
 

 

 

 

 



ROZMOWA  Z  KARELEM  TRAVNICKIEM  PREZESEM  ZARZĄDU 

FIRMY NRT POLSKA SP. Z O.O. 

 

Może na początek parę słów o firmie, kiedy powstała, czym się zajmuje… 

Firma NRT Polska Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną przez głównego inwestora i dedykowaną 

realizacji inwestycji. Została ona powołana umową spółki z dnia 26.07.2010r.  Spółka została przejęta 

jako spółka celowa przez strategicznego inwestora zagranicznego (Noen Recycling & Technologies 

s.r.o. w Pradze) w 2012 roku i obecnie działalność operacyjna spółki związana jest z realizacją 

wdrożenia innowacyjnej na skalę światową technologii chemicznej depolimeryzacji odpadowego 

politereftalanu etylenu, będącej przedmiotem wynalazku opisanego w patentach: czeskim nr 

CZ299908 oraz europejskim nr EP2176327. 

Projekt „Pierwsze komercyjne wdrożenie opatentowanej technologii chemicznej depolimeryzacji 

politereftalanu etylenu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” przez Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 

Jakie działania produkcyjne planuje firma NRT Polska w swoim zakładzie na terenie naszej 

gminy ? 

Planujemy stworzenie technologii, dzięki której powstaną nowe innowacyjne produkty, które 

swoimi cechami jakościowymi i funkcjonalnościami użytkowymi będą w znaczący sposób odróżniać 

się od produktów obecnie dostępnych na rynku światowym: 

1. kwas tereftalowy w jakości polimerowej: r-PTA (recycledpurifiedterephtalicacid)- produkt 

green, oraz 2. glikol etylenowy w jakości polimerowej: r-MEG (recycledmonoethylenglykol)- produkt 

2reek. Produkty powstaną przez technologie przerabiania odpadowego PET (butelki i podobne) 

Czy inwestycja ta gwarantuje bezpieczeństwo dla środowiska i mieszkańców miasta ? 

Mikrofalowa technologia recyklingu odpadowego materiału PET ma istotny i jednoznacznie 

pozytywny wpływ na środowisko naturalne, ponieważ jako jedyna rozwiązuje problem odpadowego 

PET poprzez jego przemianę w pełnowartościowe produkty, służące do produkcji nowego PET. Cały 

proces technologiczny nie wymaga dużych nakładów energii i nie emituje żadnych gazów 

cieplarnianych. Ponadto technologia jest kompleksowym rozwiązaniem bezodpadowym, co pozytywnie 

wpływa na środowisko naturalne. 

Jakie są plany związane z zatrudnieniem w nowym zakładzie ? 

W pierwszym etapie naszej działalności planujemy zatrudnić 15-20 osób, w późniejszym czasie 

rozszerzymy ilość etatów do 40  osób. 

Jak wygląda współpraca NRT Polska z władzami miasta oraz innymi instytucjami w powiecie ? 

Współpraca naszej firmy z władzami miasta układa się bardzo dobrze. Dzięki aktywnemu i 

pomocnemu podejściu administracji gminy, w sprawie potencjalnego usytuowania naszego projektu 

na obszarze gminy, mieliśmy możliwość zakupienia właściwego gruntu dla realizacji projektu w 

Międzylesiu, a także zaopatrzyć w kompletną dokumentację do rozpoczęcia prac. Chcemy 

podziękować burmistrzowi Międzylesia Tomaszowi Korczakowi i jego współpracownikom. Mamy 

również nadzieję, że i w przyszłości będziemy utrzymywać dobre stosunki z władzami miasta oraz 

innymi instytucjami powiatowymi dla rozwoju gminy Międzylesie i polsko-czeskiej współpracy. 

Kiedy planowane jest otwarcie i uruchomienie zakładu ? 

Otwarcie i uruchomienie zakładu jest zaplanowane na IV kwartał przyszłego roku 

Dziękuję za rozmowę 



 

 

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU  

23 września 2014 r. odbyła się XLII 

Sesja Rady Miejskiej w Międzylesiu, w 

której programie było podjęcie uchwał w 

sprawach : 

1/określenia wysokości oraz 

szczegółowych warunków i trybu  

przyznawania zwrotu zasiłku celowego na 

ekonomiczne usamodzielnienie, 

2/określenia zwrotu wydatków za 

świadczenia z pomocy społecznej w 

zakresie zadań własnych, 

3/określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od odpłatności 

jak również trybu ich pobierania. 

4/Statutu Miasta i Gminy Międzylesie 

5/wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu 

wyborczym nr 7 

6/zmiany uchwały Nr II/3/2010 Rady 

Miejskiej w Międzylesiu w sprawie 

powołania składów osobowych stałych 

Komisji Rady Miejskiej w Międzylesiu. 

7/udzielenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

nr 24/6 o pow. 0,2580 ha obręb Goworów. 

8/zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

Protokół z sesji zainteresowani znajdą na 

stronie internetowej gminy 

(www.miedzylesie.pl) w zakładce BIP – 

Rada Miejska – Protokoły z sesji. 

 

 

ZAKOŃCZONE INWESTYCJA  

INSTALOWANIA  

LAMP SOLARNO-

WIATROWYCH 

 
 

Zakończona została budowa lamp 

solarno-wiatrowych w siedmiu 

miejscowościach, w których nie istnieje 

oświetlenie uliczne. Łącznie postawionych 

zostało 20 lamp w miejscowościach : Dolnik – 

3; Gniewoszów – 2; Jaworek – 6; Jodłów – 2; 

Lesica -1; Pisary – 3; Potoczek – 3.  

Łączny koszt zadania – 299.000,01 zł. 

w tym: środki zewnętrzne – dotacja z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu – 60.700 zł. 

ZAKOŃCZYŁY SIĘ PRACE… 

Zakończyły się prace przy inwestycji 

pn. ,,Budowa przyłączy sanitarnych dla 

zadania pn. ,,Likwidacja szamb w 

Międzylesiu z przełączeniem do 

kanalizacji sanitarnej. Dzięki uzyskanemu 

dofinansowaniu z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 

ramach działania ,,Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej” wykonano 

blisko 780 mb przyłączy sanitarnych w 

Międzylesiu w ciągach ulic: Pionierów, 

Wojska Polskiego, Granicznej, 

Sobieskiego, Widokowej, Powstańców 

Śląskich, umożliwiając tym samym 

kolejnym domostwom podłączenie się do 



 

zbiorczej kanalizacji sanitarnej.  

     

  Łączna wartość zadania 

wyniosła 229 970,74 zł., z czego 

dofinansowanie wyniosło 75% kosztów 

kwalifikowanych netto tj. 136 960,00 zł. 

   

Wykonawcą inwestycji była Firma 

Usługowa Monika Nowak z Bystrzycy Kł., 

wyłoniona w drodze przetargu 

nieograniczonego. 

PRACE NA POLU 

NAMIOTOWYM 

W MIĘDZYLESIU 

 

 
Rozpoczęły się prace na polu 

namiotowym w Międzylesiu. Dzięki 

uzyskanemu przez gminę Międzylesie 

dofinansowaniu na ,,Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” poprzez Lokalną Grupę 

Działania ,,Kłodzka Wstęga Sudetów”, 

wyremontowane zostaną wewnętrzne ciągi 

piesze, które wyłożone zostaną kostką 

brukową. Wartość całego zadania wynosi 

50 791,25 zł., z czego dofinansowanie 

wynosi 80 kosztów kwalifikowanych netto 

tj. 33 034,00 zł. 

 

POŻYTECZNA WSPÓŁPRACA 

Z PUP 

 
W 2014 roku gmina Międzylesie 

we współpracy z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Kłodzku realizuje następujące 

umowy: 

- STAŻE – dla 3 osób na okres 6 miesięcy 

- PRACE SPOŁECZNIE – UŻYTECZNE 

– 3 umowy do 30.11.2014r. łącznie dla 17 

osób 

 - ROBOTY PUBLICZNE – 3 umowy 

łącznie dla 12 osób  

10 pracowników zatrudnionych w w/w 

formach wykonywało prace bezpośrednio 

nadzorowane przez pracownika UMiG 

Międzylesie, pozostali byli oddelegowani 

do prac na basenie, oraz w ZGKiM, ZUK 

Sp. z o.o., oraz OPS. 

Ważniejsze wykonane prace to: 

- remont drogi transportu rolnego w 

Boboszowie koło posesji nr 35, w 

Gniewoszowie koło posesji nr 9, w 

Gajniku (przy współudziale Pana Dariusza 

Plisa), w Różance koło posesji nr 6 i 6A i 

posesji nr 39, Międzylesiu koło posesji nr 

2 przy ul. XXX-lecia PRL, Jodłowie koło 

posesji nr 12, Lesicy do świetlicy 

wiejskiej. 

- odwodnienie drogi, założenie korytek 

oraz przepustu w Nowej Wsi przy posesji 

nr 30A 

- wymiana nawierzchni drewnianej na 

mostach w Nagodzicach kolo posesji nr 55, 

Smreczynie koło posesji nr 8A, Nowej Wsi 

koło posesji nr 12, Boboszowie koło 

posesji nr 41 

- wymiana kładki przez rzekę w 

Nagodzicach koło posesji nr 68 

- założenie korytek odwodnieniowych na 

drodze transportu rolnego w Różance koło 

posesji nr 5, Dolniku koło posesji nr 27, 

Boboszowie koło posesji nr 3, 

Domaszkowie przy ul. Polnej koło posesji 

nr 25, Roztokach w kierunku stacji PKP. 

- wymiana przepustów za Biedronką, w 

Goworowie za cmentarzem,  Smreczynie 

koło posesji nr 8A, Gajniku koło pana 

Plisa. 

- oczyszczenie rowów melioracyjnych i 

przydrożnych w Domaszkowie przy ul. 

Górnej, Długopolu Górnym za remizą 

OSP, Michałowicach koło posesji nr 8, 

Międzylesiu za Biedronką, Pisarach kolo 

posesji nr 27, Gajniku koło posesji nr 21 

- Wykaszanie i utrzymywanie przez sezon 

letnio – jesienny terenów gminnych, 

placów, skwerów, rowów. 

- odkrzaczenie drogi powiatowej od 

Domaszkowa ul. Polna do Nowej Wsi (w 



 

ramach porozumienia ze Starostwem 

Powiatowym w Kłodzku) 

- odkrzaczenie i wykoszenie potoku 

Szklarka w Szklarni (w ramach programu 

,,Bezrobotni dla gospodarki wodnej i 

ochrony przeciwpowodziowej w 

porozumieniu z DZMiUW Oddział w 

Świdnicy) 

- remont dachu na budynkach garażowych 

- oznakowanie dróg gminnych 

- oznakowanie miejscowości Jodłów w 

znaki ,,dojazd do posesji” 

 - uzupełnienie nierówności w drogach 

transportu rolnego i wewnętrznych 

kruszywem w Długopolu Górnym, 

Roztokach, Nowej Wsi, Smreczynie, 

Międzylesiu, Gajniku 

- wymiana trylinki na drodze koło basenu 

w Międzylesiu o powierzchni 35m
2
. 

MIESZKAŃCY GOWOROWA 

W NAJPIĘKNIEJSZEJ WSI 

DOLNOŚLĄSKIEJ 2014 – 

SPYTKOWIE 

 

Przedstawiciele wsi Goworów, 

wczesnym rankiem dnia 4. października br. 

udali się w podróż do Najpiękniejszej Wsi 

Dolnośląskiej 2014 – przygranicznego 

Spytkowa w gminie Zgorzelec, 

gospodarza szóstej edycji konkursu 

organizowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego, by przekazać „puchar 

przechodni” – koguta, symbolizującego 

zwycięzcę.    

     

 Burmistrz Międzylesia Tomasz 

Korczak, wspólnie z Wiesławą Łysiak – 

sołtysem Goworowa, przekazali koguta 

oraz ręcznie wykonany karmnik na ręce 

Grażyny Legeżyńskiej – sołtysa wsi 

Spytków oraz wójta gminy Zgorzelec 

Kazimierza Janika, natomiast Marszałek 

Województwa Dolnośląskiego –Cezary 

Przybylski,  przekazał zwycięzcy  czek na 

10 tysięcy złotych.  

 

W święcie wsi uczestniczyli, jak zawsze 

niezawodni: Członek Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego – 

Włodzimierz Chlebosz, Dyrektor 

Wydziału Obszarów Wiejskich  - Paweł 

Czyszczoń  oraz Anna Malinowska z 

Wydziału Obszarów Wiejskich. Działające 

w tej wsi Stowarzyszenie – Spytków Bez 

Granic, zrealizowało w ostatnich trzech 

latach 25 projektów wartych ponad 250 

tys. zł. Pamiętajmy o tym, że jest to 

niewielka wieś, licząca 112 osób. Poza tym 

Spytków to wieś tematyczna – Wieś Magii 

Czarów, tak więc „wszystko się może 

zdarzyć…..” Zwycięzcom gratulujemy 

sukcesu i dziękujemy za gościnę! A 

panie z Akademii Ruchu z Goworowa, 

http://warszawa.naszemiasto.pl/tag/tysiecy-zlotych.html


 

„wytańczyły” na scenie trzy układy 

taneczne, w zamian za co otrzymały ogrom 

oklasków. 

 

 Informacje nt. zwycięzców można 

odszukać po adresem: 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/szukaj/art

ykul/konkurs-piekna-wies-dolnoslaska-

2014-rozstrzygniety/ 

WSPÓLNIE ODKRYLIŚMY 

DOLNY ŚLĄSK… 

 

18.09.2014 odbyło się  wręczenie 

nagród laureatom konkursu „Wspólnie 

Odkryliśmy Dolny Śląsk” Uroczysta gala 

odbyła się  w zamku „Książ”. 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 okazała 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. 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.   

 

 
 

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” 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/szukaj/artykul/konkurs-piekna-wies-dolnoslaska-2014-rozstrzygniety/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/szukaj/artykul/konkurs-piekna-wies-dolnoslaska-2014-rozstrzygniety/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/szukaj/artykul/konkurs-piekna-wies-dolnoslaska-2014-rozstrzygniety/


 

reprezentowana przez Beatę i Zbigniewa 

Chrapczyńskich.  

 

 
 

MIĘDZYLESIE NA GALI… 

W piątek 19 września 2014R. w 

Sali Koncertowej Polskiego Radia 

Wrocław odbyła się finałowa gala 

podsumowująca dolnośląską edycję 

Plebiscytu Euro-Gmina, Euro-Powiat, 

Euro-Partner. Gmina Międzylesie 

została laureatem plebiscytu . 

Plebiscyt organizowany przez 

Fundację Gospodarczą odbył się pod 

patronatem Ministerstwa Gospodarki, 

Wojewody Dolnośląskiego Tomasza 

Smolarza oraz Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego. 

Ogólnopolski plebiscyt wyłania najlepsze 

samorządy, które coraz bardziej zbliżają 

się do swoich europejskich 

odpowiedników pod względem 

infrastruktury, komfortu życia 

mieszkańców, aktywności władz lokalnych 

oraz rozwoju i przedsiębiorczości.  

 

W konkursie przyznawane są 

również tytuły liderów w dziedzinach: 

gospodarki i przedsiębiorczości, rolnictwa, 

ekologii, służby zdrowia i opieki 

społecznej, bezpieczeństwa, edukacji, 

kultury, sportu i turystyki. Fundacja 

Gospodarcza „Euro – Partner" do tej pory 

zorganizowała plebiscyt w kilku 

województwach. W piątek 19 września w 

sali koncertowej Polskiego Radia Wrocław 

rozstrzygnięto I edycję dolnośląskiego 

plebiscytu. 

 

MIĘDZYLESIE GMINĄ FAIR 

PLAY 

 



 

Gmina Międzylesie, po raz ósmy 

wzięła udział w ogólnopolskim Konkursie 

„Gmina Fair Play”, realizowanym przez 

Instytut Badań nad Demokracją i 

Przedsiębiorstwem Prywatnym, przy 

Krajowej Izbie Gospodarczej. Rozdanie 

zdobytych tytułów i certyfikatów min. 

„Gmina Fair Play” 2014 r. odbędzie się  na 

Uroczystej Gali kończącej XIII edycję 

konkursu, która odbędzie się 17 

października br. w hotelu Bristol w 

Warszawie.  

ZACHĘCAMY DOLNOŚLĄSKIE 

ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE 

DO SKŁADANIA OFERT 

 W TRYBIE 

POZAKONKURSOWYM 
Dotacje udzielane z pominięciem 

otwartego konkursu ofert 

Istnieje możliwość otrzymania dotacji na 

realizację zadania publicznego w sferze 

działalności wspomagającej rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych, 

promocji i organizacji wolontariatu oraz 

działalności na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o 

pożytku publicznym i o wolontariacie, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Wzór oferty jest ten sam, jak w przypadku 

konkursu, jednak nazwa rodzaju zdania 

publicznego na pierwszej stronie oferty 

winna mieć brzmienie jak w art. 4 ust. 1  

w/w ustawy. 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 

września 2014 r. decyzją Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego kwota 

środków przeznaczona na dotacje 

udzielane w trybie art. 19a 

(pozakonkursowym) w Wydziale 

Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi UMWD została 

zwiększona z 34 505 zł na 88 865 zł. Do 

dyspozycji jest kwota 54 360 zł. 

Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego Uchwałą Nr 4760/IV/13 z 

dnia 24 września 2013 r., przyjął nowy 

sposób postępowania z ofertami 

złożonymi w trybie art. 19a ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. Tym samym przestaje 

obowiązywać Uchwała Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego Nr 

1485/IV/11 z dnia 22 listopada 2011 r. 

Główne zmiany to: 

1. Zarząd Województwa Dolnośląskiego w 

każdym roku budżetowym określa 

wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na dotacje udzielane w 

trybie art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, w 

podziale na poszczególne wydziały i 

departamenty (przyznające dotacje na 

realizacje zadań publicznych).  

   

2. Informacje o wysokości planowanych i 

dostępnych środków finansowych, a także 

zmianach ich wysokości publikowane będą 

na stronach internetowych poszczególnych 

wydziałów. 

 

3. Oferty złożone w terminie krótszym niż 

14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia 

realizacji zadania publicznego, uważane 

będą za oferty nie spełniające kryteriów 

formalnych. 

 

4. Rozpatrywanie celowości realizacji 

zadania możliwe będzie jedynie w 

przypadku ofert spełniających kryteria 

formalne. Oferty takie, w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 

wpływu do UMWD, zostaną zamieszczone 

w Biuletynie Informacji Publicznej 

UMWD, na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

urzędu marszałkowskiego oraz na stronie 

internetowej właściwego merytorycznie 

wydziału.  Wszystkie zainteresowane 

podmioty w ciągu 7 dni od dnia publikacji 

oferty mogą zgłaszać do niej swoje uwagi.  

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=21709&dstr=9&txt=4760/iv/13
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=21709&dstr=9&txt=4760/iv/13


 

Prezentujemy brzmienie artykułu 19 a 

(ust. od 1 do 6) ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 

poz. 1536), na podstawie którego można 

złożyć ofertę realizacji zadania 

publicznego. 

 Art.19a 

1. Na wniosek organizacji pozarządowej 

lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 

ustawy, organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego może zlecić 

organizacji pozarządowej lub podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert, 

realizację zadania publicznego o 

charakterze lokalnym lub regionalnym, 

spełniającego łącznie następujące warunki: 

1) wysokość dofinansowania lub 

finansowania zadania publicznego nie 

przekracza kwoty 10 000 zł; 

2) zadanie publiczne ma być realizowane 

w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 

2. Uznając celowość realizacji zadania 

publicznego przez organizację 

pozarządową lub podmiot wymieniony w 

art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego zleca realizację 

zadania, o którym mowa w ust. 1, po 

złożeniu oferty przez organizację 

pozarządową lub podmioty wymienione w 

art. 3 ust. 3. Przepis art. 14 stosuje się 

odpowiednio. 

3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych od dnia wpłynięcia oferty, 

organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 

dni: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) w siedzibie organu jednostki samorządu 

terytorialnego w miejscu przeznaczonym 

na zamieszczanie ogłoszeń; 

3) na stronie internetowej organu jednostki 

samorządu terytorialnego. 

4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia 

zamieszczenia oferty w sposób, o którym 

mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi 

dotyczące oferty. 

5. Po upływie terminu, o którym mowa w 

ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ 

wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego niezwłocznie zawiera 

umowę o wsparcie realizacji zadania 

publicznego lub o powierzenie realizacji 

zadania publicznego. Oferta, o której 

mowa w ust. 2, stanowi załącznik do 

umowy. 

6. Łączna kwota środków finansowych 

przekazanych przez organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego tej 

samej organizacji pozarządowej lub temu 

samemu podmiotowi wymienionemu w art. 

3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w 

danym roku kalendarzowym, nie może 

przekroczyć kwoty 20 000 zł.  

(Źródło: 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczen

stwoobywatelskie/dotacje-w-trybie-art-

19a/) 

 Wydział Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi 

Departament Spraw Społecznych Ul. A. 

Ostrowskiego 753-238 Wrocław Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego Wybrzeże J. Słowackiego 

12-14 50-411 Wrocław 

 

WIADOMOŚCI Z MGOK 

***20 września 2014r w sali MGOK 

odbyła się uroczystość poświęcona Sybirakom. 

Program artystyczny przygotował zespół 

Międzylesianie we współpracy z harcerzami, 

dziećmi i młodzieżą. Podczas występu 

wykonawcy przypomnieli historię napaści 

ZSRR na Polskę. Bardzo wzruszający występ 

przeplatany był recytacją wierszy, czytaniem 

prozy i piosenkami patriotycznymi.  



 

 

Zebrani Sybiracy, ich rodziny i liczni 

goście uronili łzy wzruszenia. Dziękujemy 

zespołowi Międzylesianie  za pamięć o 

poległych i za uczczenie tych którzy przeżyli. 

Po występie wszyscy zostali zaproszeni na 

poczęstunek, podczas którego dalszym 

wspomnieniom nie było końca. Dziękujemy 

wszystkim za przybycie na tą piękną 

uroczystość i uczczenie Dnia Sybiraka.  

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

12.10.2014 w MGOK Zespół Róża wystąpił z 

jubileuszowym  koncertem, z okazji 10 - lecia 

zespołu i Stowarzyszenia Przyjaciół Różanki. 

Na rozpoczęcie występu burmistrz Tomasz 

Korczak wręczył zespołowi pamiątkową 

tablicę i bukiet kwiatów  dziękując za 10 lat 

owocnej współpracy i reprezentowania gminy 

Międzylesie podczas licznych koncertów na 

terenie Dolnego  Śląska, życzył zespołowi 

wielu sukcesów, udanej nowej płyty i 

spotkania w tym samym gronie na 25-leciu 

zespołu. 

 

W czasie koncertu usłyszeliśmy 

piosenki stare, nowe i te, które znajda się na 

płycie. Zwycięską płytę  zespół nagrywać 

będzie w Radiu Wrocław już w listopadzie. 

 

Dziękujemy zespołowi Róża za wiele 

koncertów, które  za  wzbogaciły  oferty 

kulturalną mieszkańców gminy, bawiły i 

rozśpiewywały zgromadzoną publiczność. 

Życzymy niegasnącego zapału, nowych 

wyzwań – muzycznych, zdrowia i wszelkiej 

pomyślności wszystkim członkom zespołu. 

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

Od 6 października rozpoczęła działalność w 

Domu Kultury w Domaszkowie Szkółka 

Szachowa prowadzona przez znanego 

szachistę pana Sławomira Żurawskiego.  

 

Na inauguracyjne spotkanie przybyło 

wiele osób - 24-dzieci, młodzież, rodzice, 

opiekunowie, burmistrz Tomasz Korczak  i 

dyrektor MGOK Teresa Sobierska. Zajęcia  

odbywać się będą dwa razy w tygodniu - w 

poniedziałki dla zawansowanej grupy i we 

wtorki dla początkujących. Na zakończenie 

zajęć w szkółce szachowej (luty 2015r) 

odbędzie się Turniej Szachowy o Puchar 

Burmistrza. 

WARSZTATY POETYCKIE 

 27-28 września 2014 r. w MGOK w 

ramach projektu „Międzylesie- Twój 

pomysł na kulturę”-  Klub Inicjatyw 

Twórczych odbyły się warsztaty poetyckie, 

w których brało udział m. in. 11. uczniów 

Zespołu Szkół w Międzylesiu. 

Przeprowadziła je goworowska poetka p. 



 

Liliana Kucfir. Podczas spotkania z poetką 

uczestnicy dyskutowali o poezji, poznali 

techniki pisania wierszy, podejmowali 

próby pisania prostych tekstów (limeryki). 

W trakcie wieczorku poetyckiego 28 

września prezentowali swoją twórczość 

oraz zapoznali się z dorobkiem p. Lilii 

Kucfir, która prezentując swoje utwory z 

najnowszego tomiku „Pół na pół”, 

wprowadziła uczestników w nostalgiczny 

świat poezji.  

 Pomysłodawczyniami warsztatów 

były nauczycielki z Zespołu Szkół w 

Międzylesiu Małgorzata Dudkiewicz i 

Maria Wikiera. 

 

SWOJE DZIAŁANIA 

ROZPOCZĄŁ „KLUB 

INICJATYW TWÓRCZYCH” ! 
MIĘDZYLESIE – TWÓJ POMYSŁ NA 

KULTURĘ 

 Pod koniec września, w ramach 

projektu „Międzylesie – Twój pomysł na 

kulturę” w Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Kultury swoje działania rozpoczął „Klub 

Inicjatyw Twórczych”. Podczas 

warsztatów poetyckich uczestnicy 

poznawali techniki pisania, dyskutowali 

o powstałych tekstach z zaproszoną poetką 

Lilą Kucfir, a także prezentowali swoją 

twórczość na wieczorku poetyckim. 

 

W programie warsztatów muzycznych – 

gry i robienia bębnów, które rozpoczęły się 

na początku października uczestnicy 

wykonywali proste bębny z rur PCV i 

uczyli się wydobywania z nich 

określonych dźwięków i podstawowych 

rytmów.  

 

 

Na warsztatach plastycznych młodzież 

zapoznała się z podziałem technik 

malarskich na szklanym podobraziu oraz 

technikami malowania na szkle. We 

wszystkich zajęciach udział wzięło łącznie 

około 30 osób. 

 Przed nami jeszcze warsztaty 

tworzenia biżuterii artystycznej i innych 

form użytkowych za pomocą technik 

makramy – sztuki artystycznego wiązania 

węzłów! Zaczynamy w piątek 24 

października o godz.15.30, a następnie 

spotykamy się w sobotę i niedzielę (25-26 

październik) w godz. od 12.00 do 15.00 w 

Sali MGOK Międzylesie. Nauczymy się 

podstawowych węzłów i splotów (płaski, 

żebrowy, spiralny, rypsowy, figowy itp.) i 

zastosowania ich do wykonania biżuterii 

m.in.: bransoletki, naszyjnika czy 

kolczyków.  

Planujemy również coś dla nieco 

starszej młodzieży. Będą to warsztaty 

CARVINGOWE, artystycznego zdobienia 

potraw, które poprowadzi Aleksandra 

Przybytkowska. Odbędą się one 25.10. 

Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc, 

więc zachęcamy do zgłaszania się w 

MGOK i przypominamy, że wszystkie 

warsztaty są nieodpłatne. Zapewniamy 

również materiały warsztatowe.  



 

Liczba miejsc na warsztatach: 10 osób, 

decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy w 

MGOK. 
Wydarzenie objęte jest patronatem 

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie. 

Dofinansowano ze środków Narodowego 

Centrum Kultury w ramach Programu – 

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014. 

 

 

ZAPROSZAMY NASPOTKANIE 

PODSUMOWUJĄCE PROJEKT 

„MIĘDZYLESIE – TWÓJ 

POMYSŁ NA KULTURĘ” 

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w 

Międzylesiu zaprasza wszystkich 

mieszkańców gminy na spotkanie 

podsumowujące projekt  „Międzylesie – Twój 

pomysł na kulturę”, które odbędzie się 26.10 

(niedziela) o godz. 17:00 na sali 

widowiskowej w Ośrodku Kultury. 

Na spotkaniu autorzy inicjatyw 

zaprezentują swoje inicjatywy i pokażą zdjęcia 

z ich przebiegu. Planowany jest również pokaz 

tańca i drobny poczęstunek. 

 

Zapraszamy serdecznie! 

 

Szczegółowe informacje o projekcie znajdą 

Państwo na stronach:   

www.mgok.eu/projekty/dom-kultury-plus i 
www.facebook.com/MiedzylesiePomyslNaKult
ure  
 

Wydarzenie objęte jest patronatem 

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie. 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego 

Centrum Kultury w ramach Programu – Dom 

Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014. 

 

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

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich 

Państwa na uroczyste obchody Święta 

Niepodległości  w dniu 11 listopada 

2014r., który odbędzie się na Sali 

Widowiskowej MGOK w Międzylesiu. 

Szczegółowe informacje ukażą się na 

okolicznościowych plakatach 

 

 
 

Filia Biblioteki Międzyleskiej 

w Goworowie  

laureatką konkursu 

Akademii Kultury BIBA 

2014 

 

 

 
W ramach Akademii Kultury – BIBA 2014 

Instytut Książki oraz Wydawnictwo EMG 

ogłosiły konkurs  dla bibliotekarzy, mający 

na celu wyłonienie uczestników szkoleń, 

które będą odbywać się podczas festiwali 

literackich: Bruno Schulz Festiwal 

(Wrocław 14-19 października 2014), 

Festiwalu Conrada (Kraków 20-26 

października 2014),  festiwalu Puls 

Literatury (Łódź 28 listopada - 7 grudnia 

2014). 

http://www.mgok.eu/projekty/dom-kultury-plus
https://www.facebook.com/MiedzylesiePomyslNaKulture
https://www.facebook.com/MiedzylesiePomyslNaKulture


 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie 

skierowanym do bibliotekarzy z całej 

Polski  było opracowanie projektu imprezy 

literackiej. Miło nam poinformować, że 

Biblioteka z Goworowa swoim projektem  

"Poetyckie Postscripum na Ziemi 

Kłodzkiej" znalazła uznanie w oczach 

oceniających. Autorka projektu, Lila 

Kucfir, weźmie udział w cyklu szkoleń, 

które odbędą się we Wrocławiu podczas 

literackiego Festiwalu Bruno Schulz w 

dniach 14-19 października 2014r. 

Lista laureatów dostępna na stronie 

http://www.instytutksiazki.pl/w-instytucie,o-

nas,31810,wyniki-konkursu-dla-bibliotekarzy.html# 

BEZPŁATNA POMOC DLA 

OSÓB POKRZYWDZONYCH 

PRZESTĘPSTWEM 

W związku z koniecznością zapewnienia 

odpowiedniego wsparcia osobom 

pokrzywdzonym przestępstwem oraz 

członkom ich rodzin w celu złagodzenia 

skutków przestępstwa, otrzymując na ten 

cel dofinansowanie ze środków Funduszu 

Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej, na wniosek osób 

pokrzywdzonych lub członków ich rodzin 

oraz po uprawdopodobnieniu faktu 

pokrzywdzenia przestępstwem, podmioty i 

organizacje pozarządowe służą 

bezpłatną pomocą prawną i 

psychologiczną, zapewniając również 

wsparcie o charakterze majątkowym, tj.: 

- pokrywanie kosztów świadczeń 

zdrowotnych i wyrobów medycznych; 

- pokrywanie kosztów związanych z 

edukacją ogólnokształcącą i zawodową; 

- pokrywanie kosztów czasowego 

zakwaterowania lub udzielania 

schronienia; 

- finansowanie okresowych dopłat do 

bieżących zobowiązań czynszowych za 

lokal mieszkalny; 

- dostosowanie lokalu mieszkalnego lub 

budynku mieszkalnego do potrzeb osoby 

pokrzywdzonej przestępstwem; 

- finansowanie przejazdów środkami 

komunikacji publicznej lub pokrywanie 

kosztów transportu; 

- pokrywanie kosztów zakupu odzieży, 

bielizny, obuwia, środków czystości i 

higieny osobistej. 

 Poniżej ogłoszenie o możliwości 

uzyskania pomocy: 

W lutym 2009 r. Ministerstwo 

Sprawiedliwości utworzyło informacyjną 

stronę internetową: 

 http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/ 

Każdy zaintersowany znajdzie na niej 

informacje o prawach osób 

pokrzywdzonych przestępstwem, 

utworzonych w Polsce Ośrodkach Pomocy 

dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, 

„Informator dla pokrzywdzonego” oraz 

bazę danych o instytucjach i organizacjach 

pozarządowych udzielających ofiarom 

przestępstw wsparcia psychologicznego i 

informacji prawnej, z podziałem na 

województwa. 

ERRATA DO RELACJI Z 

DOŻYNEK GMINNYCH W 

ROZTOKACH 

Na moment powracamy do Dożynek 

Gminnych 2014 w Roztokach.  

W relacji z uroczystości, opublikowanej 

na stronie www.miedzylesie.pl, w 

informacji dot. występujących zespołów, 

nie wspomnieliśmy o naszym zespole 

Międzylesianie z Międzylesia. Oczywiście, 

że zespół był, uczestniczył i śpiewał, jak 

zawsze zresztą na wszystkich gminnych 

imprezach. Na zdjęciach - „utrwalony”, a 

w „pisaniu” popełniliśmy gafę, za którą 

członków zespołu przepraszamy. 

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

 

 

http://www.miedzylesie.pl/


 

NA UNIWERSYTECIE… 

 

W piątek 28 listopada 2014 r. o godz. 

12.20 - 12.40 na Uniwersytecie 

Wrocławskim zostanie wygłoszony  referat 

w dużym stopniu poświęcony Międzylesiu, 

w którym – omawiany będzie  obraz Matki 

Boskiej Zwycięskiej, zwanej Sobieską lub 

Międzyleską - znajdował się w latach 1714 

- 1952, w Międzylesiu. 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 

ZAINTERESOWANYCH. 

Grzegorz Pisarski 

historyk z Wrocławia 

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

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY  

W „Domku Tkaczy” przy ul. 

Sobieskiego 2 (tam, gdzie PZU), w każdy 

wtorek o godzinie 18.00 odbywają się 

spotkania Grupy Mityngowej AA „Wsparcie”, 

służącej pomocą osobom z problemem 

alkoholowym, a także członkom ich rodzin. 

 

PUNKT  KONSULTACYJNY  

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  

I  ICH RODZIN 

W każdy pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca w „Domku Tkaczy” 

przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie PZU), pan 

Zbigniew Chrapczyński przyjmuje w punkcie 

konsultacyjnym potrzebujące pomocy osoby 

uzależnione, a także członków rodzin osób 

uzależnionych szukających pomocy w 

rozwiązaniu istotnych spraw rodzinnych.  

 

DNI PRZYJĘĆ  W  

NAJBLIŻSZYCH  MIESIĄCACH 

(OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 

20.10.2014 * 

03.11.2014*17.11.2014  

POMOC BEZPŁATNA ! 

MŁODZI WYBORCY ZE 

SZKOŁY W DOMASZKOWIE  

SPEŁNILI SWÓJ OBOWIĄZEK  

 
 

26 września 2014r. w naszej szkole 

odbyły się wybory do Rady Samorządu 

Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były 

kampanią wyborczą. Wszyscy uczniowie z 

należytą powagą oddali swój głos na karcie 

wyborczej.  

Nad prawidłowym przebiegiem 

głosowania nadzór sprawowała powołana 

Komisja Wyborcza oraz opiekunowie 

Samorządu Uczniowskiego.  

Po wyborach nastąpiło komisyjne otwarcie 

urny i przeliczenie głosów.  

 

Wyniki głosowania:  



 

Przewodnicząca- Patrycja Pichla- kl. VI  

Zastępca- Gabriela Miśków- kl. V  

Sekretarz- Angelika Szwab- kl. VI 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 

 W MIĘDZYGÓRZU  
 

Dziewczęta i chłopaki!  

Ruszajcie sprzątać turystyczne szlaki.  

My już się wybraliśmy.  

Szlak turystyczny do Ogrodu Bajek  

w Międzygórzu sprzątaliśmy! 

20 września 2014r. uczniowie klasy V 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Domaszkowie w ramach akcji Sprzątania 

Świata 2014 pod hasłem: „Turysto! Szanuj 

Środowisko!” wybrali się wraz z p. Violettą 

Skotnicką i p. H. Czerwik do Międzygórza.  

W trakcie wycieczki, której celem było 

poznanie ścieżki dydaktycznej Śnieżnickiego 

Parku Krajobrazowego oraz zwiedzenie 

Ogrodu Bajek, uczniowie również uprzątnęli 

śmieci z czerwonego szlaku turystycznego: 

plastikowe butelki, puszki po napojach.  

Uczniowie połączyli przyjemną wycieczkę z 

pożyteczną pracą. Przyniosło im to wiele 

radości. 

 

NAUKA MOŻE BYĆ CIEKAWA 

XVII DOLNOŚLĄSKI 

FESTIWAL NAUKI 2014 

O tym, że nauka może być 

fascynująca i ciekawa przekonali się 

uczniowie klasy VI, którzy uczestniczyli w 

XVII Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Dnia 

10.10.2014 uczniowie wraz z opiekunami 

Violettą Skotnicką i Sebastianem 

Kopciem, udali się do Bystrzycy 

Kłodzkiej, gdzie odbywała się kolejna 

edycja festiwalu.  

 

Tu w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących uczestniczyli w 

wykładach pt. „Woda – wielka tajemnica” 

oraz „Sekrety gwiazd i Wielkiego 

Wybuchu”, prowadzonych przez 

wykładowców z uczelni wrocławskich. 

Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem 

uczestniczyli  w wykładach, a zdobyta 

wiedza, której na próżno szukać w 

podręcznikach, na długo pozostanie w ich 

umysłach.  

75. ROCZNICA POWSTANIA  

POLSKIEGO PAŃSTWA 

PODZIEMNEGO 

 



 

27 września 2014 roku 

obchodziliśmy w całym kraju 75. rocznicę 

powstania Polskiego Państwa 

Podziemnego pod hasłem "My z niego 

wszyscy....". Nasza szkoła również uczciła 

to wydarzenie. Uczennice klasy VI - 

Patrycja Pichla i Agnieszka Wierszałowicz 

oraz uczeń klasy I gimnazjum - Maciej 

Niżnik przygotowali gazetki szkolne, 

przybliżające ich rówieśnikom historię 

Polskiego Państwa Podziemnego.  

XIV PRZEGLĄD PIOSENKI 

DZIECIĘCEJ 

      26 września 2014r. w Zespole Szkół w 

Międzylesiu odbył się XIV Przegląd Piosenki 

Dziecięcej. O godz. 13:00 przy pełnej widowni 

rozpoczęły się prezentacje piosenek. Do 

przegladu zgłosiło się 80. wykonawców z 

placówek: Zespół Szkolno-Przedszkolny z 

Domaszkowa i Zespół Szkół z Międzylesia. 

Jury w składzie: Elżbieta Kubicz, Teresa 

Sobierska i Krzysztof Worosz po  wysłuchaniu  

27. piosenek konkursowych wydało werdykt. 

    W kategorii soliści kl. I - II: 

I miejsce Oliwia Szczygieł z kl. Ia, ZS M-lesie 

II miejsce Maja Afrykańska z kl. Ib, ZS M-

lesie 

III miejsce Maksymilian Krajewski z kl. IIa, 

ZS M-lesie 

    W kategorii soliści kl. III-VI: 

I miejsce Dominika Czarny z kl. VIa, ZS M-

lesie 

II miejsce Przemysław Kulbaka z kl. IVb, ZS 

M-lesie 

III miejsce Roksana Michalak z kl. IVc, ZS M-

lesie 

 

    W kategorii zespoły kl. I-II: 

I miejsce zespół „Kolorowa ósemka” 

Martyna Filińska, Weronika Leki, Dominika 

Makarska, Maja Mądry, Oliwia Miluk, Lena 

Smoleń, Joanna Stopyra, Vanessa Zin z kl. Ic, 

ZS M-lesie 

II miejsce zespół „Jak kot i pies” Milena 

Furtak, Karolina Gałuszka, Oskar Jasiński, 

Jakub Skowron, Jakub Śmiech, Szymon 

Zoszczak z kl. Ib, ZS M-lesie 

III miejsce zespół „Tęcza” Beniamin Faron, 

Maja Grucela, Sandra Michalak, Aleksandra 

Mokrzyńska, Alicja Pająk, Ola Palińska, 

Dawid Witek, Dominik Witek z kl. Ia, ZS M-

lesie 

    W kategorii zespoły kl. III-VI: 

I miejsce duet: Roksana Jadwisieńczak, Jakub 

Jadwisieńczak z kl. IV, ZSP Domaszków 

II miejsce kwartet: Oliwier Hajduk, Karolina 

Ptasińska, Wiktoria Serafinowicz, Zofia 

Wierszałowicz z kl. III, ZSP Domaszków 

III miejsce zespół „V.O.N” Nicoll Gładysz, 

Vanessa Kantor, Aleksandra Zub z kl. Vb, ZS 

M-lesie 

      Dzięki finansowemu wsparciu przez gminę 

Międzylesie oraz Radę Rodziców przy Zespole 

Szkół w Międzylesiu wszyscy uczestnicy 

przeglądu otrzymali dyplomy, upominki oraz 

pamiątkowe znaczki. Pozaregulaminową 

nagrodę,  misia olbrzyma,  dla Małgorzaty 

Jaworskiej z kl.Ia ufundował absolwent szkoły 

w Międzylesiu Paweł Tur, wokalista  zespołu 

Centrala 57. 



 

POKAZ HAPKIDO W ZESPOLE 

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  

W DOMASZKOWIE 

 

10 października  2014 roku  w Zespole 

Szkolno - Przedszkolnym imienia 

Przyjaciół Dzieci odbyło się spotkanie 

uczniów klas I - V z instruktorami 

Hapkido. Spotkanie zorganizowane było w 

ramach realizacji programu Bezpieczna 

Szkoła i dotyczyło obrony koniecznej. 

 

 
 

Trenerzy, panowie : Adam 

Przybytkowski i Marian Krawczyk 

przybliżyli uczniom założenia Hapkido - 

wschodniej sztuki walki, która zwraca 

szczególną uwagę na obronę siebie i 

innych osób. Wyjaśnili, czym jest obrona 

konieczna i omówili sposoby zachowania 

się w sytuacji zagrożenia. 

 Towarzyszyły im uczennice klasy 

II naszego Zespołu Nikola Kańska i Julia 

Waśniowska, które trenują Hapkido, i 

które wspólnie z instruktorami 

zaprezentowały elementy samoobrony 

podczas  interesującego pokazu.  

 Uczniowie mieli również 

możliwość sprawdzenia swojej kondycji  i 

umiejętności oraz uzyskania odpowiedzi 

na nurtujące ich pytania i wątpliwości.  

 

 

PŁYWANIE TO ZDROWIE 

10 października 2014r. uczniowie z 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie wzięli 

udział w wycieczce na basen kąpielowy do 

Nowej Rudy- Słupiec.  

 

Zjeżdżalnia, zabawy z przyborami, 

nurkowanie i nauka pływania- to atrakcje, z 

których skorzystali uczestnicy wyjazdu. Dla 

najmłodszych pociech była to wspaniała 

dwugodzinna zabawa. Po wodnych 

szaleństwach, głodni i zmęczeni zajechaliśmy 

na „małe co nieco” do Mc - Donalds’a apetyty 

dopisywały. Nie odbyło się bez „małych 

sytuacji stresowych”.  

„Gdzie moje klapeczki?, gdzie moje gumeczki? 
ja zgubiłam spineczki!, a ja skarpeteczki! 
Zguby odnaleziono. 
Do domów szczęśliwie wrócono.”  

 

WIADOMOŚCI Z ZESPOŁU 

SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU 

Dzień Sybiraka 2014 

Historia to nasze korzenie, dlatego tak 

ważna jest pamięć o tym, co minione. O 

ważnych wydarzeniach z naszej historii 

zawsze pamiętają uczniowie Zespołu Szkół 

w Międzylesiu, dlatego 15 września br. 

zorganizowany został uroczysty apel 

poświęcony Sybirakom- Polakom. W tym 

roku przypada 75. rocznica napaści 

Związku Radzieckiego na Polskę i 

pierwszych deportacji na Sybir.                                                                                             



 

Apel „Pamięć nie dała się zgładzić” 

przygotowany przez uczniów klas III 

gimnazjum przypomniał obecnym o tym, 

że nie zawsze Polacy mieli szczęście żyć w 

spokojnych czasach i o tragedii jaka 

spotkała starsze pokolenia.   Akademię 

uświetniły swoją obecnością Panie z 

zespołu „Międzylesianie”, które pięknie 

odśpiewały pieśni patriotyczne. 

Dyskoteka szkolna 

Dnia 26 września 2014r. Samorząd 

Uczniowski zorganizował pierwszą 

tegoroczną dyskotekę szkolną z okazji 

Dnia Chłopca dla wszystkich uczniów 

Zespołu Szkół. Podczas zabawy 

dziewczyny wybierały Mistera Szkoły; w 

tym roku szczęśliwcem okazał się Dominik 

Ruczaj z klasy IV a. Wszyscy bawili się 

bardzo dobrze i jak zawsze popisom 

tanecznym nie było końca.  

Samorządy mają głos… 

Dnia 29 września 2014 w Zespole Szkół w 

Międzylesiu odbyły się wybory do Rady 

Samorządu Uczniowskiego. Po raz 

pierwszy wybierano też Radę 

Młodzieżową Miasta i Gminy Międzylesie 

oraz Rzecznika Praw Ucznia. W 

głosowaniu mogli wziąć udział wszyscy 

uczniowie klas IV –VI szkoły 

podstawowej i klas gimnazjalnych. 

Tegoroczni kandydaci do Rady SU i Rady 

Młodzieżowej prezentowali się szkolnej 

społeczności podczas poprzedzającej 

wybory dwutygodniowej kampanii 

wyborczej.  Brać uczniowska w 

demokratyczny sposób wybrała swoich 

przedstawicieli spośród 13 kandydatów.  

Zgodnie z Regulaminem Samorządu 

Uczniowskiego, oraz regulaminem 

wyborów do RSU w roku szkolnym 2014 / 

2015 do Rady Samorządu Uczniowskiego 

 5 stanowisk obejmą osoby z największa 

liczba uzyskanych głosów. Są to: 

Klaudia Grzyb kl. III – przewodnicząca 

RSU, 

Bartek Polański kl. II – zastępca 

przewodniczącego 

Dominika Czarny kl. VI – zastępca 

przewodniczącego 

Patrycja Czarny kl. II -  sekretarz 

Sebastian Halczyk kl. V – członek RSU 

 

Młodzieżowymi radnymi zostali: Klaudia 

Grzyb, Patrycja Cymborska, Patryk 

Zamośny, Małgorzata Urbanowicz i 

Kacper Harasiński, który jako jedyny 

wyraził chęć reprezentowania młodzieży 

ponadgimnazjalnej. 

W wyborach na Rzecznika Praw Ucznia 

wygrała pani Katarzyna Bardzińska - 

Neter . Gratulujemy pani Katarzynie  i 

dziękujemy wszystkim biorącym udział. 

Nowym Radom i Pani Rzecznik życzymy 

pomyślności w podejmowanych 

działaniach i inicjatywach na rzecz 

Społeczności Szkolnej :) 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA. 

Po raz 21. odbyła się 

międzynarodowa kampania polegająca na 

zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających 

poza miejscami przeznaczonymi do ich 

składowania. Jej celem jest wzrost 

świadomości ekologicznej  społeczeństw. 

W tym roku odbyła się pod hasłem  

„Turysto! Szanuj Środowisko!”.  Grupa 



 

ponad 60. uczniów Zespołu Szkół w 

Międzylesiu również uczestniczyła w tej 

akcji. Zebrała śmieci z miejsc często 

uczęszczanych przez mieszkańców tj. 

okolic stacji PKP oraz stadionu. Śmieci 

w workach zostały odebrane przez 

Zakład Usług Komunalnych w 

Międzylesiu.  

 
Z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej 

 
pragniemy złożyć wszystkim 

nauczycielom i pracownikom oświaty 

najserdeczniejsze życzenia. 

Życzymy Państwu wielu sukcesów w 

realizacji zamierzeń, spełnienia 

obranych celów, odporności i 

optymizmu wobec wyzwań w sferze 

wychowania i edukacji młodego 

pokolenia. Życzymy, aby praca była 

nieustającą pasją, niech trud w nią 

włożony przynosi wspaniałe owoce, 

przysparza szacunku, a uczniów i 

wychowanków pociąga przykładem i 

zachęca do ciągłego rozwoju. Składamy 

słowa podziękowania za wysiłek i trud 

wkładany w wykonanie Waszej 

odpowiedzialnej pracy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesi

      Tomasz Korczak 

    Przewodniczący Rady Miejskiej  

                 w Międzylesiu 

                Jerzy Marcinek 

 

KORONA MIĘDZYLESIA 

WRZESIEŃ 2014 - przedostatni 

etap 

W sobotę 20 września 2014 w Boboszowie 

na skrzyżowaniu drogi krajowej 33 z drogą 

do Pisar spotkało się 9 rowerzystów, aby z 

tego miejsca wyruszyć na szósty już 7,3 

kilometrowy etap tegorocznej edycji 

„Korony Międzylesia”, prowadzący do 

najwyżej położonego domostwa przy 

drodze asfaltowej we wsi Potoczek. 

Pierwszy odcinek trasy wiódł doliną Nysy 

Kłodzkiej i, ze względu na swój niemal 

płaski charakter, był doskonałą formą 

rozgrzewki przed dalszymi trudniejszymi 

kilometrami. Największym wyzwaniem 

był końcowy fragment trasy w Potoczku – 

niezbyt długi, ale stromy. Niemniej doping 

ze strony kibiców – mieszkańców 

Potoczka, jak i uczestników „Korony” 

sprawił, że zmęczone nogi chętniej 

napędzały rower, by dotrzeć nim do celu. 



 

 

Podczas uroczystego podsumowania 

imprezy uczestnikom wręczono 

Certyfikaty udziału oraz samozaciskowe 

opaski odblaskowe: białe na przód, a 

czerwone na tył roweru. Tradycyjnie już na 

uczestników czekał catering – banany i 

soki owocowe. Niebagatelną rolę 

odgrywają środki finansowe, jakie 

otrzymaliśmy z Funduszu Lokalnego 

Masywu Śnieżnika na realizację projektu 

w ramach programu „Działaj Lokalnie”. 

Dzięki nim możemy zapewnić 

uczestnikom nie tylko sporą dawkę ruchu i 

bezcenną porcję zdrowia, ale także 

przeróżne niespodzianki. 

 

Więcej niespodzianek zarówno dla 

najaktywniejszych, jak i wszystkich 

uczestników, którzy wezmą udział w 

ostatnim tegorocznym etapie z Goworowa 

do Jodłowa. Marzymy, aby pojawiły się na 

nim wszystkie osoby, które kochają rower. 

Zapraszamy stałych bywalców, tych, 

którzy uczestniczyli choćby w jednym z 

tegorocznych etapów oraz tych, którzy 

razem z nami chcieliby uczestniczyć w 

oficjalnym zakończeniu sezonu 

rowerowego, który, tak naprawdę, nigdy 

się nie kończy. 

 

„Korona Międzylesia” 20 września 2014 - 

Boboszów – Potoczek * Dystans: 7,3 

km*        Przewyższenie: 250 m. 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE 

SEZONU ROWEROWEGO 2014 

 

Od 26 kwietnia 2014 miłośnicy 

rowerów mieli okazję do spróbowania 

swoich sił w siedmiu etapach imprezy 

rowerowej Up Hill „Korona Międzylesia” 

2014, której podsumowanie miało miejsce 

w 11 października 2014 przy Ośrodku 

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość Czas 

1. 
Grzegorz 

Smoleń 

Długopole 

Górne 
18’40’’ 

2. Dominik Smoleń 
Długopole 

Górne 
18’53’’ 

3. Tomasz Tur Międzylesie 20’59’’ 

4. 
Sławomir 

Ratuszniak 
Międzylesie 21’49’’ 

5. Łukasz Tur Międzylesie 25’24’’ 

6. Józef Grabowski Międzylesie 27’05’’ 

7. 

Katarzyna 

Grzybowska - 

Kania 

Goworów 30’47’’ 

8. Iwona Faron Krosnowice 32’17’’ 

9. 
Kazimierz 

Szafrański 
Międzylesie 35’20’’ 



 

Wypoczynkowym „Ostoja” w Jodłowie. 

Zanim jednak nastąpił czas gratulacji i 

nagradzania…. 

Biuro imprezy otwarto w 

Goworowie na parkingu przy bibliotece już 

o godz. 9.15, a zapisy trwały do 9.45. Na 

liście startowej zapisano rekordową liczbę 

15 uczestników, w tym dwoje nowicjuszy, 

którzy już obiecali udział w kolejnym 

sezonie „Korony”, który ruszy w kwietniu 

2015 roku.  

Atmosfera przedstartowa była 

gorąca, opromieniona słońcem i 

uśmiechami uczestników. Chętni przed 

startem mogli skorzystać z zastrzyku 

energii w postaci bananów. Do rowerów 

tradycyjnie umocowano numery startowe. 

Jeszcze ostatnie dopompowywanie kół, 

rzut oka na przerzutki, krótkie 

rozgrzewkowe przejażdżki i… o godz. 

10.01 pierwszy uczestnik wyrusza na trasę 

prowadzącą przez wieś Goworów i las 

Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego do 

Jodłowa. Kolejni uczestnicy startują co 

minutę. Do pokonania mają dystans 5,7 km 

oraz 350 m. różnicy wzniesień. Około 

godz.11.00 wszyscy są już na mecie, 

zadowoleni ze zdobycia rowerem tego 

niełatwego podjazdu.  

 

Praca w Biurze Zawodów wrze! 

Podsumowywanie wyników dzisiejszego 

etapu, przeliczanie czasu brutto na czas 

netto, wypisywanie certyfikatów za etap, 

uzupełnianie treści pamiątkowych 

certyfikatów za sezon 2014, 

przygotowywanie medali, pucharów, 

nagród oraz pakietów upominkowych do 

wręczenia… Jest co robić, ale na szczęście 

nie brakuje osób chętnych do pomocy, 

dzięki czemu około 11.30 zaczynamy 

podsumowanie sezonu. Najpierw 

komandor „Korony Międzylesia” 

Katarzyna Grzybowska-Kania wręczyła 

certyfikaty za ostatni etap – tradycyjnie 

kolejność wręczania zależna była od 

uzyskanego czasu – od najdłuższego do 

najkrótszego. 

Następnie wyróżniono 

pamiątkowymi Certyfikatami, Złotymi 

Medalami oraz pakietami upominkowymi 

najbardziej aktywnych rowerzystów 

sezonu 2014, którzy zaliczyli przynajmniej 

trzy etapy „Korony”. Tę część ceremonii 

prowadził prezes MLKS SUDETY 

Międzylesie Jerzy Błażejewski. 

 

 
 

Następnie od burmistrza Międzylesia 

Tomasza Korczaka popłynęły w kierunku 

organizatorów podziękowania, słowa 

uznania za pomysł i konsekwentną 

realizację projektu „Korona Międzylesia”, 

oraz słowa nadziei, że impreza będzie 

miała swój dalszy ciąg w latach kolejnych. 

Wręczone zostały także puchary pięciu 

najbardziej aktywnym rowerzystom obu 

edycji „Korony”. Troje z nich: Katarzyna 

Grzybowska-Kania, Tomasz Tur  



 

i Sławomir Ratuszniak uczestniczyło we 

wszystkich 14 etapach, senior Józef 

Grabowski w 12 etapach,  

a najszybszy zawodnik Grzegorz Smoleń 

w 10 etapach. 

 
Każdy rowerzysta podczas 

sobotniej uroczystości otrzymał pakiet 

upominkowy ze Starostwa Powiatowego w 

Kłodzku, a wszyscy uczestnicy opaski 

odblaskowe. 

Tego dnia dokonano premierowej 

prezentacji folderu „Up Hill dla każdego 

„Korona Międzylesia”…” Publikację, 

której koncepcję opracowali organizatorzy 

imprezy, dofinansowano ze środków 

programu „Działaj Lokalnie” Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowanego przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce oraz Funduszu 

Lokalnego Masywu Śnieżnika. Folder 

otrzymali wszyscy uczestnicy imprezy. 

Wkrótce pojawi się m.in. w Punkcie 

Informacji Turystycznej w Międzylesiu, 

jako forma promocji nie tylko naszej 

lokalnej imprezy rowerowej, ale także 

uroków naszej gminy. W folderze 

przedstawiono wszystkie trasy „Korony”, 

przekazano wskazówki dla uczestników 

ruchu drogowego: pieszych, rowerzystów i 

kierowców oraz podpowiedzi, dlaczego 

warto uprawiać rekreację ruchową. 

Końcowa część przebiegała w 

atmosferze pikniku przy ognisku. 

Kiełbaski, chleb i banany z rusztu, ciepła 

herbata i soki owocowe, a nawet ciasto – to 

jest to, co lubimy najbardziej oprócz jazdy 

rowerem i tej niepowtarzalnej atmosfery. 

Do zobaczenia na rowerowym szlaku. 

 

„Korona Międzylesia”   11.10.2014 

Goworów - Jodłów 

Dystans 5,7 km     

  Różnica wzniesień 350 m. 

 

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość Czas 

1.  Grzegorz Smoleń 
Długopole 

Górne 
21’09’’ 

2.  Dominik Smoleń 
Długopole 

Górne 
21’38’’ 

3.  Bogdan Pająk Mysłowice 22’10’’ 

4.  Tomasz Tur Międzylesie 25’57’’ 

5.  Sławomir Ratuszniak Międzylesie 26’38’’ 

6.  Rafał Majewski Szklarnia 28’35’’ 

7.  Łukasz Tur 
Międzylesie 

33’42’’ 

8.  Józef Grabowski 
Międzylesie 

34’36’’ 

9.  Iwona Faron 
Międzylesie 

34’57’’ 

10.  
Katarzyna Grzybowska 

- Kania 
Goworów 35’43’’ 

11.  
Tomasz Faron 

Ksawery Faron 
Międzylesie 42’18’’ 

12.  Wojciech Kaszewski 
Długopole 

Górne 
42’27’’ 

13.  Kazimierz Szafrański 
Międzylesie 

43’17’’ 

14.  Tadeusz Faron 
Międzylesie 

47’38’’ 

 

PODZIĘKOWANIA ! 

 

Składam serdeczne podziękowania 

wszystkim rowerzystom, uczestnikom 

„Korony Międzylesia”- to czysta 

przyjemność organizować tę imprezę dla 

Was i tej niepowtarzalnej atmosfery, którą 

razem tworzymy. Bez Was nie byłoby tak 

pięknie. 

Dziękuję Komisji Grantowej 

Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika 



 

za to, że uznała projekt „Korona 

Międzylesia” za społecznie pożyteczny. 

Przyznane w ramach programu „Działaj 

Lokalnie” środki finansowe pozwoliły nam 

na uatrakcyjnienie imprezy rowerowej, 

nagrodzenie jej wszystkich uczestników 

oraz wydanie folderu promującego naszą 

inicjatywę oraz walory turystyczne gminy 

Międzylesie. Dziękuję samorządowi 

lokalnemu za pomoc w realizacji projektu, 

a burmistrzowi Międzylesia Tomaszowi 

Korczakowi za osobiste zaangażowanie i 

towarzyszenie nam na trasach „Korony”. 

Podziękowania kieruję do prezesa MLKS 

Sudety Jerzego Błażejewskiego. Cieszę, że 

nie powstrzymał mojego zapału a ponadto 

wspierał na każdym etapie realizacji 

projektu. Dziękuję  p. Agacie Biernackiej, 

p. Annie Tur, p. Bogdanie Błażejewskiej, 

p. Agnieszce Piątek za spontaniczną 

pomoc w Biurze Zawodów; p. Markowi 

Glińskiemu za obsługę fotoreporterską; p. 

Piotrowi Kensickiemu za zabezpieczenie 

medyczne imprezy; mojemu mężowi 

Zbigniewowi za pomiar czasu i 

perfekcyjne ognisko. Dziękuję osobom 

zarządzającym Ośrodkiem 

Wypoczynkowym „Ostoja” w Jodłowie za 

udostępnienie terenu rekreacyjnego na 

potrzeby uczestników oficjalnego 

zakończenia sezonu rowerowego 2014. 

 

Katarzyna Grzybowska-Kania 

 

MISTRZOSTWA POLSKI 

SŁUŻB MUNDUROWYCH  

W WYCISKANIU SZTANGI  

LEŻĄC 

 
W dniu 20.09.2014 r na obiektach Centrum 

Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i 

Chemicznych im. gen. Jakuba 

JASIŃSKIEGO we Wrocławiu odbyły się 

Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w 

wyciskaniu Sztangi Leżąc. W zawodach 

udział wzięło blisko 80 zawodniczek i 

zawodników reprezentujących wszystkie  

służby mundurowe naszego kraju. W 

mistrzostwach tych z powodzeniem 

wystartowała trójka zawodników MLKS " 

SUDETY"  Międzylesie, która 

reprezentowała swoje służby. Zawody te 

przeprowadzone zostały na wysokim 

poziomie sportowym i organizacyjnym. 

Dziękujemy organizatorom, oraz 

współzawodnikom.  

 

 Miejsca naszych zawodników : 

Krzysztof Halczyk - K2 GPS Nowa Ruda - II 
miejsce kat wag 130 kg - wynik 185 kg . 

Andrzej Juraszek - NOSG Krosno Odrzańskie - IV 
miejsce kat wag 93 kg - wynik 167,5 kg. 

Arkadiusz Biel - NIL Kraków - VII miejsce kat wag 
84 kg - wynik 140 kg 



 

 

RUSZYŁA III DOLNOŚLĄSKA 

LIGA PIŁKI SIATKOWEJ 

MĘŻCZYZN 

 

27. 09. 2014r. siatkarze 

Międzyleskiego Towarzystwa Sportowego 

rozegrali mecz wyjazdowy z drużyną ZTS 

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE. Poza 

początkową wyrównaną fazą meczu w 

miarę trwania spotkania międzylesianie 

zaczęli odstawać poziomem gry od 

zeszłorocznych mistrzów grupy B 

rozgrywek, żeby ulec w całym meczu 3:0. 

Widać było, że drużyna jest w 

przebudowie i brak jest jeszcze zgrania w 

wielu elementach gry. Zupełnie inny 

przebieg miał mecz który siatkarze MTS 

jako gospodarze rozegrali z drużyną MKS 

OLIMPIA KOWARY w sali sportowej 

ZESPOŁU SZKÓŁ W WILKANOWIE. 

Od początku widać było, że grają 2 

równorzędne drużyny. Międzylescy 

siatkarze wzmocnieni dwoma 

zawodnikami z Bystrzycy Kłodzkiej 

popełniali mniej błędów niż w poprzednim 

meczu, lepiej grały wszystkie formacje, 

znacznie mniej było błędów w odbiorze co 

zaowocowało wygraną 3:2. Dopisała 

publiczność nie tylko z gminy 

Międzylesie, ale również Bystrzycy Kł. i 

Kłodzka.  

STRAŻACY W KUDOWIE ZDR. 

W związku z realizacją projektu 

„Modernizacja integrowanego ochronnego 

systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w 

związku z podpisaniem umowy z 

Schengen” oddział strażaków z OSP 

Międzylesie brał udział w ćwiczeniach, 

które odbyły się w dniu 27 września 2014 r 

w Dolinie Sportów Zimowych w Kudowie 

Zdroju  

  

 

 

Następne ćwiczenia w ramach w/w projektu 

zaplanowano w dniu 18.10.2014 r. o godz. 

10.30 w Olesnice v Orlickych horach w Rep. 

Czeskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Wyniki zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych                     

z terenu Powiatu Kłodzkiego 

 Kłodzko 20.09.2014 r. 

Tabela wyników - kobiety 

Miejsce  OSP  

Sztafeta Pożarnicza Ćwiczenie bojowe 
Wynik 

końcowy 
bieg 

I 

pkt. 

karne 

bieg 

II 

pkt. 

karne 

bieg 

I 

pkt. 

karne 

bieg 

II 

pkt. 

karne 

1  Trzebieszowice 66.9 - 67.9 - 40.6 - 37.2 - 104.1 

2 Domaszków  74.4 - 74.1 - 41.4 - 41.3 - 115.4 

3 Dzikowiec  84.2 - 88.6 3 47.2 - 39 - 123.2 

4 Nowa Ruda 76.4 - 75.8 3 49.2 - 59.5 - 125 

  

Tabela wyników - mężczyźni   

Miejsce  OSP  

Sztafeta Pożarnicza Ćwiczenie bojowe 
Wynik 

końcowy 
bieg 

I 
pkt. 

karne 
bieg 

II 
pkt. 

karne 
bieg 

I 
pkt. 

karne 
bieg 

II 
pkt. 

karne 

1  Domaszków 61.6 - 63.1 5 26.2 - 24.8 - 86.4 

2 Trzebieszowice  61.8 - 59.5 - 29.2 - 27.9 - 87.4 

3 Pławnica  61.2 - 61.8 - 29.7 - 28.2 - 89.4 

4 
Kudowa 

Brzozowie 
70.3 - 69.6 - 30.6 - 31.5 - 100.2  

5 Dzikowiec 71.9 - 66.6 - 37.4 - 31.9 - 101.5 

6 Stronie Śląskie 67.6 - 66 15 37 - 37.6 - 104.6 

7 Polanica Zdrój 70.6 - 69.5 - 38.7 - 35.9 - 105.4 

8 Żelazno 70.6 10 71.5 - 47.6 - 44.6 - 115.1 

9 Nowa Ruda 70 - 71.6 - 47 - 49 - 117 

10 
Ścinawka 

Średnia 
76.8 - 76.7 - 41.3 - 42.5 - 118 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy Kobietom z OSP 

Domaszków zajęcia II miejsca a 

Mężczyznom z OSP  Domaszków 

zwycięstwa w Powiatowych 

Zawodach  Straży  Pożarnych  

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

  

 

 

 

 

  



 

SZLAKI ROWEROWE 

NA TERENIE GMINY 

MIĘDZYLESIE 

 

 
 

Na terenie naszej Gminy wyznaczonych 

jest łącznie 143,3 km szlaków 

rowerowych, które przebiegają przez 

najbardziej malownicze tereny. 

Jednym z najważniejszych jest odcinek 

trasy międzynarodowej ER-2 (,,Droga 

Liczyrzepy”), która zaczyna się w 

miejscowości Zittau w Niemczech, by 

dalej przez Czechy i Polskę zakończyć 

bieg w Chełmie Śląskim. Jest on 

zaznaczony kolorem zielonym – długość 

na terenie gminy wynosi 42,6 km 

 

Szlak czerwony ( dł. 41,4 km) biegnie od 

Długopola Górnego poprzez Międzylesie, 

Pisary, Jodłów do przejścia turystycznego 

– Jodłów – Horni Morawa. 

Szlak niebieski (dł. 30,0 km) – przebiega 

od Małego Śnieżnika do Długopola 

Górnego. Przebiega przez Jodłów, 

Goworów, Gajnik oraz Roztoki. 

Szlak zielony (dł. 7,1 km) – jest 

najkrótszy, łączy Jaworek z 

Domaszkowem 

Szlak żółty ( dł. 14,2 km) – przebiega 

przez lasy Masywu Śnieżnika od 

Międzygórza do Przełęczy Pod Puchaczem 

– typowo leśna trasa. 

 

Ostatnim szlakiem jest szlak zielony ( dł. 

ok. 8 km) – rozpoczyna się od stacji PKP 

Międzylesie a kończy się na przejściu 

turystycznym Kamieńczyk – Petrovicky. 

Obecnie wszystkie trasy posiadają 

odnowione oznakowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

O G Ł O S Z E N I E 

 

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 

Położenie i opis nieruchomości 

Numer 

geodezyjny 

działki 

Powierzchnia 

działki ogółem 

Numer księgi 

wieczystej 

Działka stanowi drogę gruntową, dojazdową z drogi 

publicznej nr 140/2 do gruntów położonych w kierunku 

zachodnim od drogi powiatowej. 

143/1 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 



 

O G Ł O S Z E N I E 

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 

Położenie i opis nieruchomości 

Numer 

geodezyjny 

działki 

Powierzchnia 

działki ogółem 

Numer księgi 

wieczystej 

Działka gruntowa niezabudowana. 143/2 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 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 21 listopada 2014 r. o godz. 10.00, w sali 

nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się drugi przetarg ustny 

nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób. 

1. Położenie nieruchomości – obręb BOBOSZÓW, dz. 190 o pow. 5,46 ha, SW1K/00044174/9 
Działka położona jest w centralnej strefie miejscowości, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 33, w 
odległości ok. 350 m od międzynarodowego przejścia granicznego Boboszów – Dolni Lipka.  
2. Cena wywoławcza nieruchomości – 3.751.500 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden 

tysięcy pięćset złotych brutto + koszty opracowania dokumentacji formalno prawnej w wysokości  

3.941 zł. 

Nieruchomość obciążona umową dzierżawy na rzecz osoby fizycznej do 31.12.2014 r. Sprzedaż 

następuje bez geodezyjnego okazania granic. 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta            

i Gminy Międzylesie: 

Przeznaczenie podstawowe – 2UT1/U- usługi turystyki obejmujące: małe hotele, pensjonaty, ośrodki 

wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi, oraz obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego/ 

tereny zabudowy usług, na wydzielonych działkach. 

Ustala się pięcioletni termin zagospodarowania nieruchomości zgodnie z funkcją określoną                   

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie z zastrzeżeniem 

prawa odkupu nieruchomości w przypadku nie dochowania powyższego terminu. 

3.  Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 190.000 zł 

 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),  

które należy uiścić na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 

0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 17 listopada 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 DRUGICH  ROKOWANIACH 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 19 listopada 2014 r. o 

godz. 09.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 

odbędą się drugie 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 2.972 zł z tyt. poniesionych 
przez gminę kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji formalno - 
prawnej. 

4. W dniach od 10.11.2014 r. do 14.11.2014 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. 27, pokój nr 17. 

5. Terminy przeprowadzonych przetargów: I - 26.05.2014 r., II - 18.07.2014 r., I 
rokowania – 08.10.2014 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 14 listopada 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 "Drugie 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 14 listopada 
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 19 listopada 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. 27/. 

Międzylesie, dnia  13.10.2014 r. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  

 


