O PRZYWRACANIU ŚWIETNOŚĆI KOLUMNIE MARYJNEJ

MÓWI DR ANNA ZARĘBA
KIERUJĄCA PRACAMI RENOWACYJNYMI I KONSERWACYJNYMI
Może – na początek, kilka zdań o sobie…
Nad kolumną pracujemy w zespole złożonym z dwóch wykwalifikowanych
konserwatorek, obie ukończyłyśmy Konserwację Zabytków ze specjalizacją z rzeźby
kamiennej i elementów architektonicznych oraz Rzeźbę na Wydziale Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od prawie dziesięciu lat czynnie uprawiamy
zawód konserwatora praktyka, obecnie w Międzylesiu.
Z Torunia do Międzylesia jest spory kawałek drogi. W jaki sposób pani do nas trafiła ?
Cóż, jak w większości spraw w obecnych czasach maczał w tym palce Internet,
zapytanie ofertowe trafiło do mnie drogą mailową, a pamiętając okolice z czasów studenckich
i zobaczywszy kolumnę na zdjęciu wysłałam odpowiedź właściwie bez namysłu.
Przytomna refleksja o kilometrach, godzinach w trasie i problemach logistycznych
naszła mnie później ale pokusa pracy przy obiekcie takiej klasy i wyobrażenie o
weekendowym zwiedzaniu kotliny i pogranicza były silniejsze.
Jak ocenia pani stan jednego z naszych najważniejszych zabytków, czy nasza kolumna
dotknięta jest typowym dla zabytków z tego okresu zniszczeniem powierzchni i
struktury ?
Kolumna rzeczywiście narażona jest na działanie typowych dla ekspozycji w
warunkach zewnętrznych czynników niszczących, przede wszystkim kolonizację
mikrobiologiczną, oraz zanieczyszczenie powietrza prowadzące do powstawania
uszczelniających nawarstwień gipsowo-smółkowych. Obecność mchów i porostów przyczynia
się do przebarwiania i destrukcji oryginalnej powierzchni zabytku poprzez zatrzymywanie
wilgoci, generowanie kwaśnego pH sprzyjającego dezintegracji kamienia oraz negatywne
działanie mechaniczne systemu chwytników.
Dodatkowo do niszczenia zabytku przyczyniło się zastosowanie podczas poprzednich
napraw bardzo szczelnych i sztywnych zapraw cementowych, o właściwościach fizykomechanicznych znacząco różnych od piaskowca.
W wielu miejscach na styku z bardziej wytrzymałym mechanicznie materiałem, na
skutek działania silnych naprężeń oryginalny kamień uległ pęknięciu lub rozsadzeniu,
obserwujemy też przyśpieszoną jego dezintegracją za sprawą kumulacji wilgoci nie mogącej
odparować w kontakcie z bardziej szczelną zaprawą. Przez lata kamień uległ także
naturalnej erozji z powodu działania wody i wiatru niosących drobiny o właściwościach
ściernych, co jest szczególnie widoczne na powierzchniach płaskich, zwłaszcza w dolnej
części założenia.

Zważywszy na zastany stan zachowania kolumny i stopień objęcia obiektu kolonizacją
mikrobiologiczną, po oczyszczeniu, pomimo widocznych śladów zniszczeń kondycję obiektu
należy określić jako zaskakująco dobrą. Konstrukcja jest stabilna, nie zanotowaliśmy żadnych
groźnych spękań czy przesunięć, jedynie cztery stopnie schodów zostały przepchnięte na
skutek nacisku zwiększającego objętość humusu gromadzącego się w szczelinach po
wykruszonej fudze. Podczas oczyszczania zachowana została naturalna patyna, stanowiąca
warstwę ochronną kamienia, rzeźby są w pełni czytelne, kamień się nie osypuje, silniejsza
dezintegracja powierzchni widoczna jest jedynie w wybranych miejscach, tam gdzie
zastosowano materiał o niższych parametrach wytrzymałości mechanicznej oraz w dolnej
części obiektu, w partii balustrad i schodów.
Kilkakrotnie już obserwowaliśmy proces zamakania i odsychania obiektu, które
następuje stosunkowo szybko i bardzo równomiernie, nie odnotowaliśmy też żadnych
wykwitów, co potwierdza niską zawartość soli stwierdzoną we wstępnych badaniach.

W świadomości człowieka panuje przekonanie o trwałości i niezniszczalności kamienia.
Jaka jest prawda ?

Kamień, w tym wypadku piaskowiec z lokalnych złóż jest materiałem bardzo trwałym,
czemu zresztą zawdzięczamy dobry stan zachowania kolumny ale na pewno nie
niezniszczalnym. Wytrzymałość mechaniczna oraz odporność kamienia na procesy niszczące
zależy od wielu czynników, przede wszystkim od typu lepiszcza i wypełniacza oraz ich
wzajemnego stosunku objętościowego. Całkiem inaczej zachowywać się będą piaskowce o
lepiszczu krzemionkowym, bardzo wytrzymałe i odporne chemicznie, a inaczej te o lepiszczu
np. ilastym lub mieszanym, które mogą łatwiej ulegać procesom niszczącym m.in. pod
wpływem działania wody.
W jednym złożu mogą występować bloki kamienia o dość zróżnicowanych
właściwościach, co jest zjawiskiem naturalnym. Wiele zależy także od środowiska ekspozycji
kamienia, z pewnością bardzo negatywny wpływ na trwałość zabytków ma zanieczyszczenie
powietrza przyczyniające się do powstawania szczelnych nawarstwień sprzyjających
akceleracji procesów korozyjnych na granicy z oryginałem i często prowadzących do
złuszczania się powierzchniowych warstw kamienia.
Na przykładzie Międzylesia widać natomiast jak destrukcyjny wpływ na kamień ma
działanie mikroorganizmów. Podobnie jak każdy inny materiał kamień wymaga odpowiedniej
troski, m.in. stałej dezynfekcji i regularnego oczyszczania, oczywiście przeprowadzanego w
sposób odpowiedzialny z zachowaniem naturalnej patyny.
Skąd bierze się odwieczna popularność kamienia jako tworzywa ? Dostępność, trwałość,
łatwość obróbki czy wreszcie cena...

Dodałabym tu jeszcze piękno czy szlachetność jako permanentne cechy kamienia na
pewno kluczowe dla artystów i budowniczych, choć myślę, że wszystkie z wymienionych przez
Pana przyczyn powszechnego stosowania kamienia jako materiału rzeźbiarskiego i
budowlanego są prawdziwe, w zależności oczywiście od okresu i regionu o jakim mówimy. Na
północy Polski bloki piaskowca były materiałem zarówno trudno dostępnym jak i drogim,
więc jego zastosowanie wymagało większego nakładu starań. Doceniano zatem zapewne jego
trwałość i niewątpliwe walory estetyczne.
Jakie są główne przyczyny niszczenia kamienia. Czy tylko biologiczne i mechaniczne ? A
co po tylu latach dzieje się ze strukturą kamienia ?
W znacznym stopniu główne przyczyny niszczenia kamienia pokrywają się z tymi
omówionymi na przykładzie kolumny w Międzylesiu. Dochodzą oczywiście jeszcze akty
wandalizmu, katastrofy naturalne w postaci burz, przewróconych drzew, pożary, drgania
spowodowane nasilonym ruchem kołowym itp. Bardzo często do niszczenia kamienia
przyczyniają się także materiały zastosowane oryginalnie, bądź wprowadzone wtórnie, m.in.
zbyt mocne zaprawy czy korodujące kotwy metalowe. W przypadku naszej kolumny wszystkie
kotwy metalowe zostały na szczęście zalane ołowiem, dzięki czemu nie zagrażają kamieniowi.
Jest to stara i bardzo dobra technika kotwienia.
Nawiązując do kwestii zmian w strukturze kamienia, następują one cały czas od
momentu wydobycia kamienia ze złoża i nadania mu kształtu aż do teraz i będą w pewnym
stopniu postępować nadal. Kamień jako materiał porowaty przez cały czas przyjmuje i oddaję
wodę, która w naturalnym środowisku zawsze stanowi roztwór zawierający konkretne
pierwiastki i minerały. Z kamienia wypłukiwane są substancje rozpuszczalne w wodzie, inne
osadzają się w jego porach, jeszcze inne migrują ku powierzchni sprawiając, że staje się ona
bardziej odporna i właśnie to zjawisko nazywane jest kształtowaniem się patyny szlachetnej
czy też naturalnej. W zależności od charakteru roztworu z jakim mamy do czynienia może on
wpływać na kamień pozytywnie lub destrukcyjnie.
W przypadku naszej kolumny, różnice kolorystyczne widoczne po oczyszczeniu, czyli
charakterystyczne przechodzenia kamienia od odcieni kremowo-żółtych do szarości wynikają
m.in. z różnej dynamiki kształtowania się tzw. patyny szlachetnej.
Tu nasuwa się pytanie czy patyna wspominana w literaturze, którą pokrywają się w
sposób naturalny dzieła z kamienia stanowi warstwę ochronną, a więc zabezpieczającą
przed dalszym niszczeniem, jest po prostu normalnym czynnikiem wskazującym na
„wiekowość” dzieła, czy działa na zabytek destrukcyjnie?
Wszystko zależy o jakiej patynie mówimy, czy o wspomnianej powyżej patynie
naturalnej, dzięki której zmieniają się parametry fizyko-mechaniczne powierzchni kamienia i
wzrasta jego odporność na czynniki zewnętrzne czy też o brudzie i nawarstwieniach
uszczelniających powierzchnię i utrudniających odparowywanie wilgoci i wyprowadzanie
szkodliwych substancji z porów, a zatem przyczyniających się do dezintegracji zabytku.

Pierwsza wymaga bezwzględnego zachowania, stąd zbyt inwazyjne zabiegi oczyszczania
mogą przyczynić się do pogorszenia stanu zabytku, nawet jeśli w pierwszym momencie
wyglądać on będzie bardzo „ładnie” i czysto, druga natomiast wymaga usunięcia, gdyż każdy
materiał porowaty musi mieć zagwarantowane swobodne odprowadzanie wilgoci.
Jakie urządzenia zostaną zastosowane do pozbawienia Kolumny Maryjnej nawarstwień
i zanieczyszczeń biologicznych i czy użycie ich nie spowoduje, że zniknie z niej
przysłowiowa „patyna wieków” i nasza kolumna „będzie jak nowa”, a ma już przecież
prawie 320 lat ?!
Pozwolę sobie trochę odwrócić pytanie i zająć się raczej metodami niż urządzeniami,
celowo bowiem przy oczyszczaniu kolumny zrezygnowaliśmy z zastosowania bardzo
popularnego obecnie piaskowania, aby wykluczyć ryzyko tzw. przeczyszczenia obiektu, czyli
naruszenia naturalnej patyny, która obok pełnienia funkcji ochronnej rzeczywiście podkreśla
walor czasu. Ponad trzystuletnia kolumna w niemal jednolitym żółto-kremowym kolorze
wyglądałaby zapewne dość dziwnie, uzyskanie takiego efektu wymagałoby naruszenia
powierzchni kamienia i zatarcia formy rzeźbiarskiej co z konserwatorskiego punktu widzenia
jest absolutnie niedopuszczalne.
Czy kolumna poddana zostanie także procesowi odsalania ? Trzy wieki na pewno
zrobiły swoje…
Stopień zasolenia kolumny jak wykazały badania jest nieznaczny, nie zaobserwowano
także żadnych wykwitów solnych na powierzchni po myciu oraz po deszczach, które
nawiedzały nas na rusztowaniu zdecydowanie za często, niemniej najbardziej osłabione i
wykonane z mniej odpornego mechanicznie kamienia elementy rzeźby zostały profilaktycznie
poddane zabiegowi odsalania przy użyciu wody destylowanej i okładów z ligniny.
Jakie są dziś sposoby na impregnację zniszczonych kamieni ? I czy zastosowane zostaną
przy pracach przywracających świetność Kolumnie Maryjnej ?
Obecnie do wzmacniania i konsolidacji kamienia używa się głównie preparatów
krzemoorganicznych, które muszą spełniać szereg wymagań m.in. nie uszczelniać porów
kamienia i nie zakłócać dyfuzji par wodnych, odznaczać się niską lepkością i wysoką
penetracją w głąb kamienia, równomiernie rozkładać się w jego strukturze, wykazywać dużą
stabilność chemiczną w perspektywie długofalowej i nie zmieniać optycznych właściwości
materiału zabytkowego. W przypadku kolumny w Międzylesiu również zastosowane zostaną
preparaty krzemoorganiczne. Wzmocnione zostaną jedynie wybrane partie kamienia, które w
wyraźny sposób wykazały się słabszą odpornością lub są szczególnie narażone na działanie
wody. Profilaktyczne wzmacnianie zdrowego kamienia jest z konserwatorskiego punktu
widzenia postrzegane jako niewłaściwe, może powiem doprowadzić do zaburzenia naturalnej
dynamiki utrzymującej materiał w dobrym stanie zachowania.
Jak będą uzupełniane brakujące fragmenty kolumny? Przy pomocy fleków kamiennych
czy uzupełnień z zapraw mineralnych?

Z założenia chcemy pozostawić na obiekcie wszystkie zachowane elementy oryginału,
więc popękane tralki i balustrady zostaną sklejone i uzupełnione dobraną na podstawie prób
zaprawą mineralną imitującą kamień. Flekowanie choć, w niektórych przypadkach jest
metodą uzasadnioną, a czasem ze względu na wymagania konstrukcyjne konieczną, w
przypadku naszej kolumny prowadziłoby do straty zbyt dużych partii substancji zabytkowej.
Brakujące cztery tralki, zastąpione odlewami betonowymi podczas poprzednich prac
naprawczych, zostaną konsekwentnie wykonane metodą wycisku w sztucznym kamieniu na
wzór oryginału. Zależy nam na spójnym wizualnie efekcie pracy, a świeżo przekuty kamień
przez wiele lat nie osiągnie wyglądu ponad trzystuletniego materiału.
Słynne „kwaśne deszcze”, ale i normalne opady. W jaki sposób nadana zostanie
kolumnie „umiejętność odpychania” wody ?
Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że woda penetruje obiekt nie tylko z góry w
postaci opadów atmosferycznych ale też z dołu poprzez podciąganie kapilarne z gruntu i w
postaci osadzającej się pary wodnej, tzw. wilgoci kondensacyjnej, stąd ochrona obiektu przed
wodą jest w praktyce niemożliwa. Dodatkowym problemem jest fakt, że budowniczowie z
przed ponad trzystu lat nie zostawili nam szczegółowych planów konstrukcji kolumny i
możemy się jedynie na podstawie badań i obserwacji domyślać jak jest sadowiona, co jest pod
spodem i czy w jakiś sposób jest chroniona przed wodą obecną w glebie. Dla bezpieczeństwa
obiektu lepiej przyjąć, że nie jest, co wyklucza wszelkie rozwiązania uszczelniające
konstrukcję od zewnątrz, mogłoby to bowiem prowadzić do zatrzymania wilgoci w strukturze
obiektu, a w konsekwencji do jego zniszczenia. Pytanie więc brzmi nie tyle, jak powstrzymać
penetrację wody, tylko jak bezpiecznie i szybko wyprowadzać ją z obiektu w sposób ciągły?
Stąd zdecydowaliśmy się na zastosowanie możliwie najbardziej elastycznych i porowatych
materiałów, przede wszystkim w partii fug, które będą pełnić funkcję tzw. sączków,
odciągając wilgoć od kamienia, mając jednocześnie zdolność łatwego jej oddawania podczas
schnięcia. Zabiegowi hydrofobizacji z zastosowaniem paro przepuszczalnych preparatów
krzemoorganicznych zostaną poddane jedynie poziome elementy, na których woda ma
tendencję do gromadzenia się i zalegania ze względu na ukształtowanie się przez lata
nieckowatych wgłębień.
Skoro pytam panią o sposoby pracy nad „odświeżeniem” kolumny nie mogę nie zadać
pytania o program prac konserwatorskich pani autorstwa. Na czym – oczywiście w
skrócie – opierają się pani metody ?
Najprościej chyba byłoby powiedzieć, że na wiedzy i dotychczasowym doświadczeniu,
badaniach konserwatorskich obiektu i ciągłej czujności oraz pokorze wobec zabytku, gdyż
pomimo starannego wstępnego rozpoznania, podczas prowadzenia prac konserwatorskich
wiele rzeczy trzeba zweryfikować. Z poziomu gruntu trudno np. ocenić co zastaniemy na
szczycie, a pod nawarstwieniami nie widać wszystkich niuansów i niespodzianek jakie kryje
obiekt. W przypadku kolumny w Międzylesiu zaskoczyła nas na przykład ilość złoceń i jakość
detalu rzeźbiarskiego wcześniej schowanego pod warstwą porostów oraz zróżnicowanie w
stanie zachowania poszczególnych partii kamienia. Ważne jest, żeby precyzyjnie dookreślić

cel prac konserwatorskich i dobrze rozpoznać wszelkie problemy na obiekcie, a następnie
optymalnie dobrać metodykę prac, aby zapewnić zabytkowi bezpieczeństwo w perspektywie
długofalowej oraz nie zakłócać jego odbioru estetycznego i symbolicznego. W przypadku
obiektu, który przez 320 lat był obmywany przez wodę, a jego linie i krawędzie się zmiękczyły,
trudno założyć, że przywrócimy mu stan pierwotny, swoją ingerencję musimy zamknąć na
usunięciu przyczyn niszczenia, zabezpieczeniu i uzupełnieniu ubytków w zakresie
odpowiadającym jego obecnej estetyce. Nie oznacza to oczywiście, że musimy się ograniczyć
do tzw. konserwacji zachowawczej, musimy jednak mieć świadomość, że pierwotny wygląd w
tym konkretnym przypadku nie jest celem możliwym do osiągnięcia. Inną kwestią jest
pierwotne znaczenie czy symbolika dzieła, czasem możliwa do odtworzenia, kiedy indziej nie.
W przypadku naszej kolumny, dzięki zaangażowaniu mieszkańców Międzylesia udało się
odnaleźć fotografie archiwalne lepszej jakości niż te dostępne w literaturze i internecie i
możemy zrekonstruować atrybuty świętych. Z punktu widzenia kompozycji, symbolicznego
oddziaływania rzeźb oraz szacunku dla projektu artysty i fundatora rzecz bardzo nas
ciesząca.
Słyszy się stosowane zamiennie dwa pojęcia związane z toczącymi się przy Kolumnie
Maryjnej pracami. Renowacja i konserwacja. Czyż nie jest jednak tak, że kolumna
najpierw poddana zostanie renowacji, a po jej zakończeniu konserwacji ?
Terminy konserwacja i renowacja rzeczywiście traktowane są często zamiennie choć z
definicji odnoszą się do innych typów zabiegów. W dużym uproszczeniu konserwacja ma na
celu usunięcie przyczyn zniszczeń i zabezpieczenie substancji zabytkowej, czyli ochronę i
zachowanie,
od łacińskiego terminu conservatio, renowacja natomiast odnowienie i przywrócenie
dawnego wyglądu. W praktyce procesy konserwacji i renowacji nachodzą na siebie i się
uzupełniają i można je dość różnie interpretować w zależności od specyfiki obiektu, a ich
sztywne oddzielenie pozostaje tematem sporów akademickich.
Niektórzy konserwatorzy zabytków twierdzą, że należy użyć wszelkiego rodzaju
środków ratujących kamień, by powstrzymać jego zniszczenie nie tylko w imię
zachowania obiektu, ale także dla właściwego wyeksponowania i aranżacji zabytku.
Jakie jest pani zdanie na ten temat i czy można to twierdzenie przenieść na grunt
międzyleskiej kolumny ?
Z pewnością zgadzam się z opinią, że należy dołożyć wszelkich starań by zachować
substancję zabytkową w jak najlepszym stanie, mamy tego historycznego pecha, że nasze
materialne dziedzictwo kulturowe nie zachowało się w nadmiarze, i tym bardziej jest cenne.
Odpowiednia aranżacja i ekspozycja zabytku jest niewątpliwie istotna gdyż zapewnia
zainteresowanie obiektem, a przez to poprawia jego bezpieczeństwo, gwarantując stałą
troskę, wszystkie tego typu rozważania trzeba jednak odnosić do konkretnych obiektów,
szukanie uogólnień przy tak delikatnej materii musi bowiem prowadzić do nieuniknionych
błędów. Na uczelni jak mantrę powtarzano nam, że każdy obiekt musi być traktowany
indywidualnie i to twierdzenie powinno być podstawą każdej podjętej decyzji.

W przypadku międzyleskiej kolumny wszystkie procesy poprawiające jej kondycje i o
charakterze zabezpieczającym są właśnie przeprowadzane, można się teraz zastanawiać nad
polepszeniem ekspozycji obiektu poprzez zagospodarowanie terenu, m.in. nasadzenia zielone,
odpowiednie oświetlenie, monitoring itp. Można też pójść w rozważaniach dalej i zastanowić
się nad ładem przestrzennym całego rynku. Międzylesie jest bardzo malowniczym
miasteczkiem i ma olbrzymi potencjał turystyczny. Konsekwentnie przeprowadzane prace
konserwatorskie i restauratorskie fasad kamienic, wyeksponowanie elementów piaskowca,
przywrócenie oryginalnej kolorystyki elewacji, uporządkowanie struktury dachów i stolarek
okiennych oraz wprowadzenie estetycznych szyldów w sklepach z pewnością sprawiłoby, że
nową jakością zabłysłaby nie tylko kolumna ale całe miasto.
I – zbliżając się do końca naszej rozmowy - jeżeli oczywiście istnieje możliwość
przewidywania zdarzeń związanych z zabytkami, na jak długo powinno wystarczyć tak
gruntowne jak dzisiejsze „leczenie” naszej kolumny ?
Podczas przeprowadzonych prac udało nam się usunąć podstawowe przyczyny niszczenia
kolumny, a wcześniej podjęto słuszną decyzję o wycince drzew w bezpośrednim otoczeniu
zabytku. Przy odpowiedniej trosce i regularnej dezynfekcji efekty tych działań powinny
utrzymać się bardzo długo. Miejmy nadzieję, że poprzez profilaktykę uda się nie dopuścić do
powrotu stanu przed konserwacją, a kolumna będzie jedynie nabierać nieszkodliwej patyny
czasu, aż do momentu gdy znów znajdą się środki, żeby ją oczyścić.
Może na sam koniec kilka zdań od siebie…
Z powodu wszystkich poważnych pytań jakie Pan zadał, nie było okazji, żeby choć
wspomnieć o tym jak żywe jest zainteresowanie kolumną i naszymi postępami w pracy wśród
mieszkańców Międzylesia. Rzadko spotykamy się z aż tak pozytywnym przyjęciem i
powszechną chęcią pomocy, jak choćby w kwestii archiwalnych fotografii, za co raz jeszcze
serdecznie dziękuję. Jesteśmy też zaskoczeni ile osób interesuje się historią miasteczka i
regionu i ile dzięki temu się dowiedzieliśmy nawet nie schodząc z rusztowania, zaczynam
podejrzewać, że gdyby policzyć ilu statystycznie na dziesięciu mieszkańców Międzylesia
przypada prawdziwych fascynatów, byłby to ewenement.
Dziękuję za rozmowę

18 sierpnia 2017 r. odbyła się
XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU
W proponowanym
znalazły się :

porządku

obrad

1/ zmiany Programu Rewitalizacji Gminy
Międzylesie na lata 2016-2020
2/ zasady wyznaczenia składu i zasady
działania Komitetu Rewitalizacji
3/ określenie zasad udzielania dotacji
celowej ze środków budżetu gminy
Międzylesie
na
dofinansowanie
przedsięwzięć
związanych
z
ograniczeniem niskiej emisji na terenie
gminy Międzylesie
4/ zmiany w budżecie na rok 2017
Zainteresowanych przebiegiem obrad
zapraszamy
na
stronę
WWW.miedzylesie.pl zakładka BIP, a po
jej otwarciu zakładka Rada Miejska

REKULTYWACJA WYSYPISKA
ŚMIECI C.D.

Prezes Zarządu międzyleskiego ZUK
po przeprowadzonej z nim rozmowie do
naszego „Informatora…” przekazał kolejne,
najświeższe informacje z przebiegu prac na
dawnym wysypisku :
Od maja bieżącego roku prowadzona
jest rekultywacja naszego wysypiska śmieci.
Do dnia dzisiejszego zostały wykonane
następujące prace:
-

kształtowanie

bryły

-wykonanie
warstwy
uszczelniającej

składowiska
zabezpieczająco-

- wykonanie studni odgazowujących
Jednocześnie trwają prace na bocznej kwaterze
Powyższe prace zostały wykonane zgodnie z
pierwszym
etapem
harmonogramu
uzgodnionego z Marszałkiem Województwa
Dolnośląskiego w decyzji z dnia 16 lutego
2015r.

Do prac rekultywacyjnych wykorzystywane są
masy ziemne, zgromadzone przez ZUK, oraz
materiały dostarczone przez generalnego
wykonawcę (osady ściekowe) firmę Geotrans
SA z Wrocławia. Większość prac wykonuje
jako
podwykonawca
Zakład
Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Międzylesiu.

ŚWIĘTO POLICJI 2017

19 lipca br. w Kłodzku odbyły się
powiatowe obchody święta Policji
związane z 98. rocznicą utworzenia Policji
Państwowej.
Uroczystość
została
zainaugurowana Mszą Świętą w kościele
Ojców
Franciszkanów,
pod
przewodnictwem
JE Ks.bpa
Adama
Bałabucha.
W obchodach Święta Policji Powiatu
Kłodzkiego udział wzięli: Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji we
Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski,
przedstawiciele lokalnych samorządów,
duchowieństwo, przedstawiciele służb
mundurowych, przedstawiciele Policji
Czeskiej,
Prokuratury
Rejonowej,
przedstawiciele
innych
instytucji
współpracujących z policją powiatu
kłodzkiego oraz rodziny policjantów.

Uroczysty apel odbył się na dziedzińcu
Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
W tym roku 95. policjantów z
Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku
otrzymało awanse na wyższe stopnie
policyjne. Ponadto kolejny raz wręczone
zostały
statuetki
policji
powiatu
kłodzkiego „Kryształowy Radiowóz”. Jest
to honorowe wyróżnienie osób, które
swoją działalnością przyczyniły się do
poprawy bezpieczeństwa w powiecie
kłodzkim.
Święto Policji Powiatu Kłodzkiego
było
okazją
do
wyróżnienia
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej
Policji w Kłodzku przez przedstawicieli
samorządów
lokalnych
z
powiatu
kłodzkiego. Za wzorową służbę kilku
funkcjonariuszy
otrzymało
nagrody
również z rąk przedstawicieli samorządów
lokalnych. Z gminy Międzylesie nagrodą
rzeczową wyróżniony został st. asp.
Arkadiusz Kowalski. Nagrodę wręczyła
Aleksandra Kruk – sekretarz Miasta i
Gminy Międzylesie.

TRWAJĄ PRACE
RENOWACYJNE W RAMACH
PROJEKTU "ZABYTKI
SAKRALNE ŚWIADECTWEM
WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA
HISTORYCZNEGO

POGRANICZA POLSKOCZESKIEGO"

ligniny i pulpy celulozowej. Następnie
osypujące
się
fragmenty
zostaną
wzmocnione specjalistycznym preparatem,
a spękania i ubytki dedykowanymi do prac
konserwatorskich
materiałami.
Uzupełnione zostaną brakujące złocenia.

Na międzyleskim rynku trwają prace
renowacyjne przy Kolumnie Maryjnej.

Pochodzący z 1698 roku obiekt wpisał się
na stałe w krajobraz naszego miasteczka.
Przetrwał szczęśliwie do naszych czasów
bez większych uszkodzeń. Ostatnia
udokumentowana
renowacja
została
przeprowadzona przed II wojną światową.
Prace obejmują: pełną dezynfekcję
obiektu, usunięcie wtórnych uzupełnień
oraz kotew metalowych, wtórnych tralek i
uzupełnień z lat 1932-1934. Do
czyszczenia zbitych czarnych nawarstwień
parą pod ciśnieniem używana jest
specjalistyczna
pasta
o
działaniu
rozpuszczającym. Kolejnym procesem
będzie odsalanie za pomocą okładów z

Pracami kieruje dr Anna Zaręba z Torunia,
opierając się na programie prac
konserwatorskich własnego autorstwa,
zaopiniowanym przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków i pod jego
nadzorem.
Projekt pod nazwą ” Zabytki sakralne
świadectwem wspólnego dziedzictwa
historycznego
pogranicza
polskoczeskiego” jest realizowany przez Gminę
Międzylesie i Obec Bačetín. Budżet
projektu wynosi 62 918,26 euro, z tego
30 011 euro po stronie polskiej.
Dofinansowanie projektu wynosi 85 %.

GWAŁTOWNE BURZE

W nocy z 10 na 11 sierpnia b.r. na
terenie naszej gminy przeszły gwałtowne
burze, miejscowo wiatr uczynił szkody w
drzewostanie, w wielu miejscowościach
brakowało
energii
elektrycznej.
Największe zniszczenia nastąpiły na
odcinku drogi Międzylesie - Lesica.

10 sierpnia 2017r. odbyło się
uroczyste otwarcie drogi powiatowej ze
Smreczyny do Kamieńczyka. W spotkaniu
wzięli udział m. in.starosta kłodzki –
Maciej Awiżeń, wicestarosta Małgorzata
Jędrzejewska – Skrzypczyk, członek
zarządu Piotr Marchewka, burmistrz MiG
Międzylesie Tomasz Korczak, nadleśniczy
Nadleśnictwa
Międzylesie
Dariusz
Jesionowski, ks. dziekan Jan Tracz,
przedstawiciel wykonawcy - prezes firmy
Drogmost sp. z o.o. w Kłodzku Rafał
Murkowski, pracownicy zarządu dróg
powiatowych w Kłodzku, inspektor
nadzoru, a także pani sołtys Kamieńczyka
Ewa Duś.

Przypomnijmy. Odbudowa drogi
powiatowej nr 3272D w miejscowości
Kamieńczyk o długości 3,5 km została
zrealizowana w latach 2016 – 2017.

OTWARCIE DROGI
POWIATOWEJ
ZE SMRECZYNY DO
KAMIEŃCZYKA
Całkowita wartość zadania
– 1 540 631,00 zł.

Dofinansowanie z MSWiA na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych
– 857 409,00 zł.
Dofinansowanie
z
Nadleśnictwa
Międzylesie – 200 000,00 zł.
Wkład własny powiatu Kłodzkiego
– 483 222,00 zł.
Droga ta prowadzi do przejścia
granicznego z Czechami i ma coraz
większe znaczenie dla ruchu turystycznego
odbywającego się w tym rejonie
pogranicza. Jedną z atrakcji samego
Kamieńczyka jest drewniany zabytkowy
kościół, który jest licznie odwiedzany
przez turystów.

REMONT BUDYNKU
POSTERUNKU POLICJI

DOŚWIADCZENIA KTÓRE
ŁĄCZĄ
WYMIANA WIEDZY MIĘDZY
PARTNERAMI KSOW
„Moje jedzenie, moje korzenie”
Kilkadziesiąt
przedstawicielek
Kół
Gospodyń Wiejskich z gmin Dzierżoniów,
Kłodzko i Międzylesie, uczestniczyło w
dwudniowych warsztatach kulinarnych
(29-20 lipca br.) w Starym Wielisławiu gm. Kłodzko, oraz w Goworowie – gmina
Międzylesie, pn. „Moje jedzenie, moje
korzenie”, zrealizowanych w ramach
przedsięwzięcia "Doświadczenia, które
łączą - wymiana wiedzy pomiędzy
partnerami KSOW".
Partnerami projektu są: gmina Kłodzko,
gmina Międzylesie, gmina Dzierżoniów
oraz
Gospodarstwo
Gościnne
"Jesionówka" z Goworowa.
Spotkanie rozpoczęli przedstawiciele gmin
partnerskich: zastępca wójta gminy
Dzierżoniów Jolanta Zarzeka, wójt gminy
Kłodzko Stanisław Longawa, oraz kier.
ref. ITiG Urzędu Miasta i Gminy w
Międzylesiu Wiesława Szyrszeń.

Rozpoczął się pierwszy etap
remontu posterunku policji w Międzylesiu,
który będzie obejmował elewację, stolarkę
okienną, oraz ogrodzenie. Remont
finansowany jest z budżetu państwa,
funduszów Starostwa Powiatowego w
Kłodzku, oraz budżetu gminy Międzylesie.

Efektem spotkania było przygotowanie
przez kobiety ok. 70-ciu potraw, z których
każda z nich ma opowiedzianą i zapisaną
własną historię, korzenie.

Wszystkie potrawy zostały sfotografowane
i znajdą swoje miejsce w książce
kucharskiej pn. „Moje jedzenie, moje
korzenie”, która wydana będzie w ramach
projektu. W publikacji, oprócz zdjęć dań
powstałych
podczas
warsztatów,
przedstawione
zostaną
najciekawsze
projekty zrealizowane w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Druga część projektu "Doświadczenia,
które łączą - wymiana wiedzy pomiędzy
partnerami KSOW" swoim działaniem
obejmie również młodzież aktywnie
działającą społecznie, w tym radnych
młodzieżowych rad gmin. We wrześniu (45-6) zaplanowano dla nich wyjazd
studyjny, w czasie którego wymienią się
doświadczeniami w pracy na rzecz
społeczności lokalnej i opowiedzą o
ciekawych inicjatywach podejmowanych
na obszarach swoich gmin.

LASY RADZĄ…

W dniu 29.07.2017 r. w
Nadleśnictwie Międzylesie odbyła się
narada koordynacyjna przedstawicieli
Lasów Państwowych i Straży Pożarnej
przy udziale komendanta Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku,
komendanta Komisariatu Policji w
Bystrzycy Kłodzkiej, przedstawiciela
Miasta i Gminy Międzylesie, jednostek
zawodowych i Ochotniczych Straży

Pożarnych działających na terenie gminy
Międzylesie.

Narada poświęcona było wypracowaniu i
wdrożeniu wspólnych działań w zakresie
ochrony
przeciwpożarowej
obszaru
Nadleśnictwa Międzylesie.
Zawodowa i Ochotnicza Straż
Pożarna została wyposażona w świeżo
przygotowane leśne mapy numeryczne,
otrzymała również aplikację do wersji
cyfrowej stosowanej na urządzeniach
mobilnych. Mapy w wersji analogowej i
cyfrowej zdecydowanie poprawią służbom
ratowniczym warunki niezbędne dla
szybkiego reagowania w terenie w razie
sytuacji kryzysowych.

bieżących prac realizowanych w lasach, w
tym związanych z usuwaniem skutków
wichury z lipca 2015 r. oraz z
występowaniem kornika w niektórych
obszarach leśnych. Dalsza część narady
przebiegała w terenie, dzięki temu wszyscy
uczestnicy mieli możliwość poznania sieci
dróg leśnych, obejrzenia miejsc poboru
wody w lasach z ujęć wodnych oraz
zbiorników p. pożarowych. W tym
przypadku wizja terenowa ma podstawowe
znaczenie dla służb ratowniczych w
uzupełnieniu i usystematyzowaniu wiedzy
niezbędnej
dla
prowadzenia
akcji
ratowniczych.
W
części
końcowej
narady
koordynacyjnej ustalono, iż Nadleśnictwo
Międzylesie będzie w przyszłości nadal
realizować kolejne wspólne spotkania,
których celem będzie utrwalanie zasad
wspólnego działania dla zapewnienia
bezpieczeństwa na naszym terenie.
Uczestniczący w naradzie przedstawiciele
służb
mundurowych
oraz
gminy
Międzylesie wyrazili gotowość do
współpracy dla zapewnienia ochrony dobra
wspólnego - życia i mienia naszych
mieszkańców.

TRWAJĄ PRACE
REMONTOWE NA DRODZE
DOJAZDOWEJ DO
GRUNTÓW ROLNYCH W
SMRECZYNIE

Pierwsza część narady odbywała się
w siedzibie Nadleśnictwa Międzylesie,
gdzie przedstawiono informacje dot.

Przy
wsparciu
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego
gmina
Międzylesie
rozpoczęła zadanie pn. „SMRECZYNA
droga dojazdowa do gruntów rolnych’’ w
ramach programu „Dotacja celowa dla
jednostek samorządu terytorialnego na
finansowanie ochrony, rekultywacji i

poprawy jakości gruntów rolnych’’.
Całkowite koszty realizacji zadania to
146 898,70 zł, w tym dofinansowanie
69 804,00 zł
Prace remontowe są wykonywane przez
firmę PAR TRANS TRANSPORT
HANDEL Przemysław Parasiewicz z
Bystrzycy Kłodzkiej.
W chwili obecnej prowadzone są prace
położenia warstwy wiążącej nawierzchni
drogi.

51 RAJD DOLNOŚLĄSKI

W dniach 08-09 września 2017 r.
Automobilklub Ziemi Kłodzkiej organizuje
51. Rajd Dolnośląski w ramach Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski, po
drogach Kotliny Kłodzkiej. 2 Odcinki
Specjalne rajdu będą wiodły po drogach
gminy
Międzylesie.
Ich
przebieg
zaplanowany jest w dwóch etapach, na
odcinkach :
1. ETAP I dnia 08.09.2017 r. Jaworek =>
Nowa Wieś => Goworów => Jodłów =>
Pisary => Boboszów
2. ETAP II dnia 09.09.2017 r. Pisary =>
Jodłów => Goworów => Nowa Wieś
Na czas przebiegu rajdu będzie
obowiązywał plan ruchu zastępczego, a
droga na wyznaczonym OS-ie będzie

zamknięta.
zamknięcia:

Planowane

godziny

I etap – dnia 08.09.2017 r. w godzinach
13:00 – 20:35 (przerwa techniczna godz.
16:00 -17:00)
II etap – dnia 09.09.2017 r. w godzinach
8:40 – 15:35

PROGRAM RAJDU
08 września 2017r
Godz. 06.00 – 09.00 Badanie Kontrolne –
Duszniki Arena
Godz. 07.00 – 11.30 Odcinek Testowy –
Duszniki Arena
Godz. 13.00 Start do Rajdu (OS1) – Duszniki
Arena
Godz. 14.35 OS 2 – Jaworek
Godz. 16.20 Serwis – Zieleniec
Godz. 17.10 OS 3 – Duszniki Arena
Godz. 18.42 OS 4 – Jaworek
Godz. 20.35 OS 5 – Duszniki Arena
09 września 2017r
Godz. 09.55 OS 6 – Pisary
Godz. 10.55 OS 7 – Spalona
Godz. 11.40 Serwis – Zieleniec
Godz. 13.20 OS 8 – Pisary
Godz. 14.20 OS 9 – Spalona
Godz. 15.30 Meta – Duszniki Arena

Szczegółowy harmonogram wkrótce na
stronie Automobilklubu Ziemii Kłodzkiej
(http://www.rajd.dolnoslaski.pl/?harmonog
ram,11)

NIE MA WAKACJI
OD REKREACJI

Wakacje mkną z górki a za nami dwie
kolejne „Korony Międzylesia” czyli
rowerem pod górkę. Czerwcowy III etap z
Boboszowa przez Pisary do Jodłowa –
„skromne” 10,3 km, oraz 350 m
przewyższenia – pokonało w upale i słońcu
17. uczestników. Najszybszym rowerzystą
okazał się Dominik Smoleń, który pokonał
trasę w 27’14’’. Natomiast lipcowy IV etap
tzw. półmetek „Korony” z Roztok przez
Różankę
do
przewyższenia
nad
Niemojowem o długości 10,1 km oraz 250
m różnicy wzniesień „zaliczyło” 10 osób, a
najszybszy, już trzeci raz w tym sezonie,
był Jakub Karmelita, który pokonał trasę w
23’45’’.

Ponadto udało nam się „odczarować”
Niemojów. Dojechaliśmy tutaj po raz
trzeci od początku istnienia imprezy i po
raz pierwszy nie padało.
Kto będzie najszybszy podczas V
etapu z Domaszkowa do Nowej Wsi ? O
tym przekonamy się już 19 sierpnia 2017 r.
Zapraszamy na start w Domaszkowie przy
Orliku. Zapisy rozpoczynamy o 9.15. Do
pokonania dystans 6,7 km oraz 200 m.
różnicy
wzniesień.
Trasa
typowo
rekreacyjna – każdy z łatwością może ją
pokonać. Gwoli przypomnienia – w naszej
imprezie wszyscy zajmują pierwsze
miejsce. Pomiar czasu dodaje wyłącznie
szczypty adrenaliny rowerzystom i zachęca
do rywalizacji głównie, choć nie tylko, z
samym sobą.
Biegacze i osoby, które wolą
maszerować z kijkami lub bez odliczyli się
zarówno na lipcowej, jaki i na sierpniowej
imprezie
marszowo-biegowej
„Moja
Dwunastka”. W 57. uczestniczyło 11 osób,
które zrealizowały plan z czerwca i
podwoiły czas trwania marszobiegu do 24
minut, a w związku z tym pokonały dużo
większy łączny dystans, który wyniósł
28.820 m. Natomiast 58 „MD” po raz
pierwszy była wyłącznie „babska” – 6
kobietek w różnym wieku pokonało na
bieżni stadionu łącznie 6.700 m.
Kolejna „Moja Dwunastka” już 2 września
2017 r. Zapraszamy do biura imprezy na
międzyleski basen od 9.30.

Ze sportowym
„Sudety”

pozdrowieniem

MLKS

TURNIEJ OLBOJÓW (40+) W
PIŁCE NOŻNEJ

5 sierpnia 2017 roku na stadionie w
Międzylesiu odbył się turniej piłki nożnej
„Oldboy 40+”. Organizatorem był MLKS
„Sudety” Międzylesie. Udział wzięły drużyny:
1 MLKS „Sudety” M-lesie Oldboy
2 Klub „AA” Kłodzko

Atmosfera
była
gorąca,
zmaganiom
towarzyszyły emocje i dużo zabawy.

3 Wilkanów-Domaszków Oldboy

W przerwie rozgrywek odbył się mecz
pomiędzy młodzikami MLKS „Sudety”
Międzylesie i „Orle” Międzylesie.

Ostatecznie
następująco:

wyniki

przedstawiają

I miejsce Wilkanów-Domaszków Oldboy

się

II miejsce Klub „AA” Kłodzko
III miejsce „Sudety” M-lesie Oldboy

Królem strzelców został Arkadiusz Pawlik
a najlepszym bramkarzem Mariusz Lis

Składamy podziękowania pani Urszuli Szura,
za prowadzenie bufetu i przygotowanie
posiłków.

MLKS „Sudety” Międzylesie
Stanisław Szura
Wojciech Mojżesz

Dzieciom zapewniono II śniadanie,
ciepłe i zimne napoje, owoce, lody i
słodkości. W trakcie dwutygodniowych
zajęć dzieci uczestniczyły w konkursach,
grach
integracyjnych i
ruchowych,
zajęciach plastycznych, kulinarnych i
świetlicowych.

PÓŁKOLONIE
Wakacje to czas, gdy najmłodsi i
trochę starsi mogą oderwać się wreszcie od
trudów szkoły. To okres zabaw, gier i miło
spędzonego czasu.
Dzieci z gminy
Międzylesie z różnych powodów pozostają
w mieście na czas wakacji i i to właśnie
dla nich w dniach 24 lipca – 04 sierpnia
2017 r. w MGOK w Międzylesiu i Filii w
Domaszkowie odbyły się półkolonie letnie,
w których uczestniczyło 30 dzieci w wieku
6-12
l. Półkolonie to doskonała
alternatywa dla nudy, samotności i „nic
nierobienia”. Głównym celem półkolonii
był rozwój artystyczny i sportowy dzieci i
młodzieży, pobudzenie ich kreatywności
oraz pokazanie szeregu możliwości na
aktywne, bezpieczne
i przyjemne
spędzenie czasu poza szkołą

Podczas upalnych dni korzystaliśmy z
kąpieli wodnych na międzyleskim basenie,
oraz turniejach sportowych na boisku
„Orlik”.
Na zakończenie półkolonii podczas
wycieczki krajoznawczo - turystycznej
zwiedziliśmy Minieuroland w Kłodzku.
Półkolonie
cieszyły
się
dużym
zainteresowaniem, a dzieci chętnie
uczestniczyły
w
organizowanych
zajęciach.

kolegów i koleżanki z OSP za pomoc w
organizacji zabaw i gier sprawnościowych.

OGŁOSZENIE
ROZPOCZĘCIE ROKU
SZKOLNEGO 2017/2018
4 wrzesień 2017 r.

PÓŁMETEK WAKACJI
Zespół Szkół w Międzylesiu

29 lipca w MGOK w Międzylesiu
odbył się po raz kolejny rodzinny piknik
„Półmetek wakacji”.
W trakcie pikniku tradycyjnie już
odbyły się konkursy
przygotowane i
prowadzone przez strażaków z OSP
Międzylesie. Oczywiście wszyscy biorący
udział w zawodach strażackich otrzymali
upominki
i
nagrody.
Wielkim
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z
modelowania różnorodnych figur z
balonów.
Atrakcją
pikniku
było
przedstawienie
teatralne
„Smerfne
przygody”, w wykonaniu aktorów teatru
Blaszany Bębenek. W trakcie trwania
imprezy można było degustować smaczne
domowe ciasta, frytki i inne smakołyki. W
parku odbyły się warsztaty robienia dużych
baniek. Ogromną radość w puszczaniu
bardzo dużych baniek miały zarówno
dzieci jak i ich rodzice.
Organizatorzy dziękują wszystkim,
którzy uczestniczyli w pikniku, a
szczególne wyrazy wdzięczności dla

godz. 8.00 – msza święta w kościele p.w.
Bożego Ciała
godz. 9.00 – apel
godz.10.00 – zajęcia wg planu
godz. 13.00 – odwozy

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Przyjaciół
Dzieci w Domaszkowie
godz. 9.00 - Dom Kultury w Domaszkowie

UWAGA ZMIANA MIEJSCA !!!
INFORMACJA DLA
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
!
Już nie w „Domku Tkaczy”, a w
Goworowie nr 17 – Agroturystyka „EMAUS”
(dawna szkoła) 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

*21.08.2017*04.09.2017*18.09.
2017*
POMOC BEZPŁATNA !

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
NAJBLIŻSZYM CZASIE
(OD GODZ. 12.00 DO 14.00)
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 13 września 2017 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 NAGODZICE, dz. nr 124/2 o pow. 0,09 ha, KW SW1K/00044170/1.
2. Nieruchomość gruntowa położona w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, przy drodze
krajowej nr 33 prowadzonej do Czech. Na działce zlokalizowany jest słup napowietrznej linii
niskiego napięcia
3. Cena wywoławcza nieruchomości –23.900 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset
złotych) brutto.
4. Terminy przeprowadzonych przetargów ograniczonych: I - 19.05.2017 r., II - 10.07.2017 r.
5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
6. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Międzylesie: 14MN38 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub
bliźniacza.
7. Zaliczkę w pieniądzu w wysokości 2.390 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt
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 08 września 2017 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.
Zgłoszenia udziału w rokowaniach, składa się w zamkniętej kopercie z napisem "Pierwsze
rokowania – dz. 124/2, obręb Nagodzice”, którą należy złożyć w pok. nr 17 (drugie piętro)
Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, najpóźniej do dnia 08 września 2017 r.
do godziny 14.30.
9. Zgłoszenie powinno zawierać:
8.

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.
10. Otwarcie rokowań nastąpi w dniu 13 września 2017 r. o godz. 09:00 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.
11. Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy
nieruchomości.
12. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy
Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.
Międzylesie, dnia 09.08.2017 r.

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 14 września 2017 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 – udział gminny w wysokości 1/10 części w nieruchomości zabudowanej
dz. 406 o pow. 0,6964 ha, KW SW1K/00011705/1, obręb Międzylesie.
2. Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie zabudowy w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej i gospodarczej. Działka zabudowana jest budynkami gospodarczymi w układzie
zagrodowym , związanymi z funkcjonowaniem byłego gospodarstwa rolnego. Dostęp
komunikacyjny dobry. Na udział gminny w 1/10 cz. składają się pomieszczenia zlokalizowane w
budynkach gospodarczych nr 2 i 5. Stan techniczny zużycia obu budynków określa się na 95 %.
Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 146,28 m2. Gmina Międzylesie jest
współwłaścicielem w nieruchomości w udziale 1/10, pozostałe udziały są własnością osób
fizycznych.
3. Cena wywoławcza udziału gminnego w wys. 1/10 cz. w nieruchomości – 14.500 zł (słownie:
czternaście tysięcy pięćset złotych) brutto.
4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Międzylesie: Przeznaczenie podstawowe – U13- Teren przeznaczony pod zabudowę

usługową.
5. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 730 zł (słownie:
siedemset trzydzieści 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 11 września 2017 r.
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 udziału gminnego w wys. 1/10 cz. w nieruchomości, oraz koszty przygotowania
dokumentacji formalno-prawnej podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
7. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o
tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
8. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy
Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.
Międzylesie, dnia 09.08.2017 r.

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 19 września 2017 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 JODŁÓW, dz. 207/4 o pow. 0,3444 ha, SW1K/00044168/4.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości.
Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. Centralnie przez
teren działki przebiega pas dużych głazów, w obrębie którego występuje pojedynczo
kilkudziesięcioletni drzewostan liściasty pochodzący z samosiewu, bez znaczenia gospodarczego.
Teren wzdłuż pasa miejscowo podmokły Dostęp komunikacyjny z głównej drogi, asfaltowej
przebiegającej przez Jodłów. Jeden z boków działki przylega bezpośrednio do potoku. Otoczenie
nieruchomości stanowi rozproszona zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
2. Cena wywoławcza nieruchomości – 56.000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) brutto.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego okazania granic.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Międzylesie: Przeznaczenie podstawowe – 10ME5/UT- Teren przeznaczony pod zabudowę
mieszkaniowo-rekreacyjną o podwyższonym standardzie ekologicznym oraz usługi turystyki.
4. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2.800 zł (słownie:
dwa tysiące osiemset 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 14 września 2017 r.
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.
5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
6. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o
tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
7. 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 14.08.2017 r.

