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Rozmowa z…
ROZMOWA Z WITOLDEM KROCHMALEM
DYREKTOREM BIURA KOORDYNACJI PROJEKTU BANKU ŚWIATOWEGO
„OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA DORZECZA RZEKI ODRY”
W naszej gminie powstać mają dwa zbiorniki retencyjne chroniące mieszkańców przed skutkami
powodzi. Zdecydowana większość Czytelników naszego „Informatora…” nie dysponuje wiedzą na ich
temat…
Co to w ogóle jest „zbiornik retencyjny” ?
Zbiornik retencyjny suchy, to zbiornik wybudowany najczęściej w korycie rzeki, który w przypadku jej wysokich
stanów ma za zadanie przyjęcie i przetrzymanie określonej ilości wody ograniczając jej wypływ do ilości nie
powodującej zalań obszarów poniżej zbiornika. Gdy stan wody w rzece powraca ze stanów wysokich do
normalnych woda systematycznie jest spuszczana ze zbiornika, aż do jego opróżnienia.
Jakie zadania mają do spełnienia zbiorniki ? Będą to zbiorniki powodziowe, wyrównawcze czy też suche
zbiorniki powodziowe ?
Będą to suche zbiorniki przeciwpowodziowe.
Retencja w tych zbiornikach będzie sterowana czy też niesterowana ?
Retencja będzie sterowana w zależności od potrzeb wynikających z ilości wody napływającej, czyli stanu wody
w rzekach.
Jaka będzie ich pojemność użytkowa i powodziowa ?
Zbiornik Boboszów 1.42 mln m. sześciennych, Roztoki 2.75 mln m. sześciennych.
Czy oba zbiorniki będą elementem istniejącego systemu rzecznego Nysy Kłodzkiej i Goworówki ?
Oba zbiorniki będą częścią systemu ochrony przeciwpowodziowej Obszaru Nysy Kłodzkiej. Będzie uzupełniony
innymi zbiornikami, oraz zabudową pasywną przeciwpowodziową która jest obecnie we wstępnej fazie
koncepcyjno – projektowe.
Jaka będzie wielkość w ha każdego ze zbiorników ?
Boboszów 21,4 ha, Roztoki 48,7ha.
Do jakich będzie można zaliczyć nasze zbiorniki : małych, średnich czy dużych ?
Do małych.
Czy tego rodzaju zbiorniki będą mogły pełnić funkcje rekreacyjne ?
W zasadzie nie, natomiast nie jest wykluczone w ich czaszy funkcjonowanie pewnych elementów rekreacji.
Czy rolą „naszych” zbiorników będzie także gospodarowanie tzw. rezerwą powodziową ?
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Zbiorniki są suchymi zbiornikami w związku z czym nie mają one rezerwy przeciwpowodziowej. Cała ich
pojemność jest rezerwą przeciwpowodziową…
Jakie będą metody opróżniania zbiorników ?
Woda będzie schodziła poprzez upusty dolne.
Jakiej wysokości będą zapory na obu zbiornikach i czy będą na nich zainstalowane urządzenia
pomiarowe ?
Boboszów wysokość 17 m, długość 230 m, Roztoki wysokość 15.5 m, długość 750 m. Zbiorniki są wyposażone w
nowoczesną aparaturę pomiarową zgodnie z wymogami dla tej klasy zbiorników. Dodatkowo nad projektem
i jego realizacją czuwa Międzynarodowy Panel Ekspertów zgodnie z wymaganiami Banku Światowego.
W jaki sposób odbywać się będzie sterowanie pracą tych zbiorników ?
Częściowo będzie zautomatyzowane, a częściowo będzie odbywało się poprzez nadzór pracowników.
Czy takie zbiorniki jakie mają powstać w naszej gminie wymagają budowy przy nich specjalistycznego
zaplecza ze specjalistyczną obsługą ?
W części tak, związane to jest z wymogami bezpieczeństwa przy sterowaniu i pomiarach co związane jest
z budową infrastruktury do tego przystosowanej (okablowanie, stacje trafo itp).
Kto jest inwestorem zadania ?
Skarb Państwa RZGW Wrocław w ramach PG Polskie Wody.
Jak kształtuje się koszt budowy każdego ze zbiorników ?
Boboszów122 mln PLN, Roztoki 175 mln PLN.
Czy ich budowa spowoduje znaczące zmiany lokalnego środowiska naturalnego ?
Nie. Aby nie było takiej ingerencji dlatego są budowane suche zbiorniki. Istnieją na tych budowach
podwyższone wymagania w zakresie wymogów środowiskowych poprzez funkcjonowanie Planów Zarządzania
Środowiskiem w czasie budów.
Czy może pan podać przykłady miejsc funkcjonowania tego rodzaju zbiorników ?
Trochę inna konstrukcja ale idea taka sama – np. w Międzygórzu.
O czym na koniec naszej rozmowy jeszcze warto w związku z tą inwestycją powiedzieć naszym
Czytelnikom ? Może kilka zdań od siebie…
Pragnę podkreślić że sposób realizacji tych zbiorników ze względu na sposób ich finansowania ze środków
Banku Światowego daje gwarancje jak najmniejszej ingerencji w przyrodę, oraz minimalizuje uciążliwość tej
inwestycji dla mieszkańców. Ze względu na międzynarodowy nadzór pod względem bezpieczeństwa wszelkie
ewentualne problemy są rozwiązywane na etapie projektu.
Dziękuję za rozmowę
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autorskie. Burmistrz komentował film
w
trakcie
projekcji.

23 stycznia 2018 r. odbyła się XXXVI
SESJA RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU
w proponowanym porządku obrad znalazło
się między innymi :
podjęcie uchwały w sprawie zmiany
w budżecie gminy na rok 2018.
Zainteresowanych przebiegiem sesji
zapraszamy na stronę www.miedzylesie.pl
gdzie w zakładce Rada Miejska można się
zapoznać z protokołem z sesji.

Następnie burmistrz podziękował panu
Andrzejowi Jarskiemu
za długoletnie
kierowanie Zakładem Doświadczalnym III
Instytutu Elektrotechniki w Międzylesiu.
Do
podziękowań
przyłączył
się
przewodniczący Rady Miejskiej oraz
ksiądz
dziekan.

30 STYCZNIA 2018 r. ODBYŁA SIĘ II
SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY
MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE
w proponowanym porządku obrad znalazły
się między innymi :
- wystąpienie burmistrza MiG Międzylesie,
- Podjęcie uchwały w sprawie
przystąpienia do Programu Aktywizacji
Obszarów Wiejskich w gminie
Międzylesie w 2018 r.

Burmistrz poinformował również że
z dniem 31 stycznia na emeryturę odchodzi
komendant powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Kłodzku st. bryg. Jan
Chodorowski. Podziękował mu za
wieloletnią współpracę. Do podziękowań
dołączyli się strażacy z naszej gminy oraz
Przewodniczący Rady. Za współpracę
w roku 2017 podziękowali również
przybyli na spotkanie pani poseł Monika
Wielichowska, pan radny województwa
Zbigniew Szczygieł, pan starosta kłodzki
Maciej Awizeń, któremu towarzyszli: pani
wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska –
Skrzypczyk oraz etatowy członek zarządu

SPOTKANIE NOWOROCZNE
W dniu 29 stycznia 2018 roku w Sali
widowiskowej
Domu
Kultury
w Międzylesiu odbyło się tradycyjne
spotkanie noworoczne. Na zaproszenie
burmistrza
przybyli
radni,
sołtysi,
kierownicy jednostek gminnych zakładów
z terenu gminy, zasłużeni dla miasta
i gminy. Spotkanie rozpoczęło się
energetycznym występem dzieci z zespołu
szkolno-przedszkolnego z Domaszkowa.
Następnie pan Marek Gliński przedstawił
film podsumowujący rok 2017 w Gminie
Międzylesie. Było to jego spojrzenie
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Wojewoda
Dolnośląski
opublikował
podział środków na poszczególnych
beneficjentów
programu,
zgodnie
z Resortowym programem rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 „MALUCH +” 2018. Zgodnie
z podziałem dofinansowania Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na
beneficjentów
Gminie
Międzylesie,
w ramach modułu 1a zostało przyznane
dofinansowanie na utworzenie żłobka
w wysokości w wysokości 277 000 zł oraz
na funkcjonowanie miejsc w żłobku
w wysokości 4 500 zł (100 zł x 15 miejsc
x
3
m-ce),
całkowita
wartość
dofinansowania 281 500 zł. Wydatki
gminy związane z utworzeniem miejsc
w żłobku - 69 250 zł. W ramach programu
Gmina Międzylesie planuje utworzyć
żłobek dla 15 dzieci w budynku
Samorządowej
Szkoły
Podstawowej
w Międzylesiu. Przebudowana zostanie
cześć
szkoły wraz
z
zapleczem
higieniczno-sanitarnym
i
holem.
Pomieszczenia zostaną wyposażone we
wszystkie niezbędne rzeczy potrzebne
podczas opieki nad dziećmi. Będzie to
pierwszy żłobek na obszarze realizacji
przedsięwzięcia od kilkudziesięciu lat.

Piotr Marchewka. W imieniu służb
mundurowych głos zabrali mjr SG Piotr
Piekarski komendant placówki Straży
Granicznej w Kłodzku oraz inspektor
Jacek
Wysocki
p.o.
Komendanta
Powiatowego
Policji
w Kłodzku. W trakcie spotkania
przedstawiciele
związku
emerytów
i rencistów w uznaniu za wieloletnią
współpracę
udekorowali
burmistrza
medalem „zasłużony dla związku”.

Spotkanie zakończone zostało życzeniami
sukcesów w roku 2018.

Okres realizacji inwestycji:
II kwartał 2018 r.: wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

GMINA MIĘDZYLESIE PLANUJE
UTWORZYĆ ŻŁOBEK

III kwartał 2018 r.: wykonanie robót
budowlanych, uzyskanie niezbędnych
pozwoleń, zakup i dostawa wyposażenia
pomieszczeń żłobka,

IV kwartał 2018 r.: nabór personelu,
przeprowadzenie rekrutacji dzieci,
uruchomienie instytucji opieki.
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Przedmiotem odprawy było podsumowanie
wyników pracy policji w 2017 r.

INFORMACJA O NABORZE
WNIOSKÓW
O UTYLIZACJĘ AZBESTU W
GMINIE MIĘDZYLESIE

STRATEGIA SUDETY 2030
WALNE ZEBRANIE
SYGNATARIUSZY W JELENIEJ
GÓRZE

5 lutego 2018 r. zakończył się nabór
wniosków
z
gminy
Międzylesie
o dofinansowanie utylizacji wyrobów
zawierających
azbest.
Złożono
21
wniosków na łączną powierzchnię 3.630
m2, co daje w przeliczeniu 39,77 tony
substancji
niebezpiecznych,
przeznaczonych do utylizacji. Całkowita
wartość zadania wynosi: 31.816,00 zł.
Gmina złoży wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia
kwotą 27.043,60 zł, co stanowi 85%
całkowitej kwoty zadania. Realizacja
zadania nastąpi jeśli wniosek otrzyma
dofinansowanie.

1 lutego 2018 r. w Jeleniogórskim Centrum
Kultury odbyło się Walne Zebranie
Sygnatariuszy
Deklaracji
Sudeckiej.
Deklaracja
jest
wyrazem
woli
współdziałania samorządów południowej
i
zachodniej
części
województwa
dolnośląskiego i jest podstawowym
dokumentem związanym z
aktualnie
opracowywaną
strategią
rozwoju
społeczno-gospodarczego
tej
części
naszego regionu.
W trakcie spotkania jednogłośnie przyjęto
i podpisano przygotowane dokumenty, tj.:
„Porozumienie sygnatariuszy”, którego
przedmiotem jest koordynacja działań
Sygnatariuszy
niezbędnych
do
opracowania dokumentu pn.: „Strategia
Rozwoju Sudety 2030”. Dokument ten
wyznacza cele strategiczne, system
wdrażania i finansowania strategii,
instytucje i podmioty zaangażowane
w proces wdrażania strategii, uwzględnia
także potencjał społeczno- gospodarczy
samorządów z tego obszaru. Drugi
przyjęty dokument to „Regulamin pracy

ROCZNA ODPRAWA POLICJI W
BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
8 lutego 2018 r. w Komisariacie Policji
w Bystrzycy Kłodzkiej odbyła się roczna
odprawa policji z udziałem p.o.
Komendanta
Powiatowego
Policji
w Kłodzku - podinsp. Jacka Wysockiego,
oraz
Komendanta Komisariatu Policji
w Bystrzycy Kłodzkiej podinsp.
Krzysztofa Jurczyka.
Jak co roku, w naradzie uczestniczyli
przedstawiciele prokuratury i samorządów
w Bystrzycy Kłodzkiej i w Międzylesiu.
Przedstawicielem gminy Międzylesie była
Aleksandra Kruk – Sekretarz Miasta
i Gminy.
W odprawie udział brali również
funkcjonariusze policji oraz pracownicy
cywilni.
6

Informacje z Gminy…
Sygnatariuszy Porozumienia i Deklaracji
Sudeckiej”.
Gminę
Międzylesie
reprezentowała
Aleksandra Kruk – Sekretarz Miasta
i Gminy.

SPOTKANIE Z DYREKTOREM
ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO III
INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI
7 lutego 2018 roku burmistrz Tomasz
Korczak spotkał się z Dyrektorem Zakładu
Doświadczalnego III Instytutu Elektrotechniki Przemysławem Czesnołowiczem.
Na
spotkaniu
omówiono,
zasady
i możliwości współpracy z zakładem.

POŻEGNANIE KOMENDANTA
POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ JANA
CHODOROWSKIEGO

"JEŚLI ZAPOMNĘ O NICH, TY BOŻE
NA NIEBIE, ZAPOMNIJ O MNIE"

31 stycznia w Kłodzku odbyło się
uroczyste
pożegnanie
Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
Jana Chodorowskiego, który po 34 latach
pełnienia funkcji Komendanta przeszedł na
emeryturę.
W
spotkaniu
uczestniczyły służby
Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej
Straży Pożarnej, samorządowcy, oraz
przyjaciele
Pana
Chodorowskiego.
Odchodzącemu Komendantowi dziękowano za wieloletnią ofiarną, owocną
służbę.

Nocą z 9 na 10 lutego 1940 roku,
rozpoczęła się pierwsza masowa wywózka
Polaków na Sybir i do Kazachstanu. Aby
upamiętnić to wydarzenie
w MGOK
odbyła się uroczystość
"Sybirprzywracanie pamięci".
Uczniowie
z naszej szkoły zaprezentowali pieśni,
wiersze, wspomnienia, zdjęcia dotyczące
tych trudnych lat. Honorowymi gośćmi
byli Sybiracy z Międzylesia i okolic.

POSIEDZENIE KOMITETU
STERUJĄCEGO
2 luty 2018 roku we Wrocławiu odbyło się
posiedzenie Komitetu Sterującego, którego
zadaniem jest stworzenie strategii rozwoju
Województwa do roku 2030. W spotkaniu
Komitetu brali udział przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego, Starostw, oraz
przedstawiciele Gmin i Organizacji
działających na obszarze Województwa.
Burmistrz Tomasz Korczak bierze udział
w pracach Komitetu jako przedstawiciel
gmin ziemi kłodzkiej.
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artystycznej dzieci wręczyły swoim
najbliższym własnoręcznie wykonane
upominki.
Konferansjerem
całej
uroczystości był Mateusz Worosz, który
wspaniale odnalazł się w powierzonej roli.

WYMIANA BANKOMATU
W dniu 15 lutego 2018 roku Burmistrz
spotkał się
z Prezesem Banku
Spółdzielczego w Kłodzku Panem
Tomaszem Nowackim, na którym Pan
prezes przedstawił potrzebę wymiany
bankomatu, ponieważ obecne urządzenie
jest stare i zawodne. Uzgodniono, że
bankomat
będzie
wymieniony
z wykorzystaniem dni wolnych od pracy,
jednakże jego podłączenie będzie musiało
odbyć się w dniu roboczym. Czynności te
przeprowadzone będą w taki sposób, aby
stanowiły jak najmniejsze problemy dla
klientów Urzędu Miejskiego i Banku
w Międzylesiu.

KOCHAMY NASZYCH
DZIADKÓW !
Uroczysty poranek z okazji Dnia
Babci i Dziadka odbył się w naszej szkole
30 stycznia, bowiem kalendarzowa data
tych dni przypadała w czasie ferii
zimowych.

Sala gimnastyczna szkoły
w szwach” od przybyłych gości.

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
W MIĘDZYLESIU - JASEŁKA
Dnia 6 stycznia 2018r. w Domu Kultury
w Międzylesiu dzieci z grupy ,,Delfinki”
przedstawiły jasełka bożonarodzeniowe.
Zgodnie z tradycją byli Trzej Królowie,
Maryja, Józef, pastuszkowie, anioły
i dzieci. Małym aktorom należą się
pochwały za pokonanie tremy, wczucie się
w role, a przede wszystkim za umiejętność
działania w zespole, dzięki czemu
wspólnie stworzyły bardzo efektowne
widowisko.
Dziecięca
interpretacja
narodzin Jezusa Chrystusa, kolędy,
pozwoliły wszystkim wczuć się jeszcze
raz w atmosferę Świąt, pełną ciepła,
radości i bliskości. Jasełka obejrzały

„pękała

Wszystkie dzieci z klas 0 – III
zaprezentowały swój program artystyczny.
Były piosenki, wiersze, kolędy wykonane
na dzwonkach oraz tańce. Po części
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rodziny przedszkolaków, mieszkańcy
miasta i zaproszony pan burmistrz Tomasz
Korczak,
który
pogratulował
przedszkolakom występu. Wszystkim
przedszkolakom należą się ogromne
pochwały za zaangażowanie, nauczone
perfekcyjnie role, kolędy i pastorałki, a ich
rodzicom za pomoc w przygotowaniach
i kawiarenkę. Dzięki sprzedaży ciast
i datków do puszki ,,Delfinki” powiększyły
kwotę
na
wycieczkę.
Relacja
z przestawienia można obejrzeć na
popularnym serwisie youtube wpisując
w wyszukiwarkę „jasełka Międzylesie
Delfinki” lub bezpośrednio pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=fme29
NDTTlY

WIELKA ORKIESTRA
ŚWIATECZNEJ POMOCY
Dnia 14 stycznia 2018 r. dwie najmłodsze
grupy przedszkolaków z Samorządowego
Przedszkola w Międzylesiu - "Pszczółki"
i
"Jeżyki"
zaprezentowały
swoje
umiejętności
podczas Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w MGOK

BAL KARNAWAŁOWY
Dnia 12.01.2018 roku w MGOK
w
Międzylesiu
odbył
się
Bal
Karnawałowy. W zabawie wzięły udział
wszystkie dzieci z międzyleskiego
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wiersze, piosenki a także przedstawienia,
które miały ukazać dziadkom jak bardzo
ich kochają i dziękują im za wszystkie mile
spędzone chwile. Nie jednej babci
zakręciła się łezka w oku. Po występach
dzieci wręczyły dziadkom upominki. Nie
zabrakło też słodkiego poczęstunku.
Spotkania przebiegły w bardzo miłej
atmosferze. Serdecznie dziękujemy za tak
liczne przybycie i już teraz zapraszamy na
przyszły rok!!!

przedszkola oraz przedstawiciele Rad
Oddziałowych. Dzieci prezentowały się
znakomicie w różnorodnych kostiumach
i przebraniach!

WILCZKI

WIZYTA DUSZPASTERSKA
29 stycznia Samorządowe Przedszkole
w Międzylesiu odwiedził ks. dziekan Jan
Tracz. Jak co roku była to wizyta
duszpasterska. W trakcie spotkania
opowiedział dzieciom historię Trzech
Króli, podarował pamiątkowe obrazki. Na
zakończenie dzieci wraz z pracownikami
przedszkola zaśpiewali kilka kolęd.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W
naszym międzyleskim przedszkolu
odbyły
się
uroczystości
związane
z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Dzieci
zaprezentowały różnorodne pląsy, tańce,
10
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JEŻYKI

DELFINKI

DOMASZKÓW
DZIECI BAWIŁY SIĘ WSPANIALE,
JAK CO ROKU W KARNAWALE
1.02.2018
r.
w
naszym
domaszkowskim przedszkolu odbył się bal
karnawałowo-walentynkowy.

PSZCZÓŁKI

Przedszkolaki z grup II, III i IV ich
panie
przyszły
pięknie
przebrane
i rozpoczęły zabawę przy dźwiękach
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"Poloneza". Dzieci chętnie brały udział
w licznych zabawach i konkursach,
podczas których wybrano króla i królową
balu.
Bal był atrakcją, na którą dzieci
czekały przez wiele dni i dostarczył
wszystkim dużo radości, bowiem dzieci
przebrane były za kolorowe postacie
i trudno je było rozpoznać.
Dziękujemy rodzicom za przygotowanie
pięknych strojów, a kolejny bal już za rok!

Konkurs upływał w bardzo miłej
atmosferze wspólnego kolędowania. Jego
poziom był bardzo wysoki. Sukces udało
się osiągnąć naszym przedszkolakomAleksandra Nicoś, Nikola Kuśnierek i Filip
Ilnicki
otrzymali
wyróżnienia.
Gratulujemy
i
życzymy
dalszych
sukcesów.
Dziękujemy
wszystkim
zaangażowanym i zachęcamy pozostałych.
FERIE ZIMOWE W MGOK W
MIĘDZYLESIU I DOMASZKOWIE

SUKCES PRZEDSZKOLAKÓW
Ferie, ferie i po feriach. Ferie zimowe to
wymarzony czas dla dzieci do wypoczynku
i zabawy. Podobnie jak w latach ubiegłych
MGOK
w
Międzylesiu
i
Filia
w Domaszkowie przygotowały dla dzieci
wiele i twórczych zajęć. W zajęciach
uczestniczyło 40 dzieci z terenu miasta
i Gminy Międzylesie w wieku 6-12 lat.
Zajęcia zostały tak zaplanowane, aby bez
względu na wiek każde z dzieci mogło
znaleźć coś dla siebie i w sposób miły oraz
atrakcyjny spędzić czas wolny od zajęć
szkolnych. Podczas zajęć plastycznych
wykonano kartki dla babć i dziadków,
koszyczki,
zwierzaki z masy solnej,
bałwanki z ryżu, pajace z talerzyków
papierowych, kartki wyszywane, stroiki
z bibuły i krepiny, karmniki dla ptaków.
Jak
zawsze
największym
zainteresowaniem cieszyły się
zajęcia
sportowe i warsztaty kulinarne podczas
których dzieci zrobiły
oponki, ciasto
czekoladowe,
ciasteczka
i gofry z owocami. Dodatkowo można było
skorzystać z gier stolikowych, bilarda
i piłkarzyków.

Dnia 13 stycznia 17 reprezentantów
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie

uczestniczyło w II Przeglądzie Kolęd
i Pastorałek w Lądku Zdroju. Dzieci były
przedstawicielami przedszkola, szkoły
podstawowej
i
gimnazjum.
Przygotowywały je panie: B. Gałusza,
J. Kensicka, J. Ptasińska i A. Glińska.

Podczas zajęć edukacyjnych dzieci
poznały zasady bezpiecznego spędzania
wolnego czasu a także wysłuchały mini
wykładu na temat układu słonecznego i na
12
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W przedstawieniu udział wzięli :
dzieci,
młodzież
oraz
członkowie
Młodzieżowych
Drużyn
Strażackich
z Bystrzycy Kłodzkiej i Międzylesia pod
opieką pana Jacka Pilnego oraz panie
Małgorzata Bojanowska, Zofia Worosz ,
Justyna Szargawińska.

jego podstawie wykonały prace plastyczne
z wykorzystaniem starych płyt CD.
Zima tego roku była szczodra
i obficie sypnęła białym puchem, dzięki
czemu byliśmy na sankach na „szkolnej
górce”. Oczywiści nie mogło zabraknąć
bitwy na śnieżki.

Spektakl w przystępny sposób
przybliżył historię Międzylesia i legendę
o międzyleskim wilku.

W ostatnim dniu zajęć byliśmy w
Kłodzku
w
kinie
Cinema
3D
i obejrzyliśmy bajkę „Fernando”. Na
zakończenie dzieci otrzymały małe
upominki i słodycze za udział w zajęciach
i konkursach.

Scenariusz,
scenografię,
choreografię przygotowała Małgorzata
Bojanowska.

Podczas dwutygodniowych zajęć
dzieci codziennie miały zapewnione II
śniadanie, cieple i zimne napoje, owoce
i czasami coś słodkiego.

Dziękujemy za pomoc i efekty
dźwiękowe panu Krzysztofowi Pietrasowi.
Dziękuję aktorom za udział
w przedstawieniu i dziękuję wszystkim,
którzy znaleźli czas aby przyjść i zobaczyć
w
naszym
wykonaniu
legendę
o międzyleskim wilku.

Oferta feryjna cieszyła się
dużym zainteresowaniem Dziękujemy
wszystkim za aktywny udział i radosne
spędzanie wolnego czasu z Nami.

Koordynatorem
projektu
Małgorzata Bojanowska.

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNOPANTOMIMOWE POD TYTUŁEM
„LEGENDA O HERBIE
MIĘDZYLESKIM”.

ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA
Światowy Dzień kota obchodzony
jest corocznie 17 lutego. Święto to ma na
celu propagowanie szacunku dla kotów,
zwrócenie uwagi na znaczenie kotów
w życiu człowieka. Niesienie pomocy
wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom,
a także uwrażliwienie uczniów na często
trudny koci los. W Szkole Podstawowej
w Domaszkowie dzień poświęcony
naszym ulubieńcom obchodziliśmy 16
lutego w piątek. W tym dniu uczniowie,
nauczyciele

17 02.2018r na scenie MGOK
wystawiono przedstawienie teatralnopantomimowe
pod tytułem „Legenda
o Herbie Międzyleskim”. Przedstawienie
zrealizowane w ramach projektu Starostwa
Kłodzkiego
„Najlepsze
inicjatywy
społeczności
lokalnych
w
ramach
programu
Odnowa
Wsi
powiatu
Kłodzkiego” oraz środków Gminy
i sołectwa Międzylesie.
Beneficjentem
sołectwo Międzylesie.

projektu

była

było
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uczniów uczestniczących
kursów
alternatywnych
fortepianu.

w zajęciach
w
klasie

W
ponad
półtoragodzinnym
koncercie
wystąpili
niezwykle
utalentowani młodzi muzycy z naszej
szkoły, których przygotowała p. Jolanta
Kowalik. Nasi nowi instrumentaliści: Tola
Polańska, Oliwia Szczygieł, Oktawia
Pietrzyk, Tymoteusz Prekiel oraz ci już
bardziej
doświadczeni:
Dominika
Makarska,
Dagmara
Makarska,
Martyna Filińska, Zofia Kyś, Jakub
Wiśniewski, Mikołaj Gałusza, Vanessa
Zin, Maja Kowalska, Oliwia Neter sięgnęli nie tylko po klasykę, ale też
utwory popularne. W koncercie wzięła
udział była uczennica kursu, a obecnie
Państwowej Szkoły Muzycznej- Natalia
Chruściel. Koncert prowadzili Jakub
Wiśniewski i Zofia Kyś, która uczestnikom
jak i liczne zgromadzonej publiczności,
zadawała muzyczne zagadki.

i Pani dyrektor starali upodobnić się do
swoich
czworonożnych
przyjaciół,
zakładając kocie rekwizyty typu ogonek,
krawacik, uszy. Nie zapomniano również o
„kocim makijażu”, wykonane zostały kocie
broszki, opaski. Wszyscy wyglądali
wspaniale.
NA ZIMOWĄ NUTĘ…
10 stycznia 2018 roku, w MGOK
w Międzylesiu, odbył się zimowy koncert
14
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wigilijnych świec przez Starostę Červenej
Vody Petra Mareša, Dziekana, ks. Jana
Tracza oraz Burmistrza Miasta i Gminy
Międzylesie Tomasza Korczaka. Następnie
ksiądz dziekan zaprosił wszystkich do
wspólnej modlitwy. Koncert poprowadziła
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury w Międzylesiu Pani Teresa
Sobierska.

Dzień później, ci sami uczniowie w
towarzystwie Ady Bońkowskiej, Gabrieli
Kuś, Leny Czubali, Eleny Grotyńskiej,
Nicoll Adamek, Klaudii Janczak wystąpili w szkolnym koncercie „Na
zimową
nutę”,
prezentując
swoje
niezwykłe umiejętności muzyczne.

"HEJ KOLĘDA, KOLĘDA....
BOŻONARODZENIOWE TRADYCJE
I OBRZĘDY NA POGRANICZU
POLSKO-CZESKIM"
W ramach mikroprojektu
"Hej kolęda,
kolęda.... bożonarodzeniowe tradycje
i obrzędy na pograniczu polsko-czeskim"
w dniu 27 stycznia 2018 r. w sali Miejsko
– Gminnego Ośrodka Kultury w
Międzylesiu odbył się koncert kolęd i
pastorałek w wykonaniu zespołów
śpiewaczych, chórów i zespołów ludowych
z Polski i Czech pn. „Kolęda bez granic”.
Uroczystość rozpoczęła się od zapalenia

Do wspólnego kolędowania zaproszono
zespoły z Gminy Červená Voda i Gminy
Międzylesie. I tak, z Gminy Červená Voda
wystąpiły Zespoły pěvecký sbor ZŠ
Červená Voda, z terenu naszej Gminy
15
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dopisały zespoły z Boboszowa, Długopola
Górnego,
Domaszkowa,
Goworowa,
Gajnika, Lesicy i Niemojowa, Międzylesia
z orkiestrą dętą OSP z Międzylesia,
Różanki
i
Roztok.
Kolędowanie, to również czas na
ogłoszenie wyników rozstrzygniętego
konkursu
"Najładniejsza
świąteczna
dekoracja wsi" dla sołectw z Gminy
Międzylesie i Gminy Červená Voda .. Do
konkursu zgłoszonych zostało 19 choinek i
12 szopek bożonarodzeniowych. I tak za
„Najładniejszą
choinkę”
komisja
postanowiła nagrodzić: I miejsce – wieś
Kamieńczyk, II miejsce – wies Gajnik,– III
miejsce –wieś Roztoki. Natomiast wśród
szopek bożonarodzeniowych nagrodzone
zostały: I miejsce – wieś Niemojów, II
miejsce – wieś Goworów, III miejsce –
wieś Jaworek.

plecaków,
fartuchów
kuchennych
i kubków termicznych. Zapewniono
również usługę cateringową.
Podczas koncertu została uroczyście
„otwarta”
wystawa
fotograficzna
podsumowująca wydarzenia projektowe .
Wystawa składa się z najciekawszych ujęć
m.in. z wyprawy do Wiednia po
”Betlejemskie
Światełko
Pokoju”,
z ”Międzyleskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego” i wszystkich choinek
i domków z piernika zgłoszonych do
konkursów. Wystawę można obejrzeć do
końca lutego.

Koncert „Kolęda bez granic” była ostatnim
etapem realizacji projektu „Hej kolęda,
kolęda…bożonarodzeniowe
obrzędy
i tradycje na pograniczu polsko-czeskim”
realizowanym przez Bibliotekę Publiczną
Miasta i Gminy Międzylesie.
GIVING CIRCLE NA TERENIE
MASYWU ŚNIEŻNIKA
“Giving circle” jest to nowoczesna formą
filantropii, polega na
spotkaniu
przedstawicieli biznesu i przedsiębiorstw
z
przedstawicielami
organizacji
pozarządowych i innych instytucji
publicznych, podczas którego podczas
którego
pomysłodawcy
projektów
prezentują
swoje
idee,
przekonują

Sala widowiskowa w MGOK zdołała
pomieścić 216 osób w tym 40 z Czech. Dla
bezpośrednich uczestników wydarzenia
organizator zapewnił upominki w formie
16
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darczyńców i w ten sposób uzyskują
wsparcie i pieniądze na ich realizację.

1. Związek Emerytów i Rencistów
z
Lądka,
którzy
swój
występ
zaprezentowali w formie wiersza. Ich
marzeniem
było
pozyskanie
odpowiedniego sprzętu w tym głównie
laptopa, dzięki któremu będą mogli robić
opracowania scenariuszy dla swoich sztuk
i pokazy zdjęć z cotygodniowych wypraw.

30 stycznia w hotelu Abis zebrały się
4 grupy inicjatywne oraz ponad 70
przedstawicieli biznesu, władz lokalnych,
instytucji
publicznych,
organizacji
pozarządowych, którzy zadecydowali
o
losach
projektów
społecznych
realizowanych na terenie Masywu
Śnieżnika. Tak wyglądało Giving Circle,
które Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
zorganizował w naszym rejonie po raz
pierwszy

2. Szkoła Podstawowa z Międzylesia
z wspaniałym projektem z Archiwum X.
Dzięki warsztatom, wykładom, konkursom
i wspólnej pracy uczniowie pragną na
nowo odkryć i lepiej poznać historię
ginących
miejscowości:
Czerwony
Strumień,
Kamieńczyk,
Lesica
i Niemojów. Gratulacje dla uczennic
z Międzylesia za profesjonalną prezentację
swojego projektu (reprezentowały nas:
Julia Andzińska, Natalia Nowotarska,
Oliwia Neter, Vanessa Kantor, Dawid
Witek wraz z opiekunami M. Kulbaką i K.
Bardzińską-Neter).
3. Świetlica Środowiskowa z Bystrzycy
Kłodzkiej, w której dzieci zbierały
pieniądze na skakanki, hulahop czy
stepery. Mając taki sprzęt sportowy będą
mogły ćwiczyć między odrabianiem lekcji
i dbać o swoją formę.
4. Szkoła Podstawowa ze Stronia
Śląskiego, która zaprezentowała swój
projekt przedstawiając historię o złotej
rybce. Udało im się spełnić już dwa swoje
marzenia jakim były zakup strojów
i materiałów do teatrzyku. Brakowało im
tylko kurtyny teatralnej, którą chcieli
pozyskać w ramach Giving Circle.

Emocji było co nie miara. Dzięki
niezawodnej widowni licytacje szybowały
z prędkością światła i nie nadążaliśmy z
wpisywaniem spływających kwot. Hojność
zaproszonych gości przeszła nasze
najśmielsze
oczekiwania,
gdyż
uzbieraliśmy na wszystkie cztery projekty:

Ten wieczór był także wyjątkowy ze
względu na dwa inne ważne wydarzenia.
Podczas Giving Circle zostały wręczone
stypendia Marianny Orańskiej wszystkim
17
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zwycięzcom, którzy startowali w konkursie
"Czym na mapie etnograficznej Polski
wyróżnia się Dolny Śląsk i jego
mieszkaniec". Lista nagrodzonych osób
reprezentujących Gminę Międzylesie
przedstawia się następująco:

NOWE WYPOSAŻENIE SZKÓŁ
W
ramach
Rządowego
programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie technologii informacyjno –
komunikacyjnych – „Aktywna tablica”
zakupiono dla Samorządowej Szkoły
Podstawowej w Międzylesiu, oraz do
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w
Domaszkowie
łącznie
trzy
tablice
interaktywne, trzy interaktywne monitory
dotykowe oraz trzy projektory. Ekoordynatorami w szkołach są: Karolina
Lewandowska – Czech w Międzylesiu oraz
Małgorzata Pokora w Domaszkowie. Na
zakup sprzętu uzyskano dotację w
wysokości 28 000 zł. Łączny koszt zakupu
pomocy dydaktycznych wyniósł 36 847 zł.

Prace plastyczne w I kategorii wiekowej:
I m-ce Oliwia Neter, III m-ce Dawid Witek
W II kategorii wiekowej:
II m-ce Vanessa Kantor, III m-ce Natalia
Nowotarska
Praca literacka:
III m-ce Julia Andzińska
Fotografia:
III m-ce Joanna Broszko
Dodatkowo udało nam się spełnić życzenie
jednej z dziewczynek uczęszczającej do
naszej świetlicy środowiskowej. W liście,
który napisała
do
św.
Mikołaja
wspominała,
że
jej
największym
marzeniem zawsze były skrzypce. Dzięki
pracy elfów udało się znaleźć Mikołaja,
który je ufundował w formie spóźnionego
prezentu gwiazdkowego. Dziękujemy
wszystkim przybyłym gościom. Za Waszą
obecność, udział w licytacjach, wpłaty
i energię jaką wspólnie z nami się
podzieliliście.
Zarząd Funduszu
Śnieżnika

Lokalnego

Masywu
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Ogłoszenia
W dniu 8 lutego 2018 odbyło się spotkanie przedstawicieli sołectw, jednostek gminnych,
parafii i innych organizacji. W wyniku tego spotkania narodził się poniższy wykaz:
GMINNE KALENDARIUM IMPREZ I WYDARZEŃ KULTURALNYCH NA ROK 2018
Nazwa imprezy

Data

Miejsce imprezy

Organizator

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy

styczeń

MGOK, D Kultury
D-ków

Noworoczne Spotkanie
Międzyleskie kolędowanie

styczeń
styczeń

MGOK M-lesie
MGOK

MGOK, Szkoły w M-lesiu i w
Domaszkowie
UMiG w Międzylesiu

Zabawa karnawałowa dla dzieci
przedszkolnych

styczeń

MGOK M-lesie

XIII Szkolny Festiwal Nauki

styczeń

Szkoła M-lesie

IX Kulturalne Forum Gminne
Przedstawienie teatralne pt:
„Legenda o Herbie
Międzyleskim”
„ Moja 12-tka”

luty

MGOK M-lesie

Samorządowa Szkoła
Podstawowa w Międzylesiu
MGOK

luty

MGOK M-lesie

Sołectwo Międzylesie

03 marca

MLKS Sudety

Obchody Dnia Kobiet

8-10 marca

Wystawa stołów wielkanocnych

18 marca

Stadion M-lesie
MGOK, Roztoki,
Długopole Górne
Świetlica
Długopole Górne

„Osobliwości wielkanocne”

23 marca

Szkoła M-lesie

25 marca

MGOK

07 kwietnia

Stadion M-lesie

Zakończenie projektu „Śladami
Lecha i Czecha”
„Moja 12-stka”
„Korona M-lesia” impreza
kolarska
„Turniej tenisa stołowego im.
W. Werona
Piłkarski turniej młodzików
Turniej Piłkarskich „6” drużyn
amatorskich
Turniej tenisa stołowego o
Puchar Burmistrza

21 kwietnia

UMiG w Międzylesiu
Przedszkole Międzylesie

MGOK, Sołectwo Roztoki,
Długopole Górne
Sołectwo Długopole Górne
Samorządowa Szkoła
Podstawowa w Międzylesiu
Samorządowa Szkoła
Podstawowa w Międzylesiu
MLKS Sudety
MLKS Sudety

02 maja

Szkoła
Międzylesie
Stadion M-lesie

01 maja

Stadion M-lesie

MLKS Sudety

1maja

Szkoła M-lesie

MLKS Sudety

Obchody Konstytucji 3 maja-

3 maja

MGOK, Kościół
parafialny

UMiG Międzylesie, MGOK,
Parafia Międzylesie

„Moja 12-stka”

06 maja

Stadion M-lesie

MLKS Sudety

Gminne Obchody św. Floriana –
Dzień Strażaka

05 maja

Szklarnia

OSP Długopole Górne,
Międzylesie, Goworów, sołectwo
Szklarnia

Piknik floriański

26 maja

Długopole Górne

OSP Długopole Górne

„Korona M-lesia”

26 maja

30 kwietnia

MLKS Sudety
MLKS Sudety

MLKS Sudety
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„Moja 12-stka”

02 czerwca

Obchody Dnia Dziecka

1-3 czerwca

Dzień Rodziny
XIII Lekkoatletyczny Trójbój
Przyjaźni Przygranicznej
Dni Międzylesia, Grillowanie
pod Trójmorskim Wierchem,
Parszywa Trzynastka
Gminne Zawody Strażackie,
festyn „Św. Piotra i Pawła”
II motocyklowy Zlot „Wilczy”

Stadion M-lesie
Długopole,
Roztoki, Szkoła
Międzylesie

MLKS Sudety
Sołectwo Długopole Górne,
Roztoki, Samorządowa Szkoła
Podstawowa w Międzylesiu

4 czerwca

Dom Kultury
Domaszków

Zespół Szkolno Przedszkolny,
Rada Sołecka

06 czerwca

Stadion M-lesie

Samorządowa Szkoła
Podstawowa w Międzylesiu

8,9,10
czerwca

pole Biwakowe
Rynek, Stadion,

Gmina Międzylesie, MGOK,
szkoły, przedszkole

16 czerwca

Długopole Górne

OSP i sołectwo Długopole Górne

Smreczyna

UMiG ,Stanisław Szura

Roztoki

Rada Sołecka Roztoki

Kamieńczyk

Kamieńczyk, Parafia M-lesie

15-16-17
czerwca
23-24
czerwca
23 czerwca

Festyn Sołecki-Turniej
„szóstek” dla dzieci
Noc Świętojańska
„Korona M-lesia” impreza
23 czerwca
kolarska
Festyn parafialny w Międzylesiu czerwiec

MLKS Sudety
plac przy plebani
MGOK
Międzylesie

Parafia Międzylesie
Samorządowa Szkoła
Podstawowa w Międzylesiu

Popołudnie z kulturką

czerwiec

Obchody 70-lecia Klubu
Sportowego Śnieżnik
Domaszków

30 czerwca

Boisko i plac przy
boisku
Domaszków

KS Śnieżnik Domaszków,
sołectwo Domaszków

Turniej piłkarski o puchar
Burmistrza

01 lipca

Boisko
Domaszków

Burmistrz M-lesia, KS Śnieżnik
Domaszków

Harcerska Akcja Letnia
„Moja 12-stka”
26 Turniej Piłki Nożnej o
Puchar Krzysztofa
Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Ks. Dziekana
VI Międzyleska Biesiada
Zespołów Śpiewaczych
Korona M-lesia
Festyn Parafialny
Piknik “Półmetek Wakacji”
Festyn sołecki w Pisarach
„Moja 12-stka”
Turniej Piłki Nożnej „Oldboy” i
młodzieży
Festyn odpustowy
Korona M-lesia
Koncert wokalnoinstrumentalny
Pielgrzymka –szlakiem JPII
Dożynki Gminne

lipiec –
sierpień
7 lipca

Międzywodzie

ZHP Bystrzyca Kłodzka

Stadion M-lesie

MLKS Sudety

08 lipca

Stadion M-lesie

MLKS Sudety, Krzysztof Dudek

15 lipca

Stadion M-lesie

MLKS „Sudety”, Ks. dziekan

lipiec

Smreczyna

Sołectwo Smreczyna

21 lipca
21-22 lipca
28 lipca
04 sierpnia
4 sierpnia

Roztoki
pole biwakowe
Pisary
Stadion M-lesie

MLKS Sudety
Rada Parafialna Roztoki
MGOK i OSP Międzylesie
Sołectwo Pisary
MLKS Sudety

05 sierpnia

Stadion M-lesie

MLKS Sudety

15 sierpnia
18 sierpnia

Nowa Wieś

Nowa Wieś, Parafia Domaszków
MLKS Sudety

19 sierpnia
25 sierpnia
26 sierpnia

Kościół p.w. Św.
Wacława
Kościół p.w. JPII
Międzylesie
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Pisary
Parafia , UMiG
UMiG, Sołectwo, MGOK

Ogłoszenia
„Moja 12-stka”
Dożynki sołeckie
Piknik Działkowy Tęcza-40
lecie powstania OD

1 września
Stadion M-lesie
2 wrzesnia
Roztoki
08 września Ogrody Działkowe

Dożynki wiejskie

09 września

Domaszków,
Długopole Górne

Festiwal Piosenki Dziecięcej

wrzesień

Szkoła
Międzylesie

wrzesień

Domaszków

Rodzinne Święto Pieczonego
Ziemniaka
Korona M-lesia impreza
kolarska
Piknik Pieczonego Ziemniaka

22 września

MLKS Sudety
Sołectwo Roztoki
OD Tęcza Międzylesie
Sołectwo Domaszków i
Długopole Górne
Samorządowa Szkoła
Podstawowa w Międzylesiu i
UMiG
Zespół Szkolno Przedszkolny,
Rada Sołecka
MLKS Sudety

wrzesień

Długopole Górne

Plener Rodzinny-Jesień witamy

wrzesień

Przedszkole

„Moja 12-stka”

6
października

Stadion M-lesie

MLKS Sudety

Koncert na 100-lecie
Odzyskania Niepodległości
III Międzyleski Festiwal
Pierogów

październik

MGOK

Zespół Międzylesianie

październik

MGOK
Międzylesie

UMiG, MGOK Międzylesie

Korona M-lesia impreza
kolarska
Akcja ” Znicz”

20
października
1 listopada Cmentarz M-lesie
MGOK, Kościół
Obchody Święta Niepodległości 11 listopada
parafialny
Festyn odpustowy
11 listopada
Lesica,
Program patriotyczny na 100listopad
lecie Odzyskania Niepodległości
Koncert patriotyczny na 10011listopada
Roztoki
lecie odzyskania Niepodległości
„Moja 12-stka”
3 listopada
Stadion M-lesie
„Moja 12-stka”
2grudnia
Stadion M-lesie
Turniej Mikołajkowy w Tenisie
2 grudnia
Szkoła M-lesie
Stołowym
Zapalenie światełek na
6 grudnia
Rynek M-lesie
choinkach w Rynku
2 grudnia
Paczka dla najmłodszych
Międzylesie
Międzyleska Choinka –
Plac przed
08 grudnia
Kiermasz Adwentowy
Urzędem
Wiedeńska Wyprawa po
14 grudnia
Wiedeń
Betlejemskie Światło Pokoju

Sołectwo Długopole Górne
Samorządowe Przedszkole
Międzylesie

MLKS Sudety
ZHP Bystrzyca Kłodzka
Parafia p.w. Bożego Ciała,
UMiG, MGOK
Sołectwo Lesica,
Samorządowe Przedszkole w
Międzylesiu
Parafia Roztoki
MLKS Sudety
MLKS Sudety
MLKS Sudety
Burmistrz i Dziekan,
MGOK, OPS,
MGOK, UMiG,
ZHP

Wspólne kolędowanie

14 grudnia

Dom Kultury

Wigilia dla samotnych
II Strażacki Turniej w Tenisie
Stołowym w Szklarni
Koncert noworoczny Orkiestry
OSP

16 grudnia

Międzylesie

Zespół Szkolno Przedszkolny
Domaszków
UMiG, OPS, ZERiI, MGOK

28 grudnia

Szklarnia

sołectwo i OSP Szklarnia

30 grudnia

Rynek M-lesie

Orkiestra Dęta OSP

Kalendarium Imprez na rok 2018 można aktualizować w MGOK Międzylesie.
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Ogłoszenia
- płatność do owiec,
OŚWIADCZENIE ZAMIAST
WNIOSKU O PŁATNOŚCI

- płatność do kóz,
- płatność niezwiązana do tytoniu,

Tylko w tym roku, zamiast wniosku o
przyznanie płatności można złożyć
oświadczenie potwierdzające brak zmian

- płatności dla obszarów z ograniczeniami
naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami

w stosunku do ubiegłego roku. Termin
złożenia takiego Oświadczenia ‒ od 15
lutego do 14 marca ‒ jest wcześniejszy
niż tradycyjny termin składania
wniosku o przyznanie płatności na rok
2018. To jednak możliwość nie dla
każdego rolnika.

(płatność ONW) (PROW 2014-2020),
- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW
2007-2013),
- premię pielęgnacyjną
zalesieniową ( PROW

W 2018 roku zamiast wniosku o
przyznanie
płatności
bezpośrednich
możliwe będzie składanie Oświadczenia, w
którym rolnik potwierdzi brak zmian w
porównaniu z wnioskiem z 2017 roku.



i premię
2014-2020)

W 2017 roku nie ubiegali się o
przyznanie:

płatności
rolno-środowiskowoklimatycznej (PROW 2014-2020),

Oświadczenie potwierdzające brak zmian
składamy w terminie od 15 lutego do 14
marca. Termin na złożenie Oświadczenia
nie podlega przywróceniu.

- płatności ekologicznej (PROW 20142020),

Zasady składania Oświadczenia

Płatność bez wniosku

Oświadczenie może być składane przez
rolników, którzy:

W przypadku, gdy w 2017 roku zostały
wykryte przedeklarowania powierzchni
stwierdzonej
względem
powierzchni
deklarowanej, a rolnik złoży w 2018 roku
Oświadczenie, w którym potwierdzi brak
zmian w powierzchni deklarowanej do
płatności, naraża się na sankcje w postaci
zmniejszenia lub odmowy płatności.





- płatności rolnośrodowiskowej (PROW
2007-2013).

zadeklarowali we wniosku złożonym
w 2017 roku powierzchnię gruntów
ornych mniejszą niż 10 ha,
w 2017 roku ubiegali się wyłącznie
o:

- jednolitą płatność obszarową,

Skuteczne złożenie Oświadczenia jest
równoznaczne ze złożeniem wniosku o
przyznanie płatności na rok 2018 i
ubieganie się przez rolnika o takie same
płatności, o jakie wnioskował w 2017
roku. Oznacza to, że rolnik, który

- płatność za zazielenianie,
- płatność dodatkową,
- płatność związaną
uprawy chmielu,

do

powierzchni
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Ogłoszenia
skutecznie złoży Oświadczenie, nie musi
w 2018 r. składać wniosku o przyznanie
płatności.

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU
POLSKIEGO ROLNICTWA
OGŁOSIŁA X EDYCJĘ KONKURSU
"POLSKA WIEŚ - DZIEDZICTWO I
PRZYSZŁOŚĆ"

W Oświadczeniu należy podać numer
identyfikacyjny
gospodarstwa,
dane
personalne beneficjenta, zapoznać się ze
zobowiązaniami i oświadczeniem, podać
numer telefonu. Musi ono zawierać datę i
czytelny
podpis
składającego
oświadczenie.

Fundacja na rzecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa we współpracy
z Wydawnictwem Naukowym Scholar
ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu
„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.
Patronat honorowy nad konkursem objął
Polski Komitet ds. UNESCO. Celem
konkursu
jest
promocja
polskiego
rolnictwa,
problematyki
związanej
z obszarami wiejskimi, dziedzictwa
kulturowego oraz wzbogacenie publicznej
debaty na temat polskiej wsi. Szczegóły na
temat konkursu dostępne są na stronie:
http://www.fdpa.org.pl/konkurs-polskawies-dziedzictwo-i-przyszlosc

Oświadczenie
rolnik
może
złożyć
osobiście, przez osobę trzecią lub za
pośrednictwem poczty (obowiązuje data
stempla pocztowego). Po złożeniu tego
dokumentu, jeśli jest to zasadne, rolnik
może złożyć formularz zmiany do
wniosku, w terminie do 31 maja.
W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie
złożone przez rolnika, który nie spełnia
wymogów dla osób które mogą składać
Oświadczenie, znajdą się w nim braki
formalne (np. brak danych osobowych,
brak podpisu) lub wpłynie ono do Agencji
po terminie, ARiMR wyda Postanowienie
o odmowie wszczęcia postępowania.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace
w dwóch kategoriach:
Prace naukowe (m. in. prace
doktorskie), popularno-naukowe i inne
nienależące do tych dwóch kategorii, ale
prezentujące
szczególnie
inspirujące
i innowacyjne spojrzenie na problematykę
rozwoju wsi;

W takim przypadku rolnik ma prawo
złożyć wniosek o przyznanie płatności na
rok 2018 (o ile nie minął termin na
składanie
wniosków
o
przyznanie
płatności).

Prace
prezentujące
dorobek
kulturowy kraju i regionu, opisujące
inicjatywy
lokalne,
dziedzictwo
historyczne
wsi
(monografie
wsi,
archiwalne zbiory zdjęć stanowiące
element dokumentacji, pamiętniki) oraz
prace ilustrujące przykład sukcesu
w rozwoju polskiej wsi.

Źródło: Instrukcja do Oświadczenia
potwierdzającego brak zmian w 2018 r. w
odniesieniu do wniosku o przyznanie
płatności złożonego w roku 2017
Ewa Karpińska DODR

W konkursie preferowane są prace
nowatorskie,
interdyscyplinarne,
wykazujące oryginalność w zakresie

http://dodr.pl/zapowiedzi,475oswiadczenie-zamiast-wniosku-o-platnosci
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Ogłoszenia
podjętej problematyki lub metodologii
badań, napisane w sposób atrakcyjny dla
potencjalnych czytelników.

www.instagram.com/fundacja.fdpa/

Spośród zgłoszonych prac Kapituła
Konkursowa wybierze dwa wyróżniające
się opracowania. Zwycięzca w każdej
z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną
w wysokości 5 tysięcy złotych.
Nagrodzone prace będą mogły być wydane
w postaci książkowej w Wydawnictwie
Naukowym Scholar.

s.konopacka-bak@fdpa.org.pl

www.fdpa.org.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie
„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”:
www.fdpa.org.pl

SPRZĄTAJMY ! TO NIE WSTYD, TO
OBOWIAZEK !

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca
2018 r.

Każdy lubi spacerować ze swoim
czworonożnym przyjacielem, nie każdy
jednak po nim sprząta. Problem psich kup
nasila się co roku, szczególnie gdy topnieje
śnieg. Wtedy z całą jaskrawością problemu
na trawie i chodnikach widać pozostałości
po czworonogach, które usiane są
„plackami”.

Regulamin i wymagane dokumenty
dotyczące konkursu znajdują się na stronie
internetowej organizatora www.fdpa.org.pl
oraz są dostępne w formie wydruku
w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19,
01-682
Warszawa.
Dodatkowych
informacji na temat konkursu udziela:
Sylwia
Konopacka-Bąk,
e-mail:
konkurs@fdpa.org.pl tel. 695 116 110; 22
864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na
temat poprzednich edycji konkursu,
Kapituły Konkursowej i laureatów można
znaleźć
na
stronie
internetowej
www.fdpa.org.pl
oraz
na
www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Wątpliwą pociechą jest, że psie
nieczystości pozostawiane na placach,
trawnikach i chodnikach stanowią problem
nie tylko lokalny lecz ogólnokrajowy. Dla
mnie
najważniejsze
jest
„własne
podwórko”. A usłane kupami moje miasto
jest nie tylko nieestetyczne, ale także
niebezpieczne dla ludzi, a szczególnie
dzieci.

Z wyrazami szacunku

Problem psich kup to nie problem
zwierzaków, ale ich właścicieli. Na taki
stan rzeczy duży wpływ mają kultura
osobista i dobra wola właścicieli
czworonogów. A przecież właściciel psa
odchody po swoim pupilu może wyrzucać
do koszy ulicznych lub pojemników
z napisem „trawy, popioły” – (czarny
pojemnik), a w niedalekiej przyszłości do
pojemnika
brązowego
na
odpady

Sylwia Konopacka-Bąk
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego
Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
tel: 22 864 03 90
fax: 22 864 03 61
www.facebook.com/Fundacja.FDPA
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Ogłoszenia
biodegradowalne,
więc
pojemniki nie są potrzebne.

specjalne

konkursy: dla Kół Gospodyń Wiejskich
i Rad Sołeckich
na „Najładniejszą
Pisankę” i „Palmę Wielkanocną”, a dla
uczniów szkół podstawowych powiatu
kłodzkiego na „Najładniejszą Kartkę
Wielkanocną”.

Niemałe znaczenie na lekceważące
podejście do „psiego problemu” ma
również brak reakcji ze strony otoczenia,
powodujące ciche przyzwolenie na
łamanie przepisów i zasad wzajemnego
współżycia mieszkańców, podczas gdy
pamiętać trzeba, że osoba, z którą
przebywa
zwierzę
na
terenach
przeznaczonych do użytku publicznego,
w szczególności takich jak drogi, chodniki,
podwórka, parki i inne tereny zielone,
zobowiązana
jest
do
usunięcia
zanieczyszczeń pozostawionych przez
swego pupila ! Inaczej łamie prawo !

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
WSZYSTKIE PANIE I PANÓW TEŻ
NA KOLEJNY JUŻ
„PODWIECZOREK DLA PAŃ”,
który odbędzie się 11 marca 2018r w godz
16.00-20.00 w MGOK Międzylesie.
PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI
REJESTRACJI W GMINNYM
SERWISIE POWIADAMIANIA SMS

Musimy zdawać sobie sprawę
z tego, że odchody zwierząt należą do
kategorii
materiałów
szkodliwych
i niebezpiecznych, które mogą przenosić
choroby, a chorować - wierzę w to
głęboko, nikt nie chce !

Rejestracja za pomocą kodu SMS
Wybierz serwis i zarejestruj się zgodnie
z poniższymi wskazówkami.
Kody serwisów informacyjnych
Tak.dkl10p
POWÓDŹ

Weźmy więc sobie do serca
prawdę, że miłość do czworonoga to nie
tylko przyjemność ale także i obowiązek !

e-komunikaty Tak.dkl10
Krok 1
Wyślij SMS-a o treści wybranego kodu
rejestrującego na numer 661 000 112

XXI SPOTKANIA TRADYCJI
WIELKANOCNYCH ZIEMI
KŁODZKIEJ

Krok 2
Przy pierwszej rejestracji Twojego numeru
w systemie na Twój numer zostanie
przesłany SMS z prośbą o zapoznanie się
z Regulaminem i jego akceptacją

Wójt Gminy Kłodzko oraz Zarząd
Dolnośląskiej
Izby
Rolniczej
we
Wrocławiu informują, że XXI Spotkania
Tradycji
Wielkanocnych
Ziemi
Kłodzkiej, odbędą się w dniu 17 marca
2018 r. w Szkole Podstawowej
w Krosnowicach, Gmina Kłodzko.
Początek imprezy planuje się na godz.
10:00.
W ramach „Spotkań” organizowane są

Krok 3
Jeśli zakceptujesz zapisy w regulaminie
odeślij SMS-a o treści ZGODA
Krok 4
Po poprawnej rejestracji otrzymasz SMS-a
z potwierdzeniem
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Ogłoszenia
PŁATNOŚCI KARTĄ PŁATNICZĄ W
URZĘDZIE MIASTA I GMINY W
MIĘDZYLESIU

PUNKT KONSULTACYJNY DLA
OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH
RODZIN

OD DNIA 12.02.2018 R. MOŻNA
PŁACIĆ W KASIE URZĘDU MIASTA
I GMINY MIĘDZYLESIE KARTĄ
PŁATNICZĄ

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)
*05.03.2018*19.03.2018*02.04.2018*
POMOC BEZPŁATNA !

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.
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OGŁOSZENIE





Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko
ASYSTENT RODZINY (na zastępstwo)
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Międzylesiu z siedzibą przy
ul. Kolejowej 3, 57-530 Międzylesie, ogłasza
nabór kandydatów na stanowisko
asystent rodziny.

Ponadto asystentem rodziny może zostać osoba
która:



Miejsce pracy:





Praca na terenie miasta i gminy
Międzylesie,



Wymagania niezbędne:









obywatelstwo polskie;
wykształcenie
wyższe
na
kierunku
pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
o rodzinie lub praca socjalna lub
wykształcenie
wyższe
na
dowolnym
kierunku
uzupełnione
szkoleniem
z
zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i
udokumentuje co najmniej roczny staż
pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami
podyplomowymi
obejmującymi
zakres
programowy
szkolenia
określony
na
podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z
2017r.
poz.697
ze
zmianami)
i
udokumentuje co najmniej roczny staż
pracy z dziećmi lub rodziną lub
wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu
pracy z dziećmi lub rodziną, a także
udokumentuje co najmniej 3-letni staż
pracy z dziećmi lub rodziną;
prawo jazdy kat. B.










nie jest i nie była pozbawiona władzy
rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
jest jej zawieszona ani ograniczona;
wypełnia obowiązek alimentacyjny – w
przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
do
niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
nie była skazana prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

Do zadań asystenta rodziny należeć będzie:










Wymagania dodatkowe:



kreatywność,
rzetelność,
systematyczność.



znajomość regulacji prawnych z zakresu:
wsparcia rodziny i systemu pieczy
zastępczej,
pomocy
społecznej,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
przepisów o ochronie danych osobowych,
obsługa komputera,
umiejętność prowadzenia pracy z klientem,
w szczególności z klientem trudnym,
łatwość
nawiązywania
kontaktów
interpersonalnych,
znajomość środowiska lokalnego oraz
umiejętność nawiązywania współpracy z
innymi jednostkami
i instytucjami,
samodzielność
w
działaniu
oraz
umiejętność podejmowania decyzji,
umiejętność pracy w zespole,
odporność na stres,
odpowiedzialność,
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opracowanie i realizacja planu pracy z
rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji
z pracownikiem
socjalnym
opracowanie, we współpracy z członkami
rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, planu pracy z rodziną, który
jest skoordynowany z planem pomocy
dziecku
umieszczonemu
w
pieczy
zastępczej
udzielanie pomocy rodzinom w poprawie
ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia
gospodarstwa domowego;
udzielanie
pomocy
rodzinom
w
rozwiązywaniu problemów socjalnych;
udzielanie
pomocy
rodzinom
w
rozwiązywaniu
problemów
psychologicznych;
udzielanie
pomocy
rodzinom
w
rozwiązywaniu problemów wychowawczych
z dziećmi;
wspieranie aktywności społecznej rodzin;
motywowanie
członków
rodzin
do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
udzielanie
pomocy
w
poszukiwaniu,
podejmowaniu i utrzymywaniu pracy
zarobkowej;
motywowanie do udziału w zajęciach
grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie
prawidłowych
wzorców
rodzicielskich
i
umiejętności
psychospołecznych;
udzielanie
wsparcia
dzieciom,
w
szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych;
podejmowanie działań interwencyjnych i
zaradczych
w
sytuacji
zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin;












prowadzenie indywidualnych konsultacji
wychowawczych dla rodziców i dzieci;
prowadzenie
dokumentacji
dotyczącej
pracy z rodziną;
dokonywanie okresowej oceny sytuacji
rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
monitorowanie funkcjonowania rodziny po
zakończeniu pracy z rodziną;
sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o
rodzinie i jej członkach
współpraca z jednostkami administracji
rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
współpraca
z
zespołem
interdyscyplinarnym lub grupą roboczą,
lub
innymi
podmiotami,
których
pomoc
przy
wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Informacja dotycząca wskaźnika
zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w jednostce, w miesiącu
poprzedzającym ogłoszenie naboru.



Wymagane dokumenty:















życiorys (CV)
list motywacyjny
Kserokopie dokumentów potwierdzających
wykształcenie (oryginały do wglądu),
Kserokopie dokumentów potwierdzających
(ewentualny) staż pracy (oryginały do
wglądu),
Kserokopie zaświadczeń potwierdzających
(ewentualne)
dodatkowe
kwalifikacje
(oryginały do wglądu),
Oświadczenie
kandydata
o
braku
przeciwwskazań
zdrowotnych
do
zatrudnienia
na
stanowisku asystenta rodziny,
podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997
o
ochronie
danych
osobowych.(t.j Dz. U. z 2016r., poz. 922).”
Oświadczenie o niekaralności,
Oświadczenie kandydata o posiadaniu
pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych,
Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie
był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz
władza rodzicielska nie została mu
zawieszona ani ograniczona.

W
miesiącu
poprzedzającym
datę
upublicznienia
ogłoszenia
wskaźnik
zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych
w jednostce,
w rozumieniu
przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Termin i miejsce składania dokumentów:
1.

2.
3.
4.

5.

Warunki zatrudnienia:




Praca asystenta rodziny nie może być
łączona z wykonywaniem obowiązków
pracownika socjalnego. Asystent rodziny w
swojej pracy nie będzie mógł także
wykonywać wobec rodzin objętych asystą
innych
funkcji:
kuratora
sądowego,
pedagoga,
nauczyciela,
wychowawcy,
psychoterapeuty, nie może uczestniczyć
w procesie decyzyjnym przyznawania
świadczeń realizowanych przez OPS
w
Międzylesiu.

Praca na zastępstwo;
Praca asystenta rodziny wykonywana
będzie w ramach stosunku pracy (pełny
etat40 godzin tygodniowo) w systemie
zadaniowego czasu pracy

Osoby zainteresowane naborem proszone są
o składanie
dokumentów
aplikacyjnych
u Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej ul.
Kolejowa 3, 57-530 Międzylesie lub przesłanie
pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko ASYSTENT
RODZINY (na zastępstwo) w Międzylesiu,
w terminie do dnia 9 marca 2018 roku do
godz. 10.00.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Międzylesiu po wskazanym
terminie nie będą rozpatrywane.
Kserokopie
dokumentów
muszą
być
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
osobę składającą dokumenty.
Informacja
o
wyniku
naboru
będzie
umieszczona na stronie internetowej Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w
Międzylesiu
www.miedzylesie.naszops.pl
oraz
Urzędu
Miasta
i
Gminy
w
Międzylesiu
www.miedzylesie.pl
. Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Międzylesiu zastrzega
sobie prawo odwołania naboru w całości lub
części, przedłużenia terminu składania ofert
pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.
Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie
procedurę, zostanie zawarta umowa o pracę na
czas
usprawiedliwionej
nieobecności
pracownika
(przewidywany
czas
trwania
umowy ok.1,5 roku)

Międzylesie, dnia 20 lutego 2018 roku.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu
/-/ Agnieszka Łąk
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 09 marca
2018 r. od 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.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie ogłasza, że dnia 26 marca
2018 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 DŁUGOPOLE GÓRNE, dz.
464/2 o pow. 0,5118 ha, SW1K/00043825/1

1. Położenie nieruchomości – obręb BOBOSZÓW, dz. 190 o pow.
5,46 ha, SW1K/00044174/9

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej
strefie zabudowy miejscowości, w dogodnym sąsiedztwie
rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej,
zabudowań gospodarczych oraz terenów rolnych. Dostęp
komunikacyjny: dojazd ok. 1 km nową drogą asfaltową z głównej
drogi asfaltowej przebiegającej przez wieś, wyznaczonym dojazdem
poprzez drogę gruntową. Działka nie jest wyposażona w instalacje
infrastruktury technicznej, istnieje możliwość podłączenia do linii
energetycznej, której słupy znajdują się przy asfaltowej drodze
dojazdowej asfaltowej. Z działki rozpościera się piękny widok na
okoliczne wsie.

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 – 2.580.400 zł (słownie: dwa
miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta złotych brutto)
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.

3. Cena wywoławcza nieruchomości- 78.900,00 zł (słownie:
siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych) brutto.
4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie:

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.

- 5ME2/UT- zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna o podwyższonym
standardzie ekologicznym/usługi turystyki.

3. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium
w pieniądzu w wysokości 129.020 zł (słownie: sto dwadzieścia
dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych), które należy uiścić na konto:
Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040
0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 21 marca 2018 r.

5. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium
w pieniądzu w wysokości 3.945 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset
czterdzieści pięć złotych), które należy wpłacić w kasie tutejszego
Urzędu- pok. nr 3 /parter/ lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko,
o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 –
najpóźniej do dnia 05 marca 2018 r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

6. 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.

7. 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. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium podlega
zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia zamknięcia przetargu.

Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji
formalno-prawnej podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia
umowy notarialnej.

8. Cena kupna nieruchomości podlega zapłacie najpóźniej do dnia
zawarcia umowy notarialnej.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

9. 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. 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/.

8. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, tel.
074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia 19.01.2018 r.

Międzylesie, dnia 02.02.2018 r.

Burmistrz

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

/-/ Tomasz Korczak
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OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 09 marca 2018 r. od 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, dz. 464/1 o pow. 0,3622 ha, SW1K/00043825/1
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, w dogodnym
sąsiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, zabudowań gospodarczych oraz terenów
rolnych, sąsiedni teren jest rozbudowywany. Dostęp komunikacyjny: dojazd ok. 1 km nową drogą asfaltową z głównej
drogi asfaltowej przebiegającej przez wieś, wyznaczonym dojazdem poprzez drogę asfaltową. Działka wyposażona jest w
instalacje: energetyczną, której słupy znajdują się przy drodze dojazdowej asfaltowej. Z działki rozpościera się piękny
widok na góry.
3. Cena wywoławcza nieruchomości- 64.810,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziesięć złotych)
brutto.
4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie:
- 5ME2/UT- zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna o podwyższonym standardzie ekologicznym/usługi turystyki.
5. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 3.250 zł (słownie: trzy
tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), które należy wpłacić w kasie tutejszego Urzędu- pok. nr 3 /parter/ lub na konto:
Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 05
marca 2018 r.
6. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu.
7. 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. Pozostałym
uczestnikom przetargu wadium podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia zamknięcia przetargu.
8. Cena kupna nieruchomości podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
9. 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.
8. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności
1, pok. nr 17, tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia 02.02.2018 r.
Burmistrz
/-/ Tomasz Korczak
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LISTA DZIECI URODZONYCH W 2017 ROKU

IMIONA
CHLOPCÓW

LICZBA - 28

IMIONA
DZIEWCZĄT

LICZBA -34

MIKOŁAJ

3

WERONIKA

1

SZYMON

4

LENA

4

WIKTOR

2

HANNA

1

ALAN

2

NIKOLA

2

JAKUB

2

KARINA

1

DOMINIK

1

KAROLINA

1

IGOR

1

ZUZANNA

1

ALEKSANDER

2

NATASZA

1

GABRIEL

1

BLANKA

3

MATEUSZ

1

AMELIA

3

PRZEMYSŁAW

1

JULIA

2

BARTOSZ

1

ŁUCJA

2

TYMON

1

ANASTAZJA

1

JURGIS

1

MARIKA

1

WOJCIECH

1

JOWITA

1

JAN

1

JAGODA

1

ZIEMOWIT

1

KORNELIA

1

ANTONI

1

ALEKSANDRA

1

MARCEL

1

ZOFIA

1

ALINA

1

ALICJA

1

REBEKA

1

IGA

1

MILENA

1

ŁĄCZNIE 62 DZIECI
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