
 

 

 



ROZMOWA  Z  MARKIEM  ZWOLIŃSKIM 

PRZEWODNICZĄCYM  GMINNEJ  KOMISJI  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  

ALKOHOLOWYCH 

 

Porozmawiajmy o uzależnieniu od alkoholu. Mawia się, że jest to najbardziej 

demokratyczna choroba, bowiem dotyka ludzi niezależnie od ich statusu 

społecznego, wykształcenia… 

Co to więc jest alkoholizm? 

 Jest to – najkrócej mówiąc -  zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością 

spożywanego alkoholu. 

 

Jak przebiega leczenie alkoholizmu? 

Leczenie zależy od stopnia zaawansowania choroby. Najskuteczniejszą formą 

jest psychoterapia (kiedyś popularnie zwana odwykiem). Metoda ta składa się z kilku 

etapów. Przede wszystkim należy pokazać pacjentowi, na czym polega jego 

uzależnienie. Trzeba mu wytłumaczyć jakie są objawy, jakie są fazy, jakie mechanizmy 

choroby. Uświadomić, że da się zaleczyć tę chorobę. 

Nierzadko pacjenci zanim podejmą psychoterapię wymagają detoksykacji 

organizmu. Często jest taka sytuacja, że człowiek uzależniony chce przestać pić, ale 

nie może ponieważ wraz ze spadkiem poziomu alkoholu we krwi zaczyna doświadczać 

jednego z objawów uzależnienia czyli zespołu abstynencyjnego. Jest to szereg 

dolegliwości fizycznych i psychicznych np. stany lękowe, niekontrolowane skurcze 

mięśni, wzmożona potliwość, nudności, wymioty itd. W celu złagodzenia tego stanu 

ponownie sięga po kieliszek.  

 

Czy człowiek może się sam z tego wyleczyć? 

Samemu nie można sobie z tym poradzić. Prawie zawsze każdy uzależniony 

próbuje leczyć się na własną rękę, ale to nie tędy droga. Najtrudniejszy dla takiej 

osoby jest fakt przyznania się do uzależnienia. Pojawiają się różnego rodzaju dylematy 

– nie mogę być uzależniony, mam rodzinę, dobrze płatną pracę itd. Często takie 

osoby porównują się także to tych ludzi, którzy piją jeszcze więcej, którzy ponoszą 

większe straty niż oni.  

http://portal.abczdrowie.pl/psychoterapia


Zdarza się jednak, że w wyniku narastających konsekwencji picia lub 

traumatycznych wydarzeń ludzie nagle przestają pić alkohol. Wcześniej czy później 

pojawia się zjawisko zwane głodem alkoholowym. Taka osoba często idzie w miejsca, 

gdzie się pija alkohol (sam nie pije), zachowuje się jakby był pijany, kupuje alkohol 

"dla gości", jest rozdrażniona, posiada bardzo silną chęć napicia się alkoholu. 

 

Istnieje jakaś granica po przekroczeniu której każdy z nas może mieć problem z 

alkoholem? 

Nie ma takiej granicy. Choroba alkoholowa rozwija się bardzo indywidualnie 

zawsze na przestrzeni jakiegoś czasu. To nie jest tak, że dziś nie jestem uzależniony, a 

jutro już tak. Jedni mają większą predyspozycje do alkoholizmu, inni mniejszą. Należy 

sobie jednak jak najszybciej uświadomić swoją chorobę i niezwłocznie udać się do 

odpowiedniego specjalisty. 

 

Czyli do kogo? 

Ludzie uzależnieni od alkoholu często idą do lekarza pierwszego kontaktu. Ten 

przepisuje najczęściej pomocne ze swego punktu widzenia i posiadanej wiedzy 

medycznej leki z grupy uspakajających. W efekcie czego zdarza  się, że oprócz 

alkoholu pacjent uzależnia się także od leków. 

Dlatego ważny jest wybór odpowiedniego specjalisty, który zajmuje się 

leczeniem uzależnień. Warto więc wcześniej odwiedzić punkt konsultacyjny, by tam 

uzbroić się w niezbędną wiedzę, gwarantującą podjęcie właściwego leczenia. 

 

Są statystyki świadczące o tym, jak poważny jest problem? 

 

Statystyki są moim zdaniem niemiarodajne. Ponieważ jedni wracają do 

alkoholu po jakimś czasie, a innym się uda rzucić nałóg. Gdybyśmy chcieli prowadzić 

rzetelne statystyki, musiałyby być robione bez mała każdego miesiąca. Oczywiście jest 

to fizycznie niemożliwe.  

Każdy jednak ma szanse wyjść z uzależnienia. W leczeniu choroby należy 

oczywiście stosować się do zaleceń przekazywanych w trakcie leczenia, czy to od 

terapeuty, czy od lekarza, czy wreszcie od prowadzącego punkt konsultacyjny - 

podobnie jak w przypadku zwykłej grypy. Jeśli nie będziemy brali przepisanych leków, 

całe leczenie nie będzie miało sensu. 

http://natemat.pl/t/357,alkohol
http://www.nerwica.com/lek-na-alkoholizm-t41331.html
http://natemat.pl/t/1531,lekarze


 

Może – na koniec – kilka słów od siebie… 

 

Zwracam się z apelem, wręcz z prośbą, do wszystkich, którzy mają 

świadomość, iż alkohol zajmuje w ich życiu coraz więcej miejsca. Skorzystajcie z 

pomocy przyjaznych wam ludzi ! 

Skontaktujcie się z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

odwiedźcie Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych lub zagrożonych 

uzależnieniem !  Zapewnioną macie serdeczną i w większości skuteczną pomoc i – co 

ważne – dyskrecję…  

Prawda jest bowiem taka, że nikomu na „siłę” nie da się pomóc, potrzeba 

uzyskania pomocy musi wyjść od samego zainteresowanego ! Jak trzeba telefonujcie : 

609 826 600, lub piszcie : mzwolinski@post.pl, zawsze uzyskacie odpowiedź ! 

Wszelkie informacje dostępne także w każdym numerze naszego gminnego 

„Informatora”. 

 

Dziękuję za rozmowę 
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RECYTATORSKA „MINIATURA” 

4 lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej w 

Międzylesiu odbyła się kolejna, X edycja 

szkolnego konkursu recytatorskiego pn. 

„Miniatura”. W konkursie wzięło udział 19 

uczniów z klas 0-3, którzy recytowali 

poezję. Jury konkursu – przewodnicząca, 

nauczycielka języka polskiego – pani 

Małgorzata Dudkiewicz, nauczycielka języka 

polskiego – pani Karolina Lewandowska – 

Czech, bibliotekarka Zespołu Szkół w 

Międzylesiu – pani Maria Wikiera, wyłoniło 

zwycięzców.  

 

 Przyznano jedno pierwsze miejsce: 

Karolinie Gałuszce z klasy I b - za wiersz  "Na 

straganie", dwa drugie miejsca: Nicoll Adamek 

z kl. III a za wiersz "Koncert słowika" i Oliwii 

Majce z kl. III b za wiersz "Niegrzeczna 

dziewczynka",  trzy trzecie miejsca: Jakubowi 

Wojtysiakowi z kl. I a za wiersz "Smutny 

wierszyk", Gabrieli Migas z kl. I b za wiersz 

"Niewidzialna plastelina" oraz Przemkowi 

Kulbace z klasy III a za Wiersz „W ZOO”. 

Pozostali uczestnicy: Julia Cebulak z kl. III b, 

Natalia Szłapa z kl.. I b, Alicja Grzyb z kl. I a, 

Daniel Worosz z kl. II, Gabriela Kuś z kl. III a, 

Martyna Ciuba z kl. III b, Julia Kuźmińska  z kl. 

III c, Małgorzata Jaworska  z kl. 0, Szymon 

Zoszczak z kl. I b, Mikołaj Fiszer kl. II, Gustaw 

Oppeln-Bronikowski z kl. II, Oliwia Piątek z kl. 

III c, Julia Ciesielska z kl. III c zajęli miejsca 

czwarte, piąte i szóste.    

  Jury dziecięce przyznało dwie 

równorzędne nagrody dla Karoliny Gałuszki i 

Gabrieli Kuś.  Wszyscy uczestnicy 

konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody 

książkowe. Organizatorki konkursu, 

nauczycielki, Jolanta Drabina i Lucyna Zielińska 

dziękują uczestnikom, jury oraz przybyłym na 

konkurs rodzicom. 

  

DZIEŃ BEZ WULGARYZMÓW” 

31 stycznia 2014 roku w 

Samorządowej Szkole Podstawowej w 

Zespole Szkolno - Przedszkolnym imienia 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie miały 

miejsce obchody "Dnia bez 

wulgaryzmów". Został on wprowadzony 

dwa lata temu  w celu budowania 

wzajemnej życzliwości, empatii, 

stwarzania przyjaznego klimatu, a tym 

samym poprawianiu bezpieczeństwa 

uczniów w szkole. Z tej okazji uczniowie 

klas I - VI wzięli udział w konkursie 

recytatorskim. 

Tegoroczny konkurs cieszył się 

dużym zainteresowaniem. Startowało 35 

uczniów, którzy recytowali  utwory 

samodzielnie wybrane i przygotowane pod 

czujnym okiem wychowawców klas. 

Poziom występujących był niezwykle 

wysoki i wyrównany, o czym świadczą 

wyniki. Jury przyznało aż siedem I miejsc, 

trzy II miejsca i cztery III miejsca. Zajęli 

je: I miejsce: Miłosz Węgrecki, Aleksander 

Czopik, Nikola Kańska, Oliwia Zontek, 

Marcin Senderowski z klasy I, Zofia 

Wierszałowicz i Oliwer Hajduk z klasy II; 

II miejsce: Justyna Antoszczyszyn   i Filip 

Czarnecki z klasy I oraz Igor Wójcik z 

klasy II; III miejsce: Julia Waśniowska z 

kl. I, Karolina Ptasińska z kl. II, Filip 

Ziemianek z kl. III oraz Julia Korba z kl. 

V. Zwycięzcy otrzymali nagrody 

książkowe oraz kamizelki i paski 

odblaskowe ufundowane przez Inspekcję 

Transportu Drogowego. Pozostali 



uczestnicy również otrzymali atrakcyjne 

upominki.  

DRUGOKLASIŚCI POPISALI 

SIĘ SWOIMI TALENTAMI… 

 

 
  

          Uczniowie z klasy II Zespołu 

Szkolno Przedszkolnego im. „Przyjaciół 

Dzieci” w Domaszkowie, już po raz 

czwarty przedstawili piękny i wzruszający 

program p.t.”Gdzie jest nasze Betlejem?”, 

który przygotowali wraz z 

wychowawczynią  J. Kensicką, na swoją 

klasową wigilię. Premiera programu 

przygotowanego na tę okazję  odbyła się 

20 grudnia 2013 r. Program wywołał wiele 

wzruszeń i sporo podziwu. Uczniowie 

wykonali podczas występu aż dziesięć 

piosenek i kolęd. W czasie przedstawienia 

miała miejsce również profesjonalnie 

odegrana scenka z udziałem rodziców, na 

odegranie której zgodzili się państwo J. i  

M. Ptasińscy. Drugoklasiści wraz ze 

swoimi Rodzicami, a także z dyrekcją 

naszej placówki, nauczycielkami, które 

uczą w II klasie, katechetką i ks. 

proboszczem gościli się przy wigilijnych 

potrawach przygotowanych przez bardzo 

zaangażowanych rodziców i niektóre 

babcie. Dzieci ucieszyły się też z 

niespodziewanej wizyty Św. Mikołaja, 

który jak zwykle przybył z podarkami. 

          21 stycznia b.r. przedstawienie z 

wigilii na prośbę p. dyrektor A. Jakubczak 

zostało zaprezentowane uczniom i 

pracownikom Szkoły Podstawowej, a po 

południu także rodzicom i nauczycielom, 

którzy przybyli na śródroczną 

wywiadówkę.  

 
          

 W końcu 25 stycznia przywołaliśmy 

jeszcze raz bożonarodzeniowy klimat 

wokół zgromadzonych w Domu Kultury 

Babć i Dziadków. Przybyło ok. 70. osób z 

Domaszkowa i nie tylko. Po 

przedstawieniu „Gdzie jest nasze 

Betlejem?”, drugoklasiści wykonali 

jeszcze bardzo radosną wiązankę słowno - 

muzyczną  z okazji minionego Dnia Babci 

i Dziadka. Imprezie towarzyszył słodki 

poczęstunek przy kawie i herbacie. 

Wszyscy uczestnicy spotkania zostali 

obdarowani słodkimi kwiatkami, których 

przygotowaniem (140 sztuk)  zajęła się p. 

H. Cymborska. Na zakończenie bardzo 

miłego spotkania odbył się konkurs p.t.:„ 

Czy babcia, dziadek i wnuczęta dobrze się 

znają?”. Po dwóch godzinach wspólnego 

radosnego świętowania i wypowiedzianych 

publicznie słowach uznania i 

podziękowania przez p. J. Rarus, a także 

wielu składanych gratulacji i podziękowań 

zadowoleni Goście z miłymi zapewne 

wspomnieniami rozeszli się do domów.                                                                                                                     

 Serdeczne podziękowania dla 

wszystkich Rodziców drugoklasistów za 

przygotowanie pięknej szopki i dekoracji 

oraz za przygotowanie sali i 

zorganizowanie poczęstunku dla 

przybyłych Gości. Za szczególne 

zaangażowanie Rodzicom należącym do 

Trójki Klasowej, czyli p. M. Jóźwiak, p. 

M. Serafinowicz i p. M. Ptasińskiemu, 

również za akompaniamenty do piosenek i 



kolęd A. Kensickiej oraz wszystkim, 

którzy byli i są nam życzliwi – 

DZIĘKUJEMY !!! 

 

PRZEDSZKOLE  PROMUJĄCE  

ZDROWIE” 

 

 W dniu 28 stycznia 2014r. w 

Samorządowym Przedszkolu w 

Międzylesiu zorganizowano Konferencję 

rozpoczynającą działania w kierunku 

przystąpienia placówki do Sieci Szkół i 

Przedszkoli Promujących Zdrowie. 

Wszystkich zaproszonych, witała dwójka 

przedszkolaków – Zofia Kyś i Dawid 

Witek, którzy zgodnie z informacją 

kotylionową prowadzili gości na 

wyznaczone miejsca.  

Na konferencję przybyli: 

Pan Tomasz Korczak - Burmistrz Miasta i 

Gminy  Międzylesie, 

Pan Jerzy Marcinek – Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Międzylesiu, 

Pan Ryszard Bodnar – Dyrektor Zespołu 

Szkół w Międzylesiu, 

Pani Teresa Sobierska – Dyrektor Miejsko 

Gminnego Ośrodka Kultury w 

Międzylesiu, 

Pani Małgorzata  Pokora – Z-ca Dyrektora 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Domaszkowie, 

Pani Jolanta Ptasińska – przedstawiciel 

 Samorządowego Przedszkola w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie, 

Pani Romana Fabianova – Dyrektor 

Przedszkola w Kralikach (Czechy), 

Pani Mariola Danielewska – Powiatowa 

Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w 

Kłodzku. Oświata Zdrowotna i Promocja 

Zdrowia, 

Pani Iwona Kijek - Powiatowa Stacja 

Sanitarno – Epidemiologiczna w Kłodzku. 

Oświata Zdrowotna 

i Promocja Zdrowia, 

Pani Monika Halczyk – przedstawiciel 

„Praktyki Lekarza Rodzinnego w 

Międzylesiu Kazimierz Juźwin”, 

Pan Arkadiusz Kowalski – przedstawiciel 

Posterunku Policji w Międzylesiu, 

Pan Marcin Filiński – przedstawiciel 

Nadleśnictwa w Międzylesiu, 

Pan Stanisław Pokrątka – Prezes 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Międzylesiu, 

Przedstawiciele Rady Rodziców: 

Katarzyna Kyś, Katarzyna Lipa, Agnieszka 

Worosz, Edyta Sierechan, Barbara 

Kuźmińska – Dudek 

oraz pracownicy Samorządowego 

Przedszkola w Międzylesiu 

Konferencję rozpoczęła piosenka o 

zdrowiu w wykonaniu Magdaleny 

Cymborskiej z grupy „Wilczki”. Następnie 

omówiona została krótka prezentacja 

przygotowana przez Joannę Barwińską i 

Magdalenę Skowron – koordynatorów ds. 

promocji zdrowia. Poinformowano w niej 



o LOGO wybranym w wyniku 

ogłoszonego dla dzieci i ich rodziców 

konkursu, o idei szkół i przedszkoli 

promujących zdrowie oraz o dążeniu do 

osiągania celi prozdrowotnych jakie niesie 

w swoich założeniach przedszkole 

promujące zdrowie. Autorem 

zwycięskiego LOGO jest Dawid Zarówny 

wraz z rodzicami.   Po omówieniu idei 

promocji zdrowia, nastąpiła dalsza część 

artystyczna, w której  dzieci wspaniale 

zaprezentowały się recytując wiersze o 

zdrowiu. Wystąpili: Mateusz Worosz z gr. 

„Pszczółki” Weronika Leki z gr. 

„Tygryski”, Alicja Nowak z gr. „Delfinki”, 

Zofia Kyś z gr. „Wilczki”. Pozostałe 

uczestniczące w Konferencji dzieci: 

Zuzanna Płaskonka, Maja Lipa, Błażej 

Dudek, Martyna Filińska, wsparły pracę w 

zespole „twórczym”    

 

 
W tym miejscu, w imieniu dzieci 

pragniemy podziękować Panu 

Burmistrzowi Międzylesia oraz 

Nadleśnictwu w Międzylesiu i innym 

darczyńcom za owoce i soki, które 

wzbogaciły posiłki przedszkolaków. 

 W wyniku pracy zespołów 

powstały propozycje działań, które zostaną 

ujęte w planie pracy przedszkola 

promującego zdrowie. Najbardziej 

wymowną propozycję, a raczej 

oczekiwania, przedstawił zespół dzieci, 

który zaprojektował wymarzony plac 

zabaw.     

 Przystąpienie do sieci  szkół i 

przedszkoli promujących zdrowie jest 

kontynuacją działań prozdrowotnych 

podejmowanych przez szereg lat w naszej 

placówce.   

Zaproszenie przedstawicieli instytucji 

lokalnych oraz przedstawicieli rodziców 

naszych dzieci przedszkolnych zmierza do 

zmian nawyków żywieniowych oraz 

sposobu spędzania wolnego czasu 

społeczności lokalnej. 

SPRAWOZDANIE  Z  

DZIAŁALNOŚCI  MGOK  ZA  

ROK  2013 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Międzylesiu  i Dom Kultury w 

Domaszkowie w 2013 roku oferował 

mieszkańcom różnorodne formy zajęć 

pozwalających na miłe spędzenie czasu 

wolnego , poszerzenie swoich pasji i 

doskonalenie talentów.  

 W ramach działalności  kulturalno 

– edukacyjnej prowadzone są stałe, 

systematyczne zajęcia       w ramach  kółek 

zainteresowań, warsztatów, sekcji : 

kółko szachowe Domaszków 

(poniedziałek, wtorek)- 10 uczestników,  

ognisko muzyczne (poniedziałek, środa) - 

21 uczestników- , zajęcia sportowe Hap Ki 

Do (wtorek, czwartek) -16 uczestników, 

aerobik Domaszków (poniedziałek, 

czwartek) – 15 uczestniczek. 

 W minionym roku MGOK w 

Międzylesiu był organizatorem (lub 

współorganizatorem)   imprez: Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy w 

Międzylesiu i Domaszkowie, Gminne 

Kolędowanie, Spotkanie Noworoczne, 

Wigilia dla Samotnych, Mistrzostwa 

Dolnego  Śląska w Wyciskaniu Sztangi 

Leżąc, uroczyste spotkanie dla jubilatów z 

okazji Złotych Godów, Obchody Dnia 

Kobiet, Dzień Dziecka, Jasełka, Dzień 



Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy 

Przedszkolaka,  Biesiada Zespołów 

Śpiewaczych, Miejsko-Gminne Dożynki, 

Zawody Strażackie, Uroczyste Sesje RM, 

otwarcie Basenu Kąpielowego.  

 W roku 2013r. MGOK był  

współodpowiedzialny za przygotowanie i 

realizację programu  związanego z 

obchodami Dni  Międzylesia. Na tą okazję  

przygotowaliśmy bogatą propozycję 

działań kulturalnych kierowanych  do  

mieszkańców reprezentujących  wszystkie 

grupy wiekowe i charakteryzujących się 

najrozmaitszymi rodzajami wrażliwości 

artystycznej. Zaproponowaliśmy 

mieszkańcom koncerty, konkursy, zajęcia 

sportowe i wędkarskie,  zabawę taneczną, 

występy lokalnych artystów i zespołów. 

Obchody dni miasta na polu rekreacyjnym 

MGOK zgromadziły ponad 3.000 widzów.   

Dużym zainteresowanie, cieszyły się 

różnego rodzaju inicjatywy muzyczne i 

teatralne: koncerty uczniów Szkoły 

Muzycznej - pani Jolanty Kowalik  i 

Elżbiety Kubicz, koncert zespołów: Róża, 

Międzylesianie, Oset, przedstawienie dla 

dzieci „Pipi wędrowniczka” , „Księżniczka 

na ziarnku grochu” oraz spektakl 

plenerowy „Przyjazd Królewny Marianny 

Orańskiej”. Z okazji świąt państwowych 

dla mieszkańców zaproszono zespół Roma 

z koncertem pt: „Święta Miłości Kochanej 

Ojczyźnie” i Chóru z Gór i  zespołu 

Międzylesianie  z koncertem pieśni 

patriotycznych. W 2013 r MGOK był także 

zaangażowanie w przedsięwzięcia o 

charakterze społecznym : wigilia dla 

samotnych, mikołajki. W minionym roku 

współpracowaliśmy z instytucjami 

zajmującymi się zawodowo kwestiami 

społecznymi: z OPS w Międzylesiu, 

Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. W ramach 

pomocy  technicznej MGOK  wspomagał 

nagłośnieniem i oświetleniem różnego 

rodzaju uroczystości parafialne, festyny 

wiejskie i  imprezy szkolne.  

 W 2013 r,. przeprowadzono liczne 

szkolenia dla rolników, liderów, sołtysów, 

myśliwych, bezrobotnych i samoobrony 

kobiet. Od lat MGOK jest organizatorem 

ferii zimowych i półkolonii  letnich dla 

dzieci pozostających w okresie wakacji w 

miejscu zamieszkania.   

 Funkcjonujący przy MGOK punkt 

Informacji Turystycznej cieszy się dużym 

zainteresowaniem zwłaszcza w okresie 

ferii i wakacji. Dla dzieci i dorosłych do 

dyspozycji pozostają bilard, „piłkarzyki”, 

tenis stołowy i gra w siatkówkę. 

 

Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego 

Gimnazjów w Tenisie Stołowym. 

Krosnowice  

29. 01. 2014 r. 

Drużyna chłopców(Roman Rejczak, Filip 

Maciołek) – V, VI m. 

Drużyna dziewcząt(Weronika Mądry, 

Marlena Kaczyńska) – VII, VIII m. 

 

 

 



 

Mistrzostwa Rejonu Bystrzyckiego 

w Piłce Siatkowej. Międzylesie 

Dziewczęta 07. 01. 2014 

I m. - Gimnazjum Lądek Zdr. 

II m. – Gimnazjum Międzylesie(Weronika 

Mądry, Paulina Kowalska, Klaudia Grzyb, 

Emilia Rzeszutek, Patrycja Czarny, 

Patrycja Czarkowska, Patrycja Janczak, 

Katarzyna Brandys) 

III m. – Gimnazjum Bystrzyca Kł. 

 

Chłopcy 08. 01. 2014 

I m. – Gimnazjum Lądek Zdr. 

II m. – Gimnazjum Międzylesie(Dawid 

Zin, Kacper Worosz, Dominik Kubiak, 

Maciej Gacek, Jonasz Kapitułka, 

Przemysław Szturo, Kacper Harasiński, 

Norbert Zin, Wojciech Hołub, Kacper 

Czarny)  

III m. – Gimnazjum Bystrzyca Kł. 

 

Z  WIATREM,  POD  WIATR… 

Wyjątkowo wietrzna pogoda nie 

zniechęciła fanów „Mojej Dwunastki”, 

którzy w sobotę 01 lutego 2014 o godz. 

15.00 stanęli na linii startu w liczbie 12+1 

osób. Przez 12 minut zmagali się  oni (dla 

zdrowia!) z silnym wiatrem wiejącym 

prosto w twarz na jednej prostej bieżni 

stadionu, zaś na drugiej w ich plecy, co z 

kolei dodawało niezwykłego 

przyspieszenia.  Pomimo tak, 

wydawałoby się, niesprzyjających 

warunków atmosferycznych każdy z 

biegających i maszerujących ustanowił 

całkiem niezły, a co najważniejsze własny 

rezultat. Dzisiejszym rekordzistą został 

Kamil Gnitecki, który przebiegł 2.400 

metrów.  Podczas podsumowania 16 

„Mojej Dwunastki” wszystkim 

uczestnikom wręczono Certyfikaty. 

Nagrodą specjalną – Certyfikatem, złotym 

medalem oraz pamiątkową koszulką - 

został wyróżniony burmistrz Międzylesia, 

któremu organizatorzy imprezy 

podziękowali za wspieranie projektu i 

częsty w nim udział. 

 

 

Nowi uczestnicy projektu otrzymali 

opaski odblaskowe, a jeden z nich, za 

powtórne w nim  uczestnictwo, srebrny 

medal. Do rozdania mamy jeszcze sporo 

srebrnych medali dla tych, którzy 



przynajmniej dwukrotnie wystartują z 

nami oraz równie dużo złotych medali oraz 

pamiątkowych koszulek dla tych, którzy 

staną na starcie „Dwunastki” przynajmniej 

5 razy. Uczestnikom zawsze zapewniamy 

gorące bądź zimne napoje – w zależności 

od panującej pory roku, a czasami słodkie 

niespodzianki. Udział w imprezie jest 

bezpłatny.     

 Na kolejną „Moją Dwunastkę” 

zapraszamy w sobotę 01 marca 2014 o 

godz. 15.00 na Stadion Miejski w 

Międzylesiu. Biuro Zawodów czynne od 

14.15. 

MLKS Sudety Międzylesie 

ZABRAKŁO  ODROBINY   

SZCZĘŚCIA… 

1 lutego nasza pierwsza drużyna 

przegrała na wyjeździe z drużyną KU AZS 

UE II Wrocław 7:10. Po raz kolejny 

przegrywamy po wyrównanym meczu, w 

którym brakuje nam odrobiny szczęścia. 

Miejmy nadzieję że już w najbliższą 

sobotę nasi zawodnicy przerwą złą passę i 

zdobędą ważne punkty, które będą 

niezbędne do utrzymania się w III lidze. 

Druga drużyna Międzylesia pokonała 

wyraźnie bo aż 10:0 Ślężę III Wiko Wiry i 

ciągle liczy się w walce o awans do IV ligi. 

KU AZS UE II Wrocław - MLKS Sudety 

Międzylesie(10:7) , ULKS Ślęża II Wiko 

Wiry - MLKS Sudety II Międzylesie(0:10). 

W kolejnym meczu rozegranym 8 

lutego, nie poszczęściło się nam w grze z 

Jelczem Laskowice, z którym przegraliśmy 

10 : 4 

NASI   W  III  LIDZE  

SIATKARZY 

  Drużyna piłki siatkowej 

Międzyleskiego Towarzystwa Sportowego 

w składzie: Roman Słowiński, Tomasz 

Faron, Krzysztof Czarny, Mariusz 

Dublicki, Mateusz Juraszek, Dominik 

Biernacki, Jakub Ziental, Mariusz 

Iskrzycki, Michał Hołub, Tomasz Dublicki 

uczestniczy w rozgrywkach III 

Dolnośląskiej Ligi Piłki Siatkowej.   

Pierwsze mecze międzyleskich 

siatkarzy były walką nie tyle z drużyną 

przeciwną, co sędziami, którzy na wszelkie 

możliwe sposoby próbowali wykazywać 

niedoskonałości gry międzyleskiej 

drużyny.  Niestety trzeba było zapłacić 

frycowe i szlifować swoje umiejętności w 

następnych meczach. Po wyeliminowaniu 

błędów ustawienia oraz podwójnych piłek 

drużyna zaczęła powoli rozgrywać coraz 

bardziej wyrównane mecze. Pomimo 

kolejnych porażek udawało się urwać 

przeciwnikom seta a nawet dwa. Jako 

jedyna drużyna MTS zdobył seta w meczu 

I kolejki z drużyną z Ząbkowic Śl., która 

jest aktualnie liderem III Ligi. Dwa mecze 

przegrane 3:2 dały naszej drużynie punkty 

dzięki którym nie zamyka tabeli z 

zerowym dorobkiem.  

     

 Największą bolączką międzyleskiej 

drużyny jest fakt, że praktycznie wszystkie 

mecze rozgrywa na wyjeździe gdyż sala 

gimnastyczna w Zespole Szkół nie przeszła 

weryfikacji i mecze, jako gospodarz musi 

rozgrywać na wyjeździe w Bystrzycy Kł. 

Doskwiera również nierówna forma, 

mecze bardzo dobre przeplatają się z 

meczami bardzo słabymi.   

 Jest to pierwszy sezon drużyny 

MTS w III lidze i nie ma, co wymagać 



cudów, po wyeliminowaniu prostych 

błędów drużyna ze swoim potencjałem w 

ataku i bloku może w przyszłym sezonie 

psuć szyki najlepszym.   

 Udział w lidze możliwy był tylko 

dzięki finansowemu wsparciu UMiG w 

Międzylesiu i osobistej przychylności 

burmistrza Tomasza Korczaka 

poczynaniom naszej drużyny i za to 

serdeczne dzięki. Liczymy na współpracę 

 Zespół ds. promocji zdrowia      

XXXV  SESJA RADY 

MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

…odbyła się  4 lutego 2014 r., a w 

porządku posiedzenia znalazły się między 

innymi glosowania nad projektami uchwał 

w sprawach:  

 

1/ podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do otrzymania     

świadczenia pieniężnego w formie zasiłku 

celowego na zakup posiłku lub     żywności 

dla osób i rodzin wymienionych w 

uchwale Nr 221 Rady     Ministrów z 10 

grudnia 2013 r; w sprawie ustanowienia 

wieloletniego     programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc    państwa w zakresie dożywiania” 

na lata 2014-2020. 

 

2/ ustalenia zasad sprawienia pogrzebu 

oraz zwrotu kosztów pogrzebu 

poniesionych przez Gminę Międzylesie. 

 

 3/ przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Międzylesie z organizacjami  

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w zakresie realizacji zadań 

publicznych na 2014 rok. 

 

Szczegółowych informacji o pracy Rady 

Miejskiej szukać należy w zakładce BIP > 

Rada Miejska internetowej strony gminy 

www.miedzylesie.pl 
 

ANALIZA  6. MIESIĘCZNEGO 

OKRESU FUNKCJONOWANIA 

NOWEGO SYSTEMU 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

W GMINIE MIEDZYLESIE 
 

 Według danych na dzień 31.12.2013 r. 

w gminie Międzylesie wydanych zostało 

2.500 deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Deklaracje wystawiano na właścicieli 

nieruchomości, za których, w świetle 

obowiązujących przepisów ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, uważa się także współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w  zarządzie lub 

użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością. 

 Złożonych zostało  2.439 deklaracji, 

co stanowi  97,5 % ogółu. Liczba osób 

według złożonych deklaracji na koniec 

ubiegłego roku wyniosła 5.872 osoby. 

290 właścicieli nieruchomości, którzy 

uchylali się od obowiązku złożenia 

deklaracji, wezwano do jej przedłożenia.  

 Wszczęto 84 postępowania 

zmierzające do określenia wysokości 

opłaty za odbiór odpadów w drodze 

decyzji burmistrza. W 24 przypadkach 

należną gminie opłatę naliczono decyzję.  

60 postępowań umorzono na skutek 

złożenia przez zobowiązanych deklaracji  

samowymiarowej.       

Za II półrocze 2013 r. właściciele 

nieruchomości z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

powinni uiścić kwotę 582.838,00 zł.  

 Na obecną chwilę uiszczono 

539.675,00 zł, a zaległości wynoszą  

43.163,00 zł, co stanowi zadłużenie na 

poziomie ok. 7,5 %. 

 W związku z nieterminowym 

uiszczaniem opłat za odpady komunalne za 

miesiące od lipca do grudnia 2013r., 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, wysłano do 

http://www.miedzylesie.pl/


dłużników 1624 upomnienia, wzywające 

do niezwłocznego uregulowania 

zaległości. Obowiązek uiszczenia kosztów 

upomnienia przez dłużnika  powstaje z 

chwilą doręczenia upomnienia, gdy zapłata 

opłaty została dokonana po dacie 

doręczenia upomnienia. Niezapłacone 

koszty podlegają ściągnięciu w trybie 

określonym dla kosztów egzekucyjnych. 

 Wysokość kosztów upomnienia 

uregulowano w rozporządzeniu Ministra 

Finansów z 27 listopada 2001 r. w sprawie 

wysokości kosztów upomnienia 

skierowanego przez wierzyciela do 

zobowiązanego przed wszczęciem 

egzekucji administracyjnej. Ich wielkość 

określono jako czterokrotną wartość 

opłaty dodatkowej, pobieranej za 

traktowanie przesyłki listowej jako 

poleconej, przez Pocztę Polską. Zgodnie 

z cennikiem usług pocztowych  w 

obrocie krajowym opłata ta wynosi od 1 

lutego br. 2,90 zł. W związku  z tym jej 

czterokrotność to kwota 11,60 zł. 

 Od  1 lutego br. koszty upomnienia 

wynoszą 11,60 zł.  Przed 1-szym lutym br. 

koszty upomnienia wynosiły 8,80 zł, 

ponieważ wspomniana opłata pocztowa 

wynosiła 2,20 zł.  

 Ponadto informujemy, że kwota 

kosztów upomnienia jest stała i 

niezależna od wysokości zadłużenia, 

wynosi tyle samo w przypadku zaległości 

np. 15 zł, jak i 300 zł.   

 

 W okresie sześciu miesięcy 

funkcjonowania nowego systemu 

gospodarowania odpadami  Zakład Usług 

Komunalnych Sp. Z o.o. w Międzylesie, 

wybrany przez gminę w drodze przetargu, 

jako firma świadcząca usługi odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych 

z nieruchomości położonych na terenie 

gminy Międzylesie, zebrała ok. 544 ton 

odpadów zmieszanych. Ponadto 36 ton 

odpadów szklanych, 21 ton papierowych i 

20 ton odpadów z tworzyw sztucznych.  

6,5 tony sprzętu  elektrycznego i 

elektronicznego, 7 ton zużytych opon, 0,88 

tony odpadów wielkogabarytowych oraz 5 

ton tekstyliów i 15 ton odpadów 

budowlanych i remontowych  

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, opony, 

tekstylia czy odpady budowlane 

przekazywane były przez mieszkańców 

gminy do PUNKTU SELEKTYWNEGO 

ZBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH, funkcjonującego na 

terenie bazy ZUK  Sp. z o.o.  w 

Międzylesiu, Plac Wolności 16. Znaczne 

ich ilości zebrane zostały również podczas 

przeprowadzonych na terenie gminy, w 

okresie jesiennym „wystawek”. 

 

O POMOCY DLA PRZEMYSŁU 

DRZEWNEGO 

W dniu 27.01.2014r w Międzylesiu 

odbyło się spotkanie przedstawicieli 

przemysłu drzewnego z senatorem RP 

Stanisław Jurcewiczem. Na spotkaniu 

przedstawiono problem tartacznictwa w 

pozyskaniu surowca do produkcji, a co za 

tym idzie kłopoty z utrzymaniem miejsc 

pracy. Inicjatorem spotkania był radny 

województwa Zbigniew Szczygieł  

 

INFORMACJA  Z  

GOSPODARKI  

NIERUCHOMOŚCIAMI 

Do końca miesiąca lutego br. winna 

zostać podpisana umowa notarialna dot. 

sprzedaży działek  niezabudowanych nr 



190/5  o pow. 0,5325 ha oraz 190/6 o pow. 

0,6303 ha,  obręb Międzylesie, na rzecz  

firmy  NRT Polska spółka  z o.o. ul. 

Wojska Polskiego 15, Międzylesie,  która 

w wyniku przetargu organizowanego w 

dniu 09.09.2013 r. stała się nabywcą 

wspomnianych nieruchomości.  

Firma dysponuje już decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach bez 

przeprowadzania oceny oddziaływania na 

środowisko. Na wspomnianym terenie 

planuje budowę zakładu przerabiającego 

butelki PET, z  zachowaniem wszelkich 

wymogów   w zakresie ochrony 

środowiska. Docelowo zakład będzie 

zatrudniał ok 40 osób. 

SPOTKANIE NOWOROCZNE 

2014 

 

  W dniu 27 stycznia 2014 roku w 

Domu Kultury w Międzylesiu odbyło się 

Spotkanie Noworoczne. Na zaproszenie 

burmistrza przybyli m.in. senator RP 

Stanisław Jurcewicz, radny województwa 

Zbigniew Szczygieł, starosta Maciej 

Awiżeń, dziekan dekanatu Międzylesie Jan 

Tracz, proboszcz Różanki Waldemar 

Ziembicki, Komendant Powiatowy Policji 

w Kłodzku Andrzej Sidorowicz, 

Komendant GPK w Kłodzku Piotr 

Piekarski. Obecnością swoją zaszczyciła 

nas także Starostka Karlik Jana Ponocna, 

Starosta Rokytnice v Orlických horác Petr 

Hodousek, Starosta Lichkova Zdenek 

Bruna, Starosta Bartoszowic 

Kostas Kotanidis. Przybyli także radni, 

sołtysi, zasłużeni dla miasta i gminy, 

przedstawiciele organizacji społecznych i 

jednostek gminy.   

 

 Po powitaniu gości przez dyrektor 

MGOK Teresę Sobierską,  burmistrz 

przedstawił prezentację multimedialną 

przygotowaną przez Ewę Siwek i Marka 

Glińskiego, w której zaprezentowano 

działalność samorządu w 2013 r. W trakcie 

spotkania wystąpiły panie z „Akademii 

Ruchu” z Goworowa.  Senator 

Stanisław Jurcewicz w imieniu własnym 

oraz posłanki Moniki Wielichowskiej 

przekazał życzenia wszystkim 

mieszkańcom Gminy Międzylesie. Do 

życzeń dołączyli się starosta kłodzki 

Maciej Awiżeń i radny województwa 

Zbigniew Szczygieł, oraz Starostka Kralik 

Jana Ponocna.  Następnie wzniesiono toast, 

w którym burmistrz życzył wszystkim 

zaproszonym gościom, ich rodzinom i 

mieszkańcom dużo sukcesów w 2014 r. 

Następnie trwały długie rozmowy w 

kuluarach… 

SZANOWNI PAŃSTWO! 

Po raz kolejny Grupa Medialna Errata 

organizuje plebiscyt Samorządowy Lider Roku 

Kompasy 2013. W tym roku po raz pierwszy 

Czytelnicy i Internauci ze wszystkich 

 powiatów subregionu wałbrzyskiego mogą 

wybrać najlepszego szefa gminy, miasta lub 

powiatu, którego docenią za dokonania na 



rzecz rozwoju samorządu, osobowość i 

wzorowe zarządzanie. To nowa kategoria II 

edycji Plebiscytu Samorządowy Lider Roku – 

Kompasy 2013 - Najlepszy Szef 

Gminy/Powiatu, w której nagrodę - statuetkę 

„Złotego Kompasu” – przyzna  nie Kapituła, 

tylko Czytelnicy i Internauci. Dlatego bardzo 

prosimy o zamieszczenie na Waszej stronie 

internetowej krótkiej informacji i link do 

artykułu z zasadami głosowania i listą 

uczestników. 

 
 

http://www.td-24.pl/wydarzenia/6649-

wybieramy-najlepszego-szefa-gminypowiatu 

 

Głosowanie w plebiscycie odbywa się za 

pośrednictwem sms-ów. Głosowanie 

trwa od 21 stycznia 2014 r. od godz. 00.01 do 

14 marca 2014 r. do godz.23.59. 

 

GOWORÓW POWALCZY O  

NAGRODĘ  ARGE ! 

 

Z wielką satysfakcją  informujemy, 

że Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego, zgłosił wieś Goworów do 

udziału w kolejnej edycji konkursu o 

Europejską Nagrodę Wsi 2014, 

organizowanego przez Europejskie 

Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i Odnowy Wsi – ARGE z 

siedzibą w Wiedniu. 

ARGE jest organizacją, która z 

jednej strony animuje międzynarodową 

współpracę na rzecz odnowy i rozwoju 

wsi, a z drugiej stanowi ważny podmiot 

opiniodawczy dla Komisji Europejskiej w 

zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 

Naczelnym kryterium konkursu jest 

ocena jakości podejmowanych działań na 

rzecz wzmacniania obszarów wiejskich 

pod kątem ich dostosowania do przyszłych 

wyzwań oraz podnoszenia jakości życia 

mieszkańców wsi, realizowanych zgodnie 

ze Strategią Europejskiego Stowarzyszenia 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy 

Wsi ARGE. 

Sołectwo Goworów będzie gościć u 

siebie komisję europejską w miesiącu 

czerwcu, natomiast rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpi we wrześniu br.  

Wszystkim mieszkańcom wsi życzymy 

powodzenia i mocno trzymamy kciuki. 

MIĘDZYLESKIE  

KOLĘDOWANIE – TAK 

POWSTAJE TRADYCJA… 

 

18 stycznia br.  Miejsko - Gminny 

Ośrodek Kultury w Międzylesiu, gościł na 

IX Międzyleskich  Kolędowaniach 

zespoły śpiewacze z Gminy Międzylesie, 

wraz z sołtysami i  grupą ludzi 

działających na rzecz środowisk wiejskich, 

by wespół kolędować, kultywować 

tradycję rozpoczętą przed ośmioma laty. 

Frekwencja z roku na rok staje się coraz 

większa, co świadczy pozytywnie o naszej 

http://www.td-24.pl/wydarzenia/6649-wybieramy-najlepszego-szefa-gminypowiatu
http://www.td-24.pl/wydarzenia/6649-wybieramy-najlepszego-szefa-gminypowiatu


wspólnocie samorządowej. Doliczono się 

ok. 190 osób. Należy więc chyba pomyśleć 

o innej lokalizacji imprezy w roku 

przyszłym, bo MGOK Międzylesie ma 

ograniczone możliwości. W tym roku w 

kolędowaniu uczestniczyło 11 zespołów 

śpiewaczych, a właściwie 12, bo tym 

ostatnim okazał się zespół „złożony” z 

sołtysów, który, „wywołany do tablicy” 

wyśpiewał profesjonalnie kilka kolęd.  

 

 A jakie to zespoły ? Zespół 

z Boboszowa, z Domaszkowa, 

„Długopolanie” z Długopola Górnego, 

„Oset” z Goworowa, „Gaj” z Gajnika, 

zespół z Kamieńczyka, „Trzy świerki” z 

Lesicy, „Międzylesianie” z Międzylesia, 

orkiestra OSP Międzylesie, zespół z 

Roztok,  oraz rozśpiewana „Róża” z 

Różanki, która w tym roku przewodziła i 

prowadziła bardzo profesjonalnie nasze 

kolędowanie. Opracowanego przez zespół 

scenariusza, przestrzegał kierujący „od 

zawsze” Różą Piotr Kensicki, który jak 

każdy prowadzący wcześniejsze edycje 

kolędowania wprowadził w ten szczególny 

koncert nowe elementy, co doskonale 

świadczy o jego kreatywności i 

pomysłowości…    

    

  Wieczór kolęd rozpoczął 

tradycyjnie burmistrz Tomasz Korczak 

zapaleniem świecy wigilijnej, czemu 

towarzyszyła wspólna modlitwa i kolęda 

„Nie było miejsca dla Ciebie”, 

zaintonowana przez Panią D. Pyrzyńską z 

zespołu „Róża”. Jak zwykle, od lat, obecny 

był. również ks. dziekan – Jan Tracz.

 

 

Nowością tego szczególnego 

koncertu, była wprowadzająca słuchaczy w 

podniosłą atmosferę, prezentacja 

multimedialna na temat tradycji 

bożonarodzeniowych w religii 

chrześcijańskiej w różnych regionach 

Polski, autorstwa Piotra Kensickiego. 

Ciekawym pomysłem, jest inicjatywa 

zbudowania międzyleskiej tradycji 

związanej z kolędowaniem: potrawy na 

wigilijnym stole, symbolika świąt, 

repertuar kolęd, oraz życzenia dla 

nieznajomych i najbliższych. Pomysły 

przedstawione przez sołtysów postaramy 

się opublikować. Cieszy bardzo, że do 

zespołów garnie się młode pokolenie. 

Przykładem niech będą  zespoły: z 

Domaszkowa i ich dziewczęta stojące na 

przodzie, oraz zespół z Roztok 

„wzmocniony” o dobre głosy bardzo 

młodego „ narybku” jak i młodzieży. 

Kolędowanie, to również czas na 

ogłoszenie przez burmistrza wyników 

rozstrzygniętego konkursu na 

„Najładniejszą choinkę 2013”.

 Przypominamy, że w bieżącym 

roku 21 sołectw przystroiło choinki. Każde 

drzewko było inne i niepowtarzalne, 

jednak z ciężkim sercem wśród 

zgłoszonych należało dokonać wyboru, 

trudnego wyboru tych naj… naj…chociaż  

wszystkie były piękne… 

A oto wyniki:  

I miejsce – wieś Roztoki 

II miejsce - wieś  Różanka 

III miejsce - wieś Gniewoszów 



Każde sołectwo uczestniczące w 

konkursie, zostało nagrodzone finansowo. 

 A już całkiem na zakończenie, na bis,  9. 

letni Roman Nicałek z Roztok, przy 

akompaniamencie akordeonu, wyśpiewał 

wspólnie z kolędującymi, kolędę „Jakaś 

światłość nad Betlejem.” Wszystkim 

uczestnikom kolędowania, organizatorom : 

pracownikom MGOK w Międzylesiu, 

zespołowi „Róża”, pracownikom UMIG 

Międzylesie – za obecność, trud i 

zaangażowanie DZIĘKUJEMY ! 

WYNORMALNIAŁO… 

 

Jak można przeczytać na stronie 

www.turystaklodzki.pl pod redakcją Marka 

Gałowskiego, od początku roku przejście 

graniczne w Kamieńczyku jest już 

dostępne z obu stron. Można tędy 

przejeżdżać pojazdami o masie do 3,5 

tony. Jednak przez ponad rok mieliśmy 

tutaj ewenement na skalę europejską – 

drogowe przejście graniczne w jedną 

stronę! W momencie otwarcia (2 

października 2012 r.), Czesi postawili tu 

bowiem znak drogowy „zakaz wjazdu 

pojazdów silnikowych” i „zakaz wjazdu 

motocykli”. 

Dziś już jest normalnie i wygodnie 

dla zmotoryzowanych ! 

    DOLNOŚLĄSKIE SMAKI  

ZAPRASZAMY PRODUCENTÓW 

ŻYWNOŚCI W GMINIE MIĘDZYLESIE 

DO ZAPOZNANIA SIĘ 

Z PROJEKTEM "KŁODZKIEJ 

WSTĘGI SUDETÓW" 

„DOLNOŚLĄSKIE SMAKI” 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ 

FUNDACJI  KŁODZKIEJ WSTĘGI 

SUDETÓW 

 

http://www.dolnoslaskie-smaki.pl/ 

 

ZASZCZYTNE  WYRÓŻNIENIE 

31 stycznia 2014 w Teatrze 

Zdrojowym w Kudowie Zdroju  odbyło się 

spotkanie   noworoczne organizowane 

przez Starostę Kłodzkiego Macieja 

Awiżenia. W atmosferze uroczystego 

spotkania  rozstrzygnięty został  konkurs 

na doroczną nagrodę starosty „Róża 

Kłodzka” . W kategorii „Inwestycja roku 

2013” wyróżniona została przebudowa 

basenu w Międzylesiu 

http://www.turystaklodzki.pl/


 

KONCERT PASTORAŁEK W 

DŁUGOPOLU ZDROJU… 

 

Wieczorem 27 stycznia br. 

melodyjne dźwięki  i przepiękne w treści 

pastorałki, wyśpiewane przez zespół 

„Długopolanie” z Długopola Górnego, 

wypełniły Pijalnię Wód w Długopolu 

Zdroju. Zebrana licznie publiczność, i ta z 

naszego terenu, jak i goście przyjezdni na 

kurację sanatoryjną, mieli sposobność 

 jeszcze raz,  przenieść się na godzinę, w 

magiczny okres bożonarodzeniowy i 

przeżyć niezapomniane chwile.  

 

A na bis, „kolęda dla nieobecnych”, która 

zawsze, bez względu na wiek, wywołuje 

tyle wzruszeń i emocji w sercach 

słuchających. 

XII MIĘDZYNARODOWY 

OPŁATEK MYŚLIWSKI 

 

1 lutego 2014 r. w Międzylesiu 

odbył się XII Międzynarodowy Opłatek 

Myśliwski zorganizowany przez 

Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Myśliwych Pogranicza, które skupia 

myśliwską brać z Polski oraz z Czech. 

 Uroczystość rozpoczęła się mszą 

świętą w Kościele Parafialnym Bożego 

Ciała w Międzylesiu, gdzie pośród 

dźwięków trąbek i rogów wniesiono 

sztandar Stowarzyszenia. Zwieńczeniem 

mszy było uroczyste złożenie kwiatów pod 

kolumną Maryjną w centrum Międzylesia. 

 Dalsza część uroczystości odbyła 

się już w Pisarach, gdzie uczczono pamięć 

nieżyjących kolegów. Następnie ubrano 

choinkę natury. Kulminacją uroczystości 

była wspólna zabawa, połączona z 



degustacją tradycyjnego, myśliwskiego 

bigosu. 
 

 

KĄCIK  EMERYTA 

Związek Emerytów i Rencistów koło w 

Międzylesiu zaprasza wszystkich 

emerytów na jednodniowa wycieczkę 

autokarowa w dniu 02.04.2014 r. do 

Trzebnicy i Milicza - fabryki bombek i 

ozdób wielkanocnych. Zapraszamy 

również na 5-dniowa wycieczkę do źródeł 

termalnych  w Szaflarach i zwiedzanie 

Zakopanego w dniach 19-23 maja 2014 r. 

Jak również zapraszamy na 14-dniowe 

wczasy nad morze do Rewala w dniach 

14.06-27.06.2014r. 

Wszelkich informacji dotyczących w/w 

 zaproszeń udziela zarząd ZERiI z 

siedzibą w DOMKACH TKACZY we 

wtorki od godz.10.oo-12.oo.  Chętnych 

zapraszamy. 

 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY  

W „Domku Tkaczy” przy ul. 

Sobieskiego 2 (tam, gdzie PZU), w każdy 

wtorek o godzinie 18.00 odbywają się 

spotkania Grupy Mityngowej AA 

„Wsparcie”, służącej pomocą osobom z 

problemem alkoholowym, a także 

członkom ich rodzin. 

 

PUNKT  KONSULTACYJNY  

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  

I  ICH RODZIN 

W każdy pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca w „Domku 

Tkaczy” przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie 

PZU), pan Zbigniew Chrapczyński 

przyjmuje w punkcie konsultacyjnym 

potrzebujące pomocy osoby uzależnione, a 

także członków rodzin osób uzależnionych 

szukających pomocy w rozwiązaniu 

istotnych spraw rodzinnych.  

DNI PRZYJĘĆ  W  

NAJBLIŻSZYCH  MIESIĄCACH 

(OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 

17.02.2014 *  03.03.2014 

POMOC BEZPŁATNA ! 

 

Persona  Ośrodek 

Szkoleniowo-Doradczy w 

Inowrocławiu zaprasza do 

bezpłatnego  udziału w 

szkoleniach ECDL Start w 

ramach projektu: 
 

„Z komputerem na TY – kursy 

ECDL podnoszące kwalifikacje, 

wiedzę i umiejętności obsługi 

komputera wśród mieszkańców 

województwa dolnośląskiego” 
 

Szkolenia są skierowane do 210 osób, 

pracujących jak i osób 



niezatrudnionych, w wieku 25-64 l., 

zamieszkałych na obszarze 

województwa dolnośląskiego. Projekt 

realizowany jest w okresie od 1 

stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 

roku. 
 

Szkolenia ECDL Start składają się z 

4 modułów (64h): 

 

1. Moduł I Podstawy technik 

informatycznych 

– podstawy użytkowania i 

zastosowań komputerów. 

 

2. Moduł II Użytkowanie komputerów 

– praca z ikonami, oknami, 

zarządzanie i praca z plikami, 

kompresja plików, zabezpieczenia 

przed wirusami, drukowanie. 

 

3. Moduł III  Przetwarzanie tekstów 

– praca z aplikacją, przetwarzanie 

tekstu, ustawienia programu, 

podstawowe operacje, obiekty, 

tworzenie tabel, wstawianie grafiki i 

wykresów, korespondencja seryjna. 

 

4. Moduł IV  Usługi w sieciach 

informatycznych 

– Internet, nawigacja między 

stronami www, wyszukiwanie 

informacji, poczta elektroniczna. 

 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy: 

• osoby 50+ 

• osoby z wykształceniem co 

najwyżej średnim 

• osoby niepełnosprawne 

• osoby pozostające bez 

zatrudnienia co najmniej 6 m-cy 

przed przystąpieniem do 

projektu 

• osoby powracające oraz 

wchodzące na rynek pracy 

• osoby po przerwie związanej z 

urodzeniem dziecka 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE 

JEST BEZPŁATNY 
 

Osoby zainteresowane prosimy o 

kontakt: 

 

Persona  

Ośrodek  Szkoleniowo-Doradczy 

ul. Lotnicza 60 

88-100 Inowrocław 

Tel: 733-749-240 

 

 

Szczegółowe informacje na 
stronie: 

www.persona.edu.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 luty 
Dzień świętego Walentego 
To dzień dobry dla każdego! 

W tym dniu wszyscy to wyznają, 
Że chcą kochać i kochają! 

 

  

Spełnienia wszystkich marzeń, 

zadowolenia z siebie, radości życiowej 

i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet 

życzę Wam .... wspaniałe, niepowtarzalne Panie! 

Burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak,   

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Marcinek 

     



KWALIFIKACJA     WOJSKOWA  -   2014 r. 

Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa mężczyzn i kobiet  rocznik podstawowy 1995, 

oraz rocznik starszy 1990 – 1994 ,którzy bez uzasadnionej przyczyny nie stawali 

do kwalifikacji wojskowej w latach poprzednich. 

Termin kwalifikacji wojskowej dla GMINY 

MIĘDZYLESIE Komisja Powiatowa w Kłodzku ustaliła 

na dzień  11 – 12 marca  2014 r.  rozpoczęcie kwalifikacji  

o godzinie 7:30 w Kłodzku  przy ulicy  Wyspiańskiego 2d. 

 

( Obiekt należy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, wjazd od strony 

Wyższej Szkoły Zarządzania „ EDUKACJA” kierunek Bystrzyca Kłodzka) 

 

     Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna 

posiadać dowód osobisty lub inny dokument pozwalający do ustalenia toźsamości, 

jedną fotografię o wym. 3x4cm bez nakrycia głowy, oraz dokument ze szkoły  

potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki, dokumentację 

medyczną jeżeli dana osoba choruje. 

 

     W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub 

burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub 

wojskowego komendanta uzupełnień, na podstawie art.32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o 

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2012r., poz.461 z 

poźn. zm) nakłada na osobę podlegającej kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza 

przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej , w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

 



HARMONOGRAM  
ZAJĘĆ DLA DZIECI W RAMACH PROJEKTU  

„Z NAMI NUDA SIĘ NIE UDA- IV”  

Lp. Data Temat zajęć 

1. 17.02.2014 
 

godz. 
 9.00-13.00 

Powitanie i rozpoczęcie  półkolonii.   Zajęcia integracyjne 
poprzez gry i zabawy. Spisanie regulaminu i zasad 
funkcjonowania grupy. Omówienie zasad bezpiecznego 
zachowania. II śniadanie 
Zajęcia plastyczne „ja i moja grupa” 
Podsumowanie zajęć 

2. 18.02.br 
godz. 

 9.00-13.00 

Powitanie, sprawdzenie obecności Zajęcia sportowe – nauka 
gry w bilard, mini tor przeszkód, zajęcia komputerowe 
II śniadanie 
Zakończenie zajęć 

3. 19.02.br 
godz. 

 9.00-13.00 

Powitanie, sprawdzenie obecności. Turniej gry w piłkarzyki. Gry 
i zabawy stolikowe. II  śniadanie.  
Spotkanie z przyrodą na  żywo. 
Podsumowanie zajęć 

4. 20.02.br 
 

godz. 
 9.00-13.00 

Powitanie, sprawdzenie obecności. Nauka gry w 

bilard.Warsztaty kulinarne   Omówienie zasad bezpiecznej i 

higienicznej  pracy w kuchni . Pieczenie  ciasteczek z czekoladą 

i rogalików  z marmoladą.  
Ocenia dnia i zakończenie zajęć. 

5. 21.02.br 
 

godz. 
 9.00-13.00 

Powitanie, sprawdzenie obecności . Warsztaty  plastyczne -

pejzaż zimowy  malowany pastą do zębów  – konkurs 

plastyczny . II  śniadanie. Zajęcia  komputerowe 

Zakończenie zajęć 

6. 24.02.br 
godz. 

 9.00-13.00 

Powitanie, sprawdzenie obecności. Zajęcia teatralne –
przygotowanie mini etiudy. II śniadanie.  
Podsumowanie  zajęć. 

7. 25.02.br 
godz. 

 9.00-13.00 

Powitanie, sprawdzenie obecności. Warsztaty recyklingu – 
zwierzęta z płyt CD, wykonanie skarbonki . Turniej bilarda.II  
Śniadanie. 
Omówienie dnia i zakończenia zajęć.  

8. 26.02.br 
godz. 

 9.00-13.00 

Powitanie, sprawdzenie obecności. Turniej tenisa stołowego i 
warcabów. II śniadanie. Zakończenie zajęć 

 

9. 27.02.br 
godz. 

 9.00-13.00 

Powitanie, sprawdzenie obecności. Warsztaty kulinarne, 
racuchy i pekaesy.. Prace plastyczne z wykorzystaniem różnych 
materiałów i technik.  II śniadanie. Zakończenie zajęć 

10. 28.02.br 
godz. 

 9.00-13.00 
 

Powitanie, sprawdzenie obecności. Karaoke. Gry i zabawy 
edukacyjne. II śniadanie. Podsumowanie ferii i ocena praca 
dzieci. Rozdanie nagród. 
Zakończenie zajęć. 

 
 



Zespół Szkół w Międzylesiu  2013/2014 

 

DATA RODZAJ ZAJĘĆ GODZINA prowadzący 

17.02.2014 

Zajęcia komputerowe  10:00-12:00 G.Neter, B. Dudek 

Wycieczka na basen   B. Lewandowska,  

J.Wyderska, B.Hendrysiak, 

M.Dudkiewicz 

Zajęcia z matematyki  10:00-12:00 W. Romaniuk  

Zajęcia z matematyki   10:00 – 12:00  A. Dawidowicz  

18.02.2014 
Zajęcia czytelniczo - komputerowe 10:00- 12:00 M. Wikiera 

Przygotowanie projektu kl IIa  12:00 – 14:00 I. Trytek  

19.02.2014 

Zajęcia z matematyki  10:00- 12:00  W. Romaniuk  

Zajęcia sportowe   10:00- 12:00 S. Mądry  

Gry i zabawy integracyjne- „Przyjęcie dla 

dzieci”  

10:00-12:00 T. Śliczna  

20.02.2014 
Zajęcia z matematyki  10:00-12:00 W. Romaniuk 

Zajęcia teatralne MGOK Międzylesie  9:00 – 13;00 I. Juraszek  

21.02.2014 

Spotkanie z legendą – wycieczka   K. Lewandowska- Czech 

Zajęcia sportowe Gimnazjum  

( chłopcy)  

10:00-12:00 

 

M. Dubicki 

 

Zajęcia sportowe Gimnazjum - dziewczyny 10:00- 12:00 G.Dereń- Dublicka 

24.02.2014 Zajęcia w pracowni komputerowej  10:00- 12:00 K.Neter 

25.02.2014 ------------------ --------------------- --------------------------- 

26.02.2014 Angielski na wesoło  12:00-14:00 A. Krzewina  

27.02.2014 Zajęcia w pracowni komputerowej  10:00-12:00 J.Gądek  

28.02.2014 ----------------------------- ---------------------- -------------------------------- 

 

 


