezonie 2013/.
W sezonie nie odnotowano żadnych
wypadków ani innych zdarzeń, które
skutkowałyby zamknięciem obiektu.

INFORMACJA DLA
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

Geocaching to międzynarodowa gra,
kierowana do poszukiwaczy przygód w
każdym wieku. Jej uczestnicy utrzymują ze
sobą kontakty i organizują cykliczne spotkania.
Ważna jest również dla nich ochrona
środowiska.

W „Domku Tkaczy” przy ul.
Sobieskiego 2 (tam, gdzie było 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 było 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
BASEN W MIĘDZYLESIU

(OD GODZ. 12.00 DO 14.00)

6.10.2014 * 20.10.2014 *
POMOC BEZPŁATNA !
ZAPRASZAMY NA : 24 RAJD
DOLNOŚLĄSKI 16 – 18.10.2014

Z ostatniej chwili…
18.09.2014 odbyło się wręczenie nagród
laureatom
konkursu
„Wspólnie
Odkryliśmy Dolny Śląsk” Uroczysta gala
odbyła się w zamku „Książ”

W kategorii „Agroturystyka” docenione
zostało
Gospodarstwo
Gościnne
„Jesionówka” w Goworowie, wiosce na
granicy
Śnieżnickiego
Parku
Krajobrazowego. Doceniane jest przez
turystów za warunki jakie oferuje, ciszę,
spokój i domową atmosferę.
Radosław
Mołoń,
wicemarszałek
województwa dolnośląskiego, które objęło
plebiscyt honorowym patronatem chwalił,
że
to
jedno
z
najciekawszych
przedsięwzięć, jakie ma okazje śledzić.

W kategorii „Miejscowość” po raz kolejny
bezkonkurencyjna okazał się wioska w
Kotlinie Kłodzkiej. To wieś Roztoki w
gminie
Międzylesie.
Licząca
450
mieszkańców
miejscowość,
będąca
punktem startowym wycieczek w Góry
Bystrzyckie i Masyw Śnieżnika jest
malowniczo położona i, co podkreślał
Krystian Urner z rady sołeckiej, miejsce
gdzie można naprawdę odpocząć.
Drugie miejsce zajęło Międzylesie, a
trzecie Srebrna Góra.

To było nasze marzenie, a kiedy
wybudowaliśmy już dom i byliśmy tu tacy
szczęśliwi,
to
tym
szczęściem
postanowiliśmy się dzielić z innymi. I nasi
goście to doceniają – mówili Grażyna i
Dariusz Jesionowscy. Trzecie miejsce
zajęła
agroturystyka
„Emaus”
reprezentowana przez Beatę i Zbigniewa
Chrabczyńskich .

OGŁOSZENIA WYBORCZE

Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych z terenu Gminy Międzylesie
- wg kolejności zgłoszenia
Lp.

Nazwa komitetu

Skrót nazwy
komitetu

Data
zgłoszenia

1

Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza
Czecha
Komitet Wyborczy Wyborców Jacka
Kowalczyka
Komitet Wyborczy Wyborców Anny
Fedorowicz
Komitet Wyborczy Wyborców Forum
Tomasza Korczaka
Komitet Wyborczy Wyborców
Międzyleska Wspólnota Razem
Komitet Wyborczy Wyborców
„Międzylesie – Czas na Rozwój”
Kandydata na Burmistrza Międzylesia
mgr inż. Mieczysława Węgreckiego
Komitet Wyborczy Wyborców Praca
i Rozwój

KWW Łukasza Czecha

28.08.2014

2
3
4
5
6

7

KWW Jacka
28.08.2014
Kowalczyka
KWW Anny Fedorowicz 29.08.2014
KWW Forum Tomasza
Korczaka
KWW Międzyleska
Wspólnota Razem
KWW „Międzylesie –
Czas na Rozwój”
M. Węgrecki

03.09.2014

KWW Praca i Rozwój

05.09.2014

03.09.2014
03.09.2014

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 24 października 2014
r. o godz. 10.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności
1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym.
nieruchomości wchodzącej w gminny zasób.
1. Położenie nieruchomości – obręb DŁUGOPOLE GÓRNE
Numer
Położenie i opis nieruchomości

Działka stanowi drogę gruntową, dojazdową
z drogi publicznej nr 140/2 do gruntów
położonych w kierunku zachodnim od drogi
powiatowej.

geodezyjny
działki

143/1

Powierzchnia
działki ogółem

Numer księgi
wieczystej

0,0952 ha

SW1K/00043825/
1

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 26.550 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset
pięćdziesiąt złotych) brutto.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego okazania
granic.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Miasta
i Gminy Międzylesie:
Działka znajduje się głównie w obszarze jednostki planistycznej KDW1 – teren dróg
wewnętrznych oraz w nieznacznej części w PG1 – tereny powierzchniowej eksploatacji
złoża piaskowca.
3. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 1.400 zł
(słownie: jeden tysiąc czterysta 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 20 października 2014r.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy
notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej
podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
5. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna,
informując
o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
6. 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 15.09.2014 r.
Sprawę prowadzi:
Ewa Siwek

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 24 października 2014
r. o godz. 11.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności
1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym.
nieruchomości wchodzącej w gminny zasób.

1. Położenie nieruchomości – obręb DŁUGOPOLE GÓRNE
Numer
Położenie i opis nieruchomości

geodezyjny
działki

Działka gruntowa niezabudowana.

143/2

Powierzchnia
działki ogółem

Numer księgi
wieczystej

0,1338 ha

SW1K/00043825/
1

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 87.450 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy
czterysta pięćdziesiąt złotych) brutto.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego okazania
granic.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Miasta
i Gminy Międzylesie:

Działka znajduje się głównie w obszarze jednostki planistycznej PG1 – tereny
powierzchniowej eksploatacji złoża piaskowca.

3. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 4.400 zł
(słownie: cztery tysiące czterysta 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 20 października 2014r.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy
notarialnej, wadium ulega przepadkowi.
Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej
podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
5. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna,
informując
o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
6. 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 15.09.2014 r.

Sprawę prowadzi:
Ewa Siwek

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

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 8 października 2014 r. o godz.
09.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędą się
pierwsze rokowania nieograniczone dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości wchodzącej w
gminny zasób nieruchomości.

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

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

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

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 127.000 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy
złotych) brutto.
3. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wniesienia przed zawarciem umowy
jednorazowej wpłaty
w wysokości 2.600 zł z tyt. poniesionych przez gminę
kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji formalno - prawnej.
4. W dniach od 29.09.2014 r. do 03.10.2014 r. jest możliwość obejrzenia w/w
nieruchomości w godz. od 7.00 do 14.00, w sprawie proszę się kontaktować z
pracownikami referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki w tut. Urzędzie , tel.
74 8 126 327 wew. 14, pokój nr 17.
5. Terminy przeprowadzonych przetargów: I - 26.05.2014 r., II - 18.07.2014 r..
6. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
7. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Międzylesie: w części 5MN34 - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej.
8. Zaliczkę w pieniądzu w wysokości 12.700 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset
złotych), należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank
Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 –
najpóźniej do dnia 03 października 2014 r.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zostanie zaliczona na
poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia
umowy notarialnej, zaliczka ulega przepadkowi.

9. Zgłoszenia udziału w rokowaniach, składa się w zamkniętej kopercie z napisem
"Pierwsze rokowania – dz. zabudowana nr 131/3 o pow. 0,0540 ha, obręb Długopole
Górne", którą należy złożyć w pok. nr 17 (drugie piętro) Urzędu Miasta i Gminy
Międzylesie, Plac Wolności 1, najpóźniej do dnia 03 października 2014 r. do godziny
14.30.
10. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) Imię, nazwisko, i adres , albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest
osoba prawna lub inny podmiot,
b) datę sporządzenia zgłoszenia,
c) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te
warunki bez zastrzeżeń,
d) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
e) kopię dowodu wpłaty zaliczki.
11. Otwarcie rokowań nastąpi w dniu 8 października 2014 r. o godz. 9.00 w sali nr 14
(drugie piętro) Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, w obecności
uczestników rokowań.
Część ustna rokowań, z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części,
nastąpi w tym samym dniu o godzinie wskazanej przez Przewodniczącego Komisji.
12. Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania
nabywcy nieruchomości.
13. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i
Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327
wew. 14/.
Międzylesie, dnia 26.08.2014 r.

Sprawę prowadzi:
Ewa Siwek, Tel. 74 8 126 327 wew. 27

