ROZMOWA Z NADLEŚNICZYM NADLEŚNICTWA MIĘDZYLESIE DARIUSZEM
JESIONOWSKIM
Połowa zimy za nami, co słychać w lesie panie Nadleśniczy? Jak wygląda usuwanie
klęski ekologicznej w lasach naszej gminy i jak możemy określić stan naszych lasów w
świetle zagrożeń ze strony czynników przyrodniczych np.: wiatru, suszy, owadów i
zwierzyny ?

Dzień dobry. Miło znowu spotkać się na łamach Informatora Gminnego. Witam
również wszystkich czytelników. Trochę czasu minęło od ostatniego wywiadu, ale to był dobry
czas dla lasu i dla Nadleśnictwa. Mam nadzieję, że również dla mieszkańców Naszej Gminy.
Jak zwykle nie ma łatwo. Niby proste pytanie a tak dużo pytań ze sobą niesie.
Zakończyliśmy bardzo trudny, a jednocześnie bardzo udany rok. Najważniejsza informacja
dla mieszkańców naszej gminy że po 3,5 roku zmagań ze skutkami klęski żywiołowej z lipca
2015 roku las powrócił na swoje miejsce. Zakończyliśmy sadzenie lasu w miejscach gdzie
huragan dokonał zniszczeń.
Huragan z lipca 2015 roku to było największe wydarzenie o charakterze klęski
ekologicznej od czasów zamierania drzewostanów na skutek kwaśnych deszczów w latach
osiemdziesiątych. Mieszkańcy gminy obserwowali na bieżąco postępy przy jej usuwaniu.
Uszkodzone drzewostany były zlokalizowane na stokach, które były bardzo dobrze widoczne.
Dziś są tam olbrzymie połacie bez starego lasu pozornie wyglądają na „puste”, ale mogę
zagwarantować, że jest tam już młody las, o który trzeba będzie jeszcze powalczyć zanim
urośnie. Będziemy co roku dosadzać nowe drzewka w miejscach z których ustąpią na skutek
niekorzystnych czynników (np. susza, szkody od zwierzyny). Ale najbardziej przemawiają
cyfry, i tak tylko na terenach klęskowych:
Pozyskaliśmy 250 tysięcy m3 drewna, w większości był to surowiec uszkodzony, złamany
lub zasiedlony przez kornika, a więc o obniżonej wartości, odnowiliśmy 261 ha lasu,
posadziliśmy 1,5 miliona szt. sadzonek, ogrodziliśmy szczególnie cenne gatunki siatką leśną o
długości 22 800 metrów. Co roku zabezpieczamy przed zwierzyną blisko 2 miliony sadzonek.
Stan naszych lasów na dzień dzisiejszy jest bardzo dobry, dbamy o nie. Ale trzeba
pamiętać, że las to jest organizm żywy, poddany presji wielu czynników przyrodniczych
równie pięknych jak i niszczycielskich. Wszystkie łączą się ze sobą albo są następstwem
innych. np. susza, która od kilku lat w całej Polsce daje się we znaki nie tylko leśnikom, ale i
rolnikom, a która w znacznym stopniu osłabiła nasze lasy. W następstwie tego nastąpił wzrost
liczebności kornika drukarza, którego nadmierna ilość prowadzi do rozpadów drzewostanów
świerkowych. Dużym optymizmem napawa tegoroczna zima, nareszcie śnieżna. Pokrywa
śnieżna w lesie dochodzi do metra, co pozwoli zmagazynować w lesie duże ilości wody, a
przez to wzmocnić drzewostany świerkowe.

Jaka jest skala wyliczonych strat ?

Przy takich klęskach straty należy liczyć nie tylko w rozmiarze finansowym, ważniejszy
jest wymiar ekologiczny. Ostatnio w prasie leśnej pojawił się artykuł pt. „Mityczny zysk z
huraganu stulecia” Jest w nim w bardzo przystępny sposób przedstawione czytelnikowi jaki
jest bilans zysków i strat w złotówkach. Artykuł dotyczy klęski od huraganu na północy kraju,
gdzie wylesieniom uległo 39 tysięcy hektarów. Prasa krajowa mimo dostępu do informacji
uwypukliła tylko ten ”mityczny zysk” ze sprzedaży drewna w wysokości 810 mln, brakło
jednak informacji co do kosztów jakie Lasy Państwowe muszą ponieść, żeby ten las
przywrócić społeczeństwu. A koszt to 1,66 mld złotych. Czyli podsumowując zysk do kosztów
to 1:2. Oczywiście klęska u nas miała mniejszy wymiar, ale myślę że u nas proporcje wahają
się na podobnym poziomie. Dwa razy więcej wydamy, żeby las powrócił na swoje miejsce niż
uzyskamy ze sprzedaży drewna. Czytelnik musi sobie uzmysłowić, że koszt to nie tylko
posadzenie lasu. Najpierw trzeba uprzątnąć powierzchnię, wyprodukować lub kupić w
sąsiednich Nadleśnictwach sadzonki, dowieźć je na powierzchnię, przygotować glebę,
wykaszać chwasty, zabezpieczyć przed zwierzyną, pielęgnować, w późniejszym czasie
przerzedzać drzewka. Ale koszt to również odbudowa dróg leśnych zniszczonych w czasie
wywozu drewna, szkody oszacowaliśmy na 30,3 km dróg.
Straty w przyrodzie to zniszczone siedliska przyrodnicze, które potrzebują dużo czasu żeby
się odbudować

Czy w związku z klęskami, zmniejszone zostało planowe pozyskanie drewna? Jak
prowadzi się gospodarkę leśną po takich klęskach, gdy wszystko zostało zmienione przez
żywioł ?

Klęska miała charakter lokalny zniszczyła drzewostany w czterech leśnictwach i w tych
leśnictwach pozyskanie drewna będzie bardzo ograniczone, natomiast intensywniej będziemy
pracować na leśnictwach, które do tej pory pozyskiwały drewno w bardzo ograniczonym
zakresie, głównie ze względów sanitarnych, bo wszystkie siły były skierowane na usuwanie
skutków klęski w tych czterech leśnictwach.
Pytam, bowiem przez znaczną ilość ludzi leśnictwo odbierane jest wyłącznie jako
„sadzenie i pozyskiwanie”, a ekolodzy zarzucają wam, że tniecie drzewa na potęgę. Jak
to wygląda naprawdę ?

Troszkę populistyczne pytanie. Nikt nie liczył i nie robił badań, więc pozwolę sobie być
odmiennego zdania, myślę, że podzielają je również ci, którzy kochają las i widzą go na co
dzień, widzą działania leśników, którzy dbają o niego i tak jak w naszym wypadku,
przywracają go naturze mimo klęsk i wkładają w to olbrzymi wysiłek.

Medialnie rzeczywiście jest sporo szumu. Zgodnie z definicją (nieco uproszczoną):
ekologia to nauka o przyrodzie. Czyli konsekwentnie ekolog to nie ten co przypina się do
drzewa i gra na emocjach ludzkich, ale ktoś kto posiada wiedzę i wykształcenie przyrodnicze i
dba o przyrodę. W tym gronie oczywiście są leśnicy, którzy dbają o las, mają odpowiednie
wykształcenie i przygotowanie do zawodu. Oczywiście nie uważamy się za „najmądrzejsze
misie w lesie” współpracujemy z ekspertami przyrodniczymi z wielu dziedzin, zwłaszcza przy
tworzeniu Planów Urządzania Lasu.
Rzeczywiście „tniemy drzewo”, ale nie tyle ile nam się podoba. Ilość wycinanego drewna
ściśle określa Plan Urządzania Lasu, który sporządza specjalistyczna, certyfikowana firma
zewnętrzna, raz na 10 lat. Jest to dokument na podstawie, którego prowadzona jest
gospodarka leśna. Sposób tworzenie i cała droga jaką ten dokument musi przejść, żeby
zatwierdził go do pracy leśników Minister Środowiska jest żmudna, rzetelna, konsultowana
społecznie i podlega surowej ocenie oddziaływania na środowisko, jednym z jego elementów
jest program ochrony przyrody. Można by wiele opowiadać, bo jest to ważny dokument o
dużej randze. Najprościej mówiąc naczelną zasadą jest to, że tniemy mniej niż przyrasta i
tylko tyle na ile określono w Planie Urządzania Lasu. To pozwala zachować trwałość lasu i
powiększać jego zasoby.
W marcu ubiegłego roku miałem niewątpliwą przyjemność rozmawiania z panem
Konradem Zarembą o programie „Bartnicy Sudetów”. Co z programem po upływie
roku? Dalej dziane są nowe barcie? Podobno w maju Nadleśnictwo organizuje w
Międzygórzu majówkę w ramach obchodu ustanowionego przez ONZ „Roku pszczoły”.
To pożyteczne hobby czy poważna działalność ?

Wcale się nie dziwię, że miło wspomina Pan tą rozmowę. Pan Konrad to niewątpliwie
człowiek o wielkiej pasji i wiedzy z zakresu pszczół. Sam z przyjemnością, nawet po ponad
roku istnienia programu i praktycznie codziennej styczności z nim, przysłuchuję się
wywiadom jakich udziela, jak edukuje dorosłych i młodzież.
Program już trwa ponad rok, zaplanowany jest minimum na 6 lat, z możliwością
kontynuacji na wielu innych obszarach jakie stwarza. Dziś już rozmawiamy o badaniach
naukowych na naszych barciach, interesują się nimi np. Uniwersytet Przyrodniczy z
Poznania. Pewien etap się zakończył tzn. wydzialiśmy wszystkie 1000 barci jakie założyliśmy
w programie, powiesiliśmy 900, czyli na wiosnę zostaje tylko 100 sztuk do powieszenia,
wszystko jest przygotowane, żeby zdążyć przed rojeniem się pszczół i zasiedlaniem barci. Ale
to tylko jeden, co prawda kluczowy dla całego programu element.
Program ma na celu podniesienie bioróżnorodności w lasach: stworzenie miejsc
bytowania dla pszczół leśnych, sadzimy drzewa miododajne (lipy, klony, drzewa i krzewy
owocowe), zakładamy łąki kwietne, żeby zwiększyć bazę pożytków pszczelich, a jednocześnie
edukujemy społeczność lokalną, prowadzimy monitoring zasiedleń oraz współpracujemy z
wieloma organizacjami. Program się rozwija, jest wyjątkowy w skali Europy, a może i na
świecie. Interesuje się nim wiele instytucji, współpracujemy z agendami rządowymi, firmami
prywatnymi. Ostatnio program nasz był prezentowany na szczycie klimatycznym w
Katowicach COP24.

Dwudziestego maja to ustanowiony przez ONZ „Światowy Dzień Pszczół” mający na celu
uświadomić ludziom jak ważne w naszym życiu są te małe pracowite owady, których
populacje na dziś są zagrożone. Jak powiedział Albert Einstein „Jeśli wyginą pszczoły,
człowiekowi zostaną cztery lata istnienia”. Chcemy również na terenie Dolnego Śląska
włączyć się w tą akcję. I tak 2 maja w Międzygórzu organizujemy festyn: pod nazwą
„Bartnicy Sudetów - Święto Lasu”, a w dniach 19-20 maja wspólnie z Regionalną Dyrekcją
Lasów Państwowych we Wrocławiu organizujemy tematycznie podobną imprezę edukacyjną
dla mieszkańców Dolnego Śląska pod nazwą „Światowy Dzień Pszczół – Pszczoły wracają do
lasu”
Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców gminy Międzylesie i Bystrzyca Kłodzka.

Nadleśnictwo pod pańskim kierownictwem angażuje się w różnorodne działania
edukacyjne, popularyzatorskie. Prowadzicie duże programy społeczno-przyrodnicze. W
środowisku was widać, ale to masa dodatkowej pracy i środków finansowych. Kto to
wszystko robi ?

Lubię ruch, jak się coś dzieje. Zanim zostałem Nadleśniczym wspólnie z moją żoną
Grażyną prowadziłem Stowarzyszenia Przyrodnicze, wykonujemy ekspertyzy przyrodnicze,
pisaliśmy wiele programów wykorzystujących środki unijne o charakterze przyrodniczym,
edukacyjnym, kulturowym, rolniczym, budowlanym. Sporo podróżujemy po świecie. Można
powiedzieć, a to trafił się załodze niespokojny duch. Ta wiedza jest niesamowicie cenna.
Parafrazując pewne znane powiedzenie „Dajcie mi program, a ja znajdę jego finansowanie”.
Jak Pan słusznie zauważył jest to mnóstwo dodatkowej pracy i potrzeba dużo środków
finansowych. Na szczęście mam fantastyczną załogę, ludzie o niesamowitej rozpiętości
uzdolnień poprzez przyrodnicze, informatyczne, administracyjne, księgowe do zupełnie
unikatowych pasji jak na przykład chiropterologia (od red. nauka o nietoperzach). Są to
ludzie chętni do pracy mający fantastyczne pomysły, a ja cóż... stwarzam im tylko warunki. Bo
nie od dziś wiadomo, że Nadleśniczy pracuje w pocie czoła rękami swoich podwładnych...

Współpraca pańskiej firmy ze społecznościami lokalnymi to również darowizny na cele
społeczne – przeznaczacie na takie działania bardzo poważne pieniądze...

To dosyć rzadki przypadek w Polsce, gdzie instytucja jaką są Lasy Państwowe nie mająca
obowiązku w tym zakresie, chce się podzielić wypracowanym majątkiem Skarbu Państwa ze
społecznościami lokalnymi. Posiadamy pule środków, które przeznaczamy na cele społecznoużyteczne. W ostatnich dwóch latach, odkąd jestem Nadleśniczym były to olbrzymie pieniądze
łącznie tylko w roku 2017 i 2018 przeznaczyliśmy na te cele 550 tyś złotych. To jest typowy
przykład dobrze pojętej odpowiedzialności społecznej naszej firmy.
Wypracowaliśmy duże zyski z pozyskania drewna klęskowego i dzielimy się nimi z
mieszkańcami naszych terenów. Tak duże pieniądze wymagają transparentności podziału,
dlatego powołałem komisję, która badała merytorycznie zasadność składanych wniosków.

Wydatkowanie tych środków podlegało również nadzorowi naszej jednostki nadrzędnej. W
tym roku środki te będą na pewno skromniejsze, ale nadal w miarę możliwości będziemy
wspierać społeczności lokalna.

Jaki jest udział Nadleśnictwa w zagospodarowaniu turystycznym gminy ?

Jest to szeroki temat. Można powiedzieć, że zagospodarowanie turystyczne gminy musi
być spójne zarówno na terenach leśnych jak i poza nimi. W końcu szlak turystyczny ma swoje
prawa i przebiega przez wiele terenów. Mamy do zaoferowania na naszym terenie bardzo
bogatą infrastrukturę turystyczną: szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, konne), miejsca
postoju, parkingi leśne, ścieżki turystyczne i edukacyjne.
Ostatnimi czasy wspólnie z gminą Międzylesie podejmujemy wiele inicjatyw, bardzo
dobrze zapowiada się pod tym względem rok 2019. Jestem po uzgodnieniach z burmistrzem
Tomaszem Korczakiem i chcemy razem zrealizować na naszym terenie wiele kilometrów tras
rowerowych tzw. single track. Pierwsza trasa powstała w roku 2018, teraz będzie
kontynuacja. W planach jest budowa wieży widokowej na górze Czerniec. Uzgodniliśmy
przebieg i ratrakowanie tras narciarstwa biegowego, również na terenach leśnych. W ramach
projektu Bartnicy Sudetów będziemy zakładać kwietne łąki we wsiach. Pomysłów nie brakuje,
pieniądze też się znajdą.

Baczny czytelnik prasy lokalnej dowie się, że Nadleśnictwo ma niemałe zasługi w
partnerskich działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego na terenie naszej gminy,
za co nagrodzone zostało przez policję „kryształowym radiowozem”. Nieobce są też
Nadleśnictwu działania prospołeczne, choćby wycinka drzew niebezpiecznych w pobliżu
prywatnych posesji, czy zakup defibrylatora dla Straży Leśnej. Opłaca się? Nie szkoda
pieniędzy ?

Gdy mówimy o bezpieczeństwie ludzi i mienia nie powinny być nadrzędnym celem finanse,
oczywiście trzeba uwzględnić możliwości. Staramy się w tym zakresie robić jak najwięcej, w
końcu życie ludzkie jest bezcenne. Rzeczywiście nagrodę i wyróżnienie „Kryształowy
radiowóz” Nadleśnictwo dostało od Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku za wspieranie
inicjatyw mających na celu podniesienie bezpieczeństwa na naszych drogach. Dla mnie
osobiście jest to jedna z najcenniejszych nagród, nie liczyliśmy na wyróżnienie i nagrodę w tej
kwestii, po prostu robiliśmy swoje, to co nakazuje obowiązek i zwykła przyzwoitość, to miłe,
że zostało to docenione.
Bardzo intensywnie współpracujemy ze Strażą Pożarną, wspólnie przeprowadzamy wiele
akcji i szkoleń na terenach Nadleśnictwa Międzylesie. Wspólnie podnosimy kwalifikacje na
terenach leśnych, wypracowujemy sposoby komunikacji w trudnych do orientacji warunkach,
przygotowujemy unikatową mapę ppoż. naszych terenów w wersji elektronicznej dla wozów
bojowych, żeby ułatwić szybkie dotarcie do ewentualnego pożaru, dofinansujemy jednostki
straży pożarnej.

Nadleśnictwo Międzylesie podjęło inicjatywę usunięcia drzew niebezpiecznych na naszym
terenie, rosnących w pobliżu prywatnych posesji. Po każdej klęsce żywiołowej wiele drzew
jest poderwanych, mają uszkodzone korony, system korzeniowy, czasami są to zgniłe
odziomki, które ledwo stoją i wystarczy silny wiatr, żeby doszło do nieszczęścia. Obecnie
zakończyły się prace przygotowawcze, służba leśna z terenu dokonała inwentaryzacji takich
drzew, następnie inwentaryzacje te zostały zweryfikowane przez Inżyniera nadzoru.
Zakwalifikowaliśmy do usunięcia ponad 150 drzew. Podobne inicjatywy trwają w całych
Lasach Państwowych na polecenie Dyrektora Generalnego. Planujemy usunąć drzewa
niebezpieczne do końca marca.
Straż Leśna to nie tylko „oko i ucho szefa”. To ludzie o wysokich kwalifikacjach
zawodowych dysponujących sprzętem i wyposażeniem do zwalczania szkodnictwa leśnego, ale
też w większości wypadków są pierwsi na miejscu zdarzeń niebezpiecznych, trudnych czy
wymagających interwencji medycznej. Są przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy więc
wydawało mi się naturalne, że powinni być wyposażeni w defibrylator jako sprzęt pierwszej
pomocy. Dobrze go mieć pod ręką, miejmy nadzieję, że nie będzie używany.

Czy nasze Nadleśnictwo prowadzi znaczące inwestycje, które uznać można za
dokapitalizowanie firmy? Jeżeli tak to co było przedmiotem inwestycji i jaka jest ich
skala w wymiarze finansowym ?

Nadleśnictwo ma wiele celów do zrealizowania z mocy ustawy i innych przepisów. Musi
dysponować odpowiednią infrastrukturą i sprzętem. Również „Wielki Świat” poszedł do
przodu, trzeba mu dotrzymać kroku. Rok 2018 był bardzo bogaty w inwestycje. Wydaliśmy na
ten cel ponad 8,2 mln PLN. Inwestycje miały bardzo różny charakter można je podzielić na
kilka działów:
Najważniejszy dział gospodarki leśnej: inwestycje drogowe na terenie leśnym to około 9,5
km nowych lub odbudowanych dróg, większość zniszczonych w czasie klęski żywiołowej.
Budowa nowej szkółki tunelowej do produkcji sadzonek w Międzygórzu. W tej mierze
niezbędna jest samowystarczalność, choćby ze względu na zalesianie powierzchni
poklęskowych, oraz położenie nadleśnictwa „w pionie”. Różnica wysokości między
najniższym punktem nadleśnictwa, a najwyższym to 1000 m. Z tym związana jest różnica w
początku wegetacji nawet do 2 miesięcy, więc musimy produkować własny materiał
sadzeniowy, żeby był dostępny przez cały okres sadzenia.
Dział innowacji i nowych technologii: Termomodernizacja budynku biurowca
nadleśnictwa, w tym celu dociepliliśmy ściany i dach, zainstalowaliśmy ekologiczne źródła
energii: 6 odwiertów głębinowych do pomp ciepła o głębokości 100 m, które zapewniają
ogrzewanie budynku oraz produkujemy własny prąd z instalacji fotowoltaicznej.
Drugą poważną inwestycją jest modernizacja sieci teleinformatycznej, nowa serwerownia
z wyposażeniem, nowoczesne metody przesyłania danych, większa przepustowość łączy.
Sprzęt do prac leśnych i budownictwa drogowego: zakupiliśmy ciągnik dużej mocy z
osprzętem do prac leśnych, wykorzystywany m.in. do usuwania skutków klęsk żywiołowych,
budowy i remontów dróg leśnych, mały ciągnik do prac gospodarczych oraz quad dla Straży
Leśnej celem usprawnienia zwalczania szkodnictwa leśnego

Osobny temat to nasze programy przyrodniczo-społeczne, koszt ich to ok. 7 mln PLN
Rewitalizacja Wodospadu Wilczki” - 3,5 mln PLN „Bartnicy Sudetów” – 3,5 mln PLN.
Na realizację tych programów uzyskaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego i
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W sprawie szczegółów dotyczących
programów polecam lekturę naszej strony internetowej.

Nadleśnictwo „dokłada” się w sposób znaczący do finansowania dróg publicznych w
naszej gminie...

To działanie wpisuje się politykę naszej firmy jako społecznie odpowiedzialnej. Często
stosując skrót myślowy mówi się, że to ”lasy niszczą drogi”. Nic bardziej błędnego. My
sprzedajemy drewno loco las. To znaczy, że nasi kontrahenci, którzy kupili drewno wywożą je
własnym transportem. My nie posiadamy samochodów do wywozu drewna. Ale związek
istnieje i nie chcemy temu zaprzeczać. Rozumiemy potrzebę odbudowy dróg, zwłaszcza że
nasze dofinansowanie jest wkładem własnym przy dotacji unijnej albo rządowej.
Dobrym przykładem jest ostatnia dofinansowana przez nas budowa drogi w Goworowie.
Budowa drogi kosztowała 2,1 mln PLN z tego 1,7 mln PLN wyłożyło Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych, 300 tyś. PLN Nadleśnictwo Międzylesie i nieco ponad 120 tyś. PLN Starostwo
Powiatowe. Można powiedzieć, że bez naszego wkładu nie byłoby drogi w Goworowie na
którą mieszkańcy czekali 21 lat od powodzi stulecia, która ją zniszczyła. Dofinansowaliśmy
inwestycje drogowe olbrzymimi środkami, zważywszy, że nie mamy takiego obowiązku i nie
my odpowiadamy za stan dróg. Ale tak naprawdę końcowym beneficjentem tej drogi, gdy
opadną emocje, kampanie wyborcze, jest przysłowiowy Kowalski i o to właśnie chodzi w
firmie społecznie odpowiedzialnej. Dbanie o rozwój regionu, a pośrednio o polepszenie bytu
ludzi, którzy tu mieszkają. Łącznie o ostatnich latach wybudowaliśmy drogi publiczne i mosty
za kwotę 1,4 mln PLN z tego w ciągu ostatnich 13. miesięcy dołożyliśmy do budowy dróg
powiatowych 712 tyś PLN.

Działań w Nadleśnictwie jest dużo, a co panu sprawia najwięcej satysfakcji ?

Prowadzenie Nadleśnictwa to przede wszystkim olbrzymia odpowiedzialność za majątek
Skarbu Państwa, za ludzi, ale i również możliwość działania i tworzenia naszej Małej
Ojczyzny. Mają na to wpływ często drobne rzeczy, codzienne. Ale dzięki możliwościom jakie
posiada duża prężna firma jaką jest Nadleśnictwo Międzylesie możemy wpływać nie tylko na
bezpieczeństwo ekologiczne naszego regionu, ale wspólnie z samorządami tworzyć tą
rzeczywistość, żeby nam wszystkim żyło się lepiej. To daje dużo satysfakcji. Działamy zgodnie
z naszą dewizą: „dla Lasu, dla Ludzi”. Cenię sobie również kontakt z przyrodą, bardzo
uspokaja pozwala nabrać dystansu do wielu rzeczy. Teraz z racji zajmowanego stanowiska w
godzinach pracy jest go mniej, ale nadrabiam popołudniami i w każdej wolnej chwili.

A co można powiedzieć o Nadleśnictwie jako pracodawcy? Są chętni do pracy? Przecież
to ciężka i niebezpieczna praca ?

Tą odpowiedź musimy podzielić na dwie części.
Pierwsza dotycząca samego Nadleśnictwa: jesteśmy dobrym pracodawcą na naszym
terenie, oferujemy bardzo dobre warunki pracy i płacy, całą otoczkę socjalną jaka jest w
firmie państwowej, bezpieczeństwo zatrudnienia i możliwość kształcenia się i samorozwoju.
Na każde stanowisko, na które szukam kandydata jest od kilku do kilkunastu ofert z całej
Polski.
Druga część to rynek usług leśnych. Są tu bardzo niebezpieczne trendy związane z
zatrudnieniem, drastyczny spadek liczby osób chętnych do pracy, z wielu powodów,
podstawowy to oczywiście wynagrodzenie, konkurencja w Czechach, oraz to, że jest to trudna
i niebezpieczna praca. Tym ludziom, którzy pracują w lesie, szczególnie przy pozyskaniu
drewna i odnowieniu lasu należy się szacunek za ciężką pracę jaką wykonują. To również
dzięki nim mamy nasze lasy w dobrej kondycji i mogą nimi cieszyć się wszyscy.

Mamy zimę. Niegroźną, jeżeli chodzi o temperatury, ale dotkliwą dla zwierzyny leśnej ze
względu na grubość pokrywy śnieżnej. Kiedyś za dostarczanie pomocy w przetrwaniu
zimy odpowiadali przede wszystkim leśnicy i myśliwi. Jak to wgląda dzisiaj, bo tej zimy
pusty paśnik nie jest – mówię to z żalem – niczym dziwnym...
Pokrywa śnieżna, rzeczywiście w lesie jest gruba, utrudnia to znajdywanie pokarmu
zwierzynie. Naturalną rzeczą jest dokarmianie zwierzyny. Czynią to zarówno myśliwi jak i
leśnicy, często są to ci sami ludzie. Generalnie zagospodarowanie łowiska i dokarmianie
zwierzyny spoczywają na kołach łowieckich. Co do sposobu dokarmiania i pustych paśników
sprawa już nie jest taka prosta. Dokarmianie trzeba robić z głową. Trzeba pamiętać, że jest to
dzika zwierzyna, która przetrwała w lesie wiele zim i potrafi sobie doskonale radzić nawet
przy grubej pokrywie śnieżnej.
Kwestia pustych paśników może mieć różne wytłumaczenie i tu też trzeba trochę dystansu.
Podam kilka przyczyn oczywistych: zmiana lokalizacji paśników, do których dostarczony jest
pokarm, ze względu na założone w pobliżu uprawy leśne lub na zmianę miejsce bytowania
zwierzyny. Nie likwiduje się starych paśników, gdyż mogą być kiedyś ponownie wykorzystane.
Nadleśnictwo nadzoruje gospodarkę łowiecką na naszym terenie. Uważam, że koła łowieckie
wywiązują się ze swoich statutowych obowiązków i współpraca z nimi jest dobra. Myśliwi
również mieli swój udział w sadzeniu lasu na terenach klęskowych w roku 2018, który sadzili
społecznie.

Czy koła łowieckie mające swoje obwody na terenie naszego nadleśnictwa oprócz
(wątpliwej dla mnie) przyjemności strzelania do zwierząt mają jakieś realne, wymierne
obowiązki ?

Dziś wywiad wyjątkowo podchwytliwy ! Kolejne trudne pytanie oparte na pewnym
stereotypie. Leśnik wycina drzewo, myśliwy strzela do saren. Pokazuje to jaką media mają
olbrzymią władzę i jak potrafią kreować rzeczywistość. No, ale do rzeczy. Sam nie jestem
myśliwym, więc może moja opinia będzie obiektywna. Funkcjonowanie kół łowieckich bardzo
precyzyjnie reguluje ustawa, rozporządzenia wykonawcze i Statut Polskiego Związku
Łowieckiego. Może to trochę zdziwić, ale obok zagospodarowania łowisk i nadzorowanej
przez Nadleśnictwo gospodarki populacjami zwierzyny myśliwi wspierają i prowadzą prace
naukowe w zakresie gospodarowania zwierzyną.
Łowiectwo to nie tylko polowanie, to również kultywowanie tradycji, kuchnia myśliwska,
patriotyzm, okazja do spotkań towarzyskich i zacieśniania więzi międzyludzkich.
Dla mnie osobiście jako Nadleśniczego, to racjonalna gospodarka populacjami
zwierzyny, co pozwala ograniczyć szkody w lesie i uprawach rolnych. Żyjemy w środowisku
mocno zmienionym przez człowieka i jego ingerencja jest niezbędna. Brakuje naturalnych
drapieżników i człowiek musi je zastąpić, żeby była równowaga w przyrodzie.
Oczywiście jak w każdym środowisku zdarzają się ludzie o wysokim etosie moralnym,
większość porządnych ludzi, kochających przyrodę, ale zdarzają się i czarne owce. Nie można
jednak przez pryzmat niechlubnych incydentów, które tak lubią media, postrzegać całej grupy
tych bądź co bądź potrzebnych dla lasu ludzi.
Może kilka zdań od siebie...

Najtrudniejsze zostawił Pan na koniec...
Dziękuję załodze Nadleśnictwa i wszystkim ludziom dobrej woli za zrozumienie w trudnym
okresie transformacji Nadleśnictwa i w czasie usuwania skutków klęski żywiołowej.
Szczególnie ważne jest dla mnie wspólne sadzenie lasu z nauczycielami, dziećmi i
młodzieżą, harcerzami, kołami łowieckimi „Lis”, „Ostoja”, „Sylwan”, Ochotniczymi
Strażami Pożarnymi Goworów, Roztoki, Międzylesie. Świadczy to o tym jak ważny jest las dla
społeczeństwa, że ludzie potrafią poświęcić swój czas dla wspólnych celów.
Dwa trudne, ale i bardzo dobre lata za nami. Firma sprostała nałożonym na nie
obowiązkom, rozwija się i jest innowacyjna. Oczywiście to dzięki ludziom ich pomysłom,
uporowi i oddaniu firmie. Przed nami jeszcze sporo wyzwań. Myślę, że może być tylko lepiej.

Dziękuję za rozmowę

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU

RADZILI MŁODZI RADNI...
15 lutego 2019 r; o godz. 13.00 w sali
Urzędu MiG Międzylesie odbyła się II
sesja
Młodzieżowej
Rady
MiG
Międzylesie. Na sesji rada podjęła uchwałę
o przystąpieniu do Programu Aktywizacji
Obszarów Wiejskich w 2019 r.

odbyła się w dniu 29 stycznia 2019 r. a jej
tematem było :
1/ uchwalenie regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków w gminie
Międzylesie
2/ warunki udzielania bonifikat od opłat
jednorazowych z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego gruntów
stanowiących własność gminy Międzylesie
w prawo własności tych gruntów i
wysokości stawek procentowych tych
bonifikat
3/ wyrażenie zgody na przystąpienie do
partnerstwa powołanego do realizacji
projektu pn. „Ziemia Kłodzka- czyste
powietrze (wymiana wysokoemisyjnych
źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie gmin : Bystrzyca
Kłodzka,
Kłodzko,
Lądek
Zdrój,
Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie i
Stoszowice)”.
4/ zmiany w budżecie gminy na rok 2019
Zainteresowani przebiegiem sesji mają do
dyspozycji nagranie z jej przebiegu na
stronie www.miedzylesie.pl, a ponadto
wgląd do protokołu na stronie :
www.miedzylesie.pl>BIP?Rada Miejska

W ramach wyodrębnionych środków w
Programie PAOW w wysokości 5000 zł,
młodzież za pośrednictwem szkół z terenu
gminy może składać wnioski o granty na
małe inicjatywy uczniowskie do kwoty 200
zł. Zarządzeniem burmistrza ogłoszono
nabór wniosków, który trwał będzie od 18
lutego do 11 marca 2019 r.

DOROCZNA NAGRODA
STAROSTY KŁODZKIEGO
„RÓŻA KŁODZKA”

przyznała doroczne nagrody starosty w 8
kategoriach, wśród których była m. innymi
kategoria GMINA.

W kategorii tej – o czym miło
poinformować, zwyciężyła i otrzymała
symboliczną „Różę Kłodzką”
gmina
Międzylesie !

WAŻNE SPOTKANIA

Kapituła w składzie : Maciej
Awiżeń - Starosta Kłodzki, Zbigniew
Łopusiewicz - Przewodniczący Rady
Powiatu
Kłodzkiego,
Małgorzata
Jędrzejewska-Skrzypczyk - Wicestarosta
Kłodzki, Piotr Marchewka - Etatowy
Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego,
Krzysztof
Bolisęga
Dyrektor
Powiatowego urzędu Pracy w Kłodzku,
Jacek Kubicki - Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku

06.02.2019
r.
w
Starostwie
Powiatowym w Kłodzku odbyło się
spotkanie w sprawie budowy suchego
zbiornika w Boboszowie. W spotkaniu
wzięli udział przedstawiciel wykonawcy
firmy Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i
Ekologicznych „EKO – WOD” Sp. z o.o. –
Lider i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„Fransław” Piotr Kalemba – Partner Iv,
Etatowy
Członek
Zarządu
Piotr
Marchewka, Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych Stanisław Sijka, oraz
Burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak.
Przedmiotem
spotkania
było
wypracowanie koncepcji budowy drogi
technicznej omijającej miasto Międzylesie.
Droga ta miała by prowadzić wokół miasta
tak, aby z wykorzystaniem dróg
powiatowych i gminnych umożliwić
transport kruszywa i ziemi bez naruszania
nadmiernego ruchu i obciążenia miasta.
****
W dniach od 13-14.02.2019 r. w
Czeskich
Pardubicach
odbyło
się
posiedzenie Komitetu Sterującego dla
małych projektów pogranicza. Ustalono, że
do października będzie można składać
projekty dla wspólnych przedsięwzięć na
pograniczu polsko-czeskim. W spotkaniu

wziął udział burmistrz
Tomasz Korczak.

Międzylesia

****
11.02.2019 r. w Kłodzku odbyło się
posiedzenie Powiatowej Rady Rynku
Pracy, na spotkaniu przeanalizowano
aktualny stan bezrobocia naszego powiatu.
Omówiono zasady i sposoby działania na
2019 r. Zatwierdzono kierunki kształcenia
zawodowego na terenie powiatu, oraz
przyjęto podział środków na aktywne
zwalczanie bezrobocia.

NARADA SOŁTYSÓW
15 lutego w Urzędzie Miasta i Gminy
odbyło się pierwsze po wyborach sołeckich
spotkanie sołtysów, które prowadził
burmistrz Tomasz Korczak. Po części
oficjalnej pogratulowano sołtysom którzy
już po raz kolejny objęli to stanowisko,
oraz nowym sołtysom którzy na
tą
kadencję zostali wybrani.

Burmistrz podziękował wszystkim
sołtysom za współpracę, trud i wysiłek
wkładany w pełnienie tej trudnej funkcji,
życząc jednocześnie wytrwałości w
realizacji celów i zadań postawionych
zarówno sołectwu, jak i sobie.
Na spotkaniu przedstawiciel DODR pan
Jan Dereń przedstawił tematy związane ze
zmianami płatności do programów rolno
środowiskowych, zmiany w płatnościach
bezpośrednich,
ograniczenie
zanieczyszczenia
wód
azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych, a
także omówiono Fundusz Sołecki 2019.
Podczas narady ogłoszono konkurs
grantowy w ramach PAOWO i omówiono
działania dotyczące wniosków przy
wsparciu Gminnego Funduszu Profilaktyki
i
Rozwiązywaniu
Problemów
alkoholowych. Sołtysi otrzymali do
rozprowadzenia plakaty dotyczące E–PIT,
który ma ułatwić mieszkańcom rozliczenie
podatku za rok 2018.

ZGROMADZENIE OGÓLNE
CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA PSORW
W GOGOLINIE

Na spotkaniu przedstawiciel Starostwa
Powiatowego z Kłodzka Piotr Marchewka
przedstawił
inwestycje
jakie
były
poczynione w Gminie Międzylesie w 2018
r. omówił projekty grantowe „Inicjatywa
Społeczności Lokalnych” oraz nowy
projekt
„Budżet
Obywatelski”
zaproponował współprace z sołtysami
nowej kadencji Gminy Międzylesie.

W dniach 11-12 lutego 2019 r. w gminie
Gogolin, województwo opolskie gościli
przedstawiciele gmin należących do
Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i
Rozwoju Wsi oraz uczestnicy procesu
tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi.
Podczas Zgromadzenia Ogólnego wybrany
został nowy skład zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia.

stowarzyszenia, jednak co cenniejsze,
udało się nawiązać bardzo owocne
współprace
międzygminne,
których
efektem były wspólne projekty, gościnne
wizyty studyjne, a także wymiany
doświadczeń
pomiędzy
różnymi
społecznościami
(muzycy,
seniorzy,
samorządowcy, itp.). Zebranie ogólne
zatwierdziło też sprawozdanie finansowe
oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej i
jednogłośnie
udzieliło
zarządowi
absolutorium. Przyjęty został także plan
działania na rok bieżący. W planach jest
m.in. udział w konkursie nr 3/2019 dla
partnerów Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich, konferencja otwierająca proces
certyfikacji Sieci Najciekawszych Wsi
oraz wizyta studyjna w jednej z gmin
członkowskich.

W poniedziałek 11 lutego w sali
konferencyjnej centrum przesiadkowego w
Gogolinie
zebrali
się
członkowie
stowarzyszenia PSORW, by zamknąć
miniony rok 2018, ustalić plan działania na
rok bieżący, a także dokonać wyboru
nowych członków zarządu oraz komisji
rewizyjnej.
Obszerne
sprawozdanie
merytoryczne
z
działalności
stowarzyszenia w latach 2016 – 2018
przedstawił burmistrz Gogolina Joachim
Wojtala, pełniący dotychczas również
funkcję przewodniczącego tego gremium.
W tym czasie odbyło się kilkanaście
spotkań
zarządu
oraz
członków

Najważniejszym punktem zebrania było
jednak wybranie nowego składu zarządu
stowarzyszenia. Nowym przewodniczącym
został wójt gminy Dzierżoniów Marek
Chmielewski, a wiceprzewodniczącym
burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.
Pozostali członkowie zarządu to Tomasz
Korczak (gmina Międzylesie, woj.
dolnośląskie), Zbigniew Walczak (gmina
Gniewino, woj. pomorskie), Marcin
Barczykowski (gmina Dąbrowa, woj.
kujawsko – pomorskie), Łukasz Kubiak

(gmina Krobia, woj. wielkopolskie) i
Sybilla Stelmach (gmina Popielów, woj.
opolskie).
We wtorek 12 lutego w sali konferencyjnej
Sanktuarium św. Jacka
w Kamieniu
Śląskim przedstawiciele gmin mieli okazję
zapoznać się z wieloma prezentacjami,
które przedstawiali Ryszard Wilczyński
poseł na Sejm RP, ekspert PSORW,
Krzysztof Reinert zastępca burmistrza
Gogolina, Anna Grygierek burmistrz
Strumienia, Jacek Brygman wójt gminy
Cekcyn.

NASZA OSP NA SZKOLENIU...

2 lutego br. członkowie OSP Międzylesie
wzięli udział w warsztatach z zakresu
ratownictwa wodno-lodowego na terenie
zbiornika wodnego w Starej Morawie.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Kłodzku zadysponowała do
szkolenia kilka jednostek strażackich z
terenu powiatu kłodzkiego, w tym
specjalizujące się w ratownictwie wodnym.
Warsztaty podzielone były na dwie części
teoretyczną i praktyczną. Celem szkolenia
było podniesienie umiejętności strażaków
z zakresu technik ratowniczych na
akwenach
wodnych,
udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy przy
tego
typu
zdarzeniach
oraz
przeprowadzenie
rozpoznania
operacyjnego obiektu.

WIADOMOŚCI DLA
AMATORÓW NARCIARSTWA
BIEGOWEGO
W ramach realizowanego przez
gminę Międzylesie projektu pn.: Aktywne
narciarstwo biegowe pogranicza polsko –
czeskiego” , który jest realizowany w
zakresie Programu Interreg V-A Republika
Czeska – rzeczpospolita Polska 2014 –
2020
oraz
budżetu
państwa
za
pośrednictwem Euroregionu Glacensis
zakupiono między innymi skuter śnieżny z

wyciskaczem do śladów wytyczania tras
narciarstwa biegowego.

- trasa – Różanka – droga szutrowa – ok.
3,0 km
- nowo powstała, w ramach w/w projektu,
trasa Jodłów – Potoczek o długości 4,0 km
Powyższe
trasy
będą
systematycznie utrzymywane (w miarę
warunków pogodowych), co umożliwi
korzystanie z nich przez zainteresowanych
amatorów ,,biegówek”.

XVI FESTIWAL NAUKI
Aktualnie, ze względu na warunki
atmosferyczne i dużą pokrywę śniegową,
w ciągłym utrzymaniu są poniższe trasy:
- 2 pętle - Smreczyna - ,,Trzy Dworki” o
długości 1,5 km i 2,5 km
- 2 trasy - Przejście graniczne Kamieńczyk
– Petrovice w kierunku ,,Czerwonego
Strumienia”, oraz w
kierunku
Boboszowa – o długości 2,0 km i 1,5 km
- pętla na boisku
Międzylesiu – 04 km

sportowym

w

Tradycyjnie w ostatni piętek przed
zimowymi feriami w Szkole Podstawowej
w Międzylesiu członkowie Klubu Młodego
Odkrywcy
wraz
z
opiekunami
zorganizowali
Festiwal
Nauki.
Uczestnikami imprezy byli uczniowie klas
1-4 szkoły podstawowej w Międzylesiu
oraz czwartoklasiści z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Domaszkowie.

Wszystkim uczniom biorącym udział w
festiwalu
składamy
serdeczne
podziękowania za ciężką pracę. Naszą
imprezę wspomogła finansowo gmina
Międzylesie.

BAL KARNAWAŁOWY
W PRZEDSZKOLU
"Jest karnawał, w karnawale wszyscy
urządzają bale.
Gościem specjalnym naszej imprezy był
pan Daniel Stasiak, który prowadził
niezwykle ciekawe zajęcia w mobilnym
planetarium Astro Arena. Ten prawdziwy
pasjonat
astronomii
opowiadał
o
gwiazdach i planetach,
obserwacjach
zaćmienia słońca, a następnie można było
oglądać niebo pod kopułą planetarium.
Nasi klubowicze przygotowali
doświadczenia dotyczące środka siły
ciężkości, obwodów elektrycznych, zasad
udzielanie
pierwszej
pomocy
,eksperymentów
chemicznych,
właściwości wody jako rozpuszczalnika
różnych substancji.. Uczestnicy spotkania
mogli w sposób praktyczny
badać
sprawność swoich zmysłów, wykonywali
własnoręcznie zabawki, które zabrali na
pamiątkę
do
domu.
Sprawnością
intelektualną należało wykazać się przy
układaniu kostki Rubika. Ciekawość
najmłodszych wzbudziło doświadczenie
imitujące wybuch wulkanu. Aplauz
wzbudził występ iluzjonistyczny ucznia
klasy 8 naszej szkoły. Jego „sztuczki”
nawet wśród dorosłych
wzbudziły
ogromne zainteresowanie i niedowierzanie.
Międzylescy strażacy jak zwykle nas nie
zawiedli i stawili się perfekcyjnie
przygotowani
do zajęć dotyczącymi
bezpieczeństwa na drodze.

To tradycja bardzo stara strojów pięknych,
co niemiara".
W piątek 25 stycznia w naszym
domaszkowskim przedszkolu odbył się bal
przebierańców.

Przedszkolaki ze wszystkich grup wraz ze
swoimi paniami zaprezentowały swoje
najróżniejsze stroje, a wśród nich można
było zobaczyć: policjantów, księżniczki,
piratów, czarownice, strażaków, biedronki
i wiele innych.

Dzieci z radością uczestniczyły w
zabawach i konkursach, do których
zachęcała skoczna muzyka. Były też tańce
i przerwa na słodką przekąskę. Na koniec
wybraliśmy też królowe i królów balu.
Dziękujemy
rodzicom
za
przygotowanie tegorocznych strojów i
życzymy pomysłów
na kolejne
karnawałowe przebrania.

Reprezentowały nas: Martyna Nicoś z
mamą z grupy 3- latków i Zuzanna
Ponulak z mamą
z grupy 6- latków.
Obie dziewczynki i ich mamy zostały
nagrodzone. Zuzia- I miejsce za
największą
ilość
polubień
poprzez głosowanie na Facebooku, a
Martynka - wyróżnienie organizatora.

SUKCES DOMASZKOWSKICH
PRZEDSZKOLAKÓW
W POWIATOWYM
KONKURSIE
"MAŁY NIEDŹWIEDŹ
SŁODKO ŚPI"
Już po raz drugi nasze przedszkole
brało udział w Powiatowym Rodzinnym
Konkursie,
do którego zaprosiło nas
Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w
Stroniu Śląskim
we współpracy
z Nadleśnictwem Lądek Zdrój.
Zadanie konkursowe w tym roku
polegało na wykonaniu niedźwiedzia
według własnego pomysłu, z dowolnego
materiału, z wykorzystaniem surowców
wtórnych i naturalnych.

Gratulujemy
i
dziękujemy
wszystkim, którzy pomogli w głosowaniu !

FERIE W TROPIKACH

29 stycznia bieżącego roku, grupa
35.
uczniów
Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego
w
Domaszkowie
pojechała na Wyspę Tropikalną, która
znajduje się pod Berlinem. Był to już

trzeci wyjazd na wyspę zorganizowany
przez Panią Elwirę Kuczwarę.

Dla niektórych uczniów był to
pierwszy taki wyjazd, podczas którego
mogli
podziwiać
największy
las
deszczowy
w
Europie,
błękitny
Południowy Pacyfik oraz lagunę z Wyspy
Bali. W egzotycznych parkach i ogrodach
z orchideami mogli oglądać wspaniałą
roślinność, a w tropikalnej wiosce
zobaczyli domki typowe dla Bali, Borneo,
Polinezji i Kongo, zbudowane przez
pochodzących stamtąd rzemieślników.
Idealny klimat, który tam panuje zachęcał
wszystkich do morskich kąpieli i czuliśmy
się jak na prawdziwej tropikalnej wyspie.

Starsi uczniowie korzystali z
największej atrakcji jaką jest Amazonia,
czyli otwarta przez cały rok strefa na
wolnym powietrzu ze sztuczną rzeką
Whitewater River oraz z czterech różnych
ślizgawek. Najłagodniejszą jest ślizgawka
ze specjalnymi oponami, ale byli także
śmiałkowie, którzy zdecydowali się na
ślizgawkę turbo – można na niej rozwinąć
prędkość do 70 km/h.
Najmłodsi bawili się na oddanym
do użytku w tym roku placu wodnych
zabaw Jungle Splash. Zawiera ona 8
ślizgawek dla dzieci i dorosłych, pistolety
wodne i obiekt wspinaczkowy. Każdy
znalazł coś dla siebie.
Tradycyjnie, jak co roku,
nie obyło się bez dodatkowych atrakcji,
które przechodzą do historii każdego z
wyjazdów 

GRALI Z JAWORZYNĄ...

16.02 br. rozegrane zostały kolejne
zawody V ligi tenisa stołowego. SUDETY
na wyjeździe
przegrały z Jaworzyną
Śląską 10/6. Wystąpiliśmy w bardzo
osłabionym składzie, bez Katarzyny
Satławy i Krzysztofa Soboty.

Bardzo dobrze
rozegrali mecz
Oliwia Neter która zdobyła 2,5 punktu,
Artur Kwaśnik 2,5 i Bartosz Bzowy 1
punkt. Nie powiodło się niestety Martynie
Filińskiej, której nie udało się zdobyć
punktów.

na stadion w Międzylesiu. Zapisy od 9.30
na międzyleskim basenie.

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I ICH RODZIN

BRODZĄC W ŚNIEGU…
Wiatr i topniejący śnieg nie zniechęciły 10
miłośników „Mojej Dwunastki”, którzy w
sobotę 02 lutego 2019 r. o godz. 10.00
odliczyli się na stadionowej linii startu.
Przez umowne 24 minuty zmagali się oni
(dla zdrowia!) z zapadającym się mokrym
śniegiem (jak to w zimie!), pokrywającym
stadion oraz podmuchami niezbyt ciepłego
wiatru.
W tych trudnych warunkach wspólnie
pokonaliśmy 13.200 metrów, choć
wszyscy zgodnie orzekli, że dystans ten
powinien być liczony podwójnie, bo każdy
wkładał podwójny wysiłek w pokonywane
metry.

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
*04.03.2019*18.03.2019*
POMOC BEZPŁATNA !
Podczas podsumowania 77 „Mojej
Dwunastki”, w oczekiwaniu na wypisanie i
rozdanie
Paszportów,
prowadziliśmy
działania
edukacyjne.
Tym
razem
uczestnicy otrzymali garść informacji na
temat tego, jak zadbać o stawy, aby nam
nie dokuczały.
Na kolejną „Moją Dwunastkę” zapraszamy
w sobotę 02 marca 2019 na godz. 10.00

