
 

 

 



ROZMOWA Z  KRZYSZTOFEM KOWALSKIM                                        

PREZESEM ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W MIĘDZYLESIU 
 

Rząd chce zmobilizować Polaków do segregacji śmieci. Od nowego roku miała 

być obowiązkowa i objąć więcej frakcji... Tymczasem zbliżające się wybory 

spowodowały, że mobilizacja  do sortowania przesuwa się o rok... 

W paru zdaniach – co więc się zmieni w zakresie gospodarki odpadami w tym 

roku w naszej gminie ?   

 

Zgodnie z prawem u nas nic się nie mogło zmienić, ponieważ  my jako ZUK jesteśmy w 

trakcie trwania umowy na odbiór odpadów do końca 2019 r. Gmina tworząc SIWZ w 2014r. 

nie była w stanie przewidzieć zmian prawnych na tyle lat do przodu.  

Ustawodawca przewidział taką sytuację i przyjął ostateczną datę wprowadzenia 

nowelizacji na dzień 1.01.2020r. Teraz jak Pan wspomniał na wstępie obowiązuje ten termin 

wszystkich. 

  

Rządowy pomysł, zakłada, że gdy firma wywożąca śmieci zauważy, że nie są 

segregowane, poinformuje o tym urząd gminy. Na tej podstawie zostanie naliczona kara 

dla mieszkańców budynków wielorodzinnych.  

Zapłacą wszyscy, a nie tylko ten, kto nie sortuje śmieci... Jakie jest pańskie zdanie 

na temat odpowiedzialności zbiorowej  i jakie założenia ZUK przyjmie dla naszej gminy 

?  

Nie widzę problemu w zabudowie jednorodzinnej gdzie każdy teoretycznie ma 

możliwość postawienia pięciu pojemników  lub przechowania worków. Problem będzie w 

zabudowie zwartej. Nie wszystkie wspólnoty posiadają  teren na którym można postawić całą 

gamę pojemników, czyli muszą być wspólne na kilka wspólnot.  

Będzie to bardzo trudny temat do przebrnięcia. Zacznie się znowu zamykanie 

pojemników, rozpocznie się znowu mała wojna śmieciowa. Odrębnym problemem będzie 

odpowiedzialność zbiorowa oraz rola samorządu.  

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, rozmów z mieszkańcami i obserwacji 

postępowania mieszkańców w przypadku obecnej selekcji czarno widzę ten temat. Nasuwają 

się pytania ile razy musimy zgłosić do gminy wspólnotę, żeby mogli wydać decyzję –

procedura też trwa.Wprowadzi to chaos, oraz nikomu niepotrzebne konflikty.  

Jeszcze jest jeden problem- zakup pojemników  zgodnie z ustawą jest scedowany na 

właściciela posesji. Nauczony doświadczeniem z 2013 r mam nadzieję , że uda się 

wprowadzić tą ustawę w życie przy małych stratach społecznych. Zaznaczam ,że cały ciężar 

spocznie na barkach Rady Miejskiej , która będzie musiała znowelizować prawo miejscowe 

pod kątem ustawy. 

 

 



W kontekście tego pomysłu MOŚ. W jaki sposób – zważywszy na upływający 

szybko czas, poprowadzić wśród mieszkańców intensywną edukację, promocję 

właściwych zachowań, ale także opracować system ścisłej i uczciwej kontroli odbioru 

odpadów ?  

 

Myślę że ZUK, Rada Miejska oraz urząd musimy opracować strategię działań.  Boję 

się, że będzie duży opór społeczny, ponieważ  tak rozbudowany system selekcji spowoduje 

wzrost kosztów odbioru  oraz utylizacji. 

 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  wprowadzała 

od 1 stycznia 2019 r. znaczną różnicę między cenami za odbiór śmieci posegregowanych 

i zmieszanych. Niesegregowanie odpadów miało  kosztować nie dwa – jak dotychczas, a  

cztery razy więcej !  Dziś wiemy, że zasada ta odwleczona została do roku 2020, ale „co 

się odwlecze to nie uciecze...”.  

Czy według pana drakońska podwyżka spowoduje zmianę w podejściu 

mieszkańców do sortowania odpadów ? 

 

  Na pewno nastąpi zmiana. Większość mieszkańców zmieni deklarację i zadeklaruje 

selekcję ten trend już jest widoczny. Życzyłbym sobie, oraz nam wszystkim żeby była to 

prawdziwa selekcja a nie dzikie wysypiska, które obserwujemy na ul. Szarych Szeregów, 

Lipowej, przy gimnazjum w Domaszkowie, oraz innych gniazdach selekcyjnych na terenie 

naszej gminy.  

Od stycznia tego obecnego roku my płacimy za przyjęcie  odpadów selekcyjnych: 

papier  120zł/Mg, tworzywa sztuczne – 254zł/Mg, szkło  - 52 zł/Mg.* 

Są to ceny netto do których należy doliczyć należny VAT.  

Wskazane by było ażeby społeczeństwo zaczęło przestrzegać regulaminów i 

postępować z odpadami zgodnie z obowiązującym prawem... I tu pojawia się 

odpowiedzialność zbiorowa ale w drugą stronę. 

 

Podziału nas jakie frakcje zażyczył sobie ustawodawca w noweli ustawy ? 

Ustawodawca wprowadza kolory pojemników dla wszystkich i tak: 

 

pojemnik niebieski  opakowania z papieru i tektury 

pojemnik żółty  opakowania z tworzyw sztucznych  

pojemnik zielony opakowania ze szkła 

pojemnik brązowy odpady biodegradowalne i odpadki kuchenne 

pojemnik  czarny  pozostałe odpady komunalne nie kwalifikujące się do poj. jak wyżej 



 

Jak wygląda sytuacja w naszej gminie, bo wiadomo - jak mówiliśmy wcześniej,  

że  na ostatnią chwilę minister środowiska przedłużył termin wdrożenia rozporządzenia 

dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów o rok.  

Wprowadził zmiany w momencie, gdy większość miast i gmin przygotowała się 

już do wdrożenia nowego systemu śmieciowego. Przecież to są znaczące koszty !...  

 

Jak wspomniałem na początku rozmowy, nas ta nowela ustawiała od razu na rok 2020 

więc wszystko przed nami... 

 

Skoro mówimy o kosztach. Z materiałów prasowych, ale i wypowiedzi 

pracowników Ministerstwa Ochrony Środowiska także, wynika że wzrost opłat 

ponoszonych przez mieszkańców tak, czy inaczej jest nieunikniony.  

Składa się na to kilka powodów: rosnący podatek ekologiczny, sytuacja 

makroekonomiczna, i spodziewane wysokie kary unijne,  bo – niestety, oczywistym jest, 

że do roku 2020 Polska może nie osiągnąć 50 % wymaganego poziomu recyklingu.  

Czy prowadzone są u nas symulacje wysokości opłat sięgające wielu miesięcy 

naprzód ? 

 

MOŚ jest bardzo skuteczne we wdrażaniu  fiskalizmu (opłatę środowiskową zaliczam 

do podatku) i podnoszeniu nam opłat środowiskowych.  W roku  2017 opłata wzrosła o 30 

zł/MG za rok 2018  o 40 zł/MG,  a w roku bieżącym o 100 zł/MG *  

Dodatkowo zeszłoroczne pożary wysypisk  spowodowały wprowadzenie nowych 

obostrzeń, między innymi audyty p-poż, monitoring całodobowy plus ewentualne kary za brak 

osiągnięcia poziomu recyklingu odpadów.  

Te wszystkie składowe są przerzucane na przysłowiowego Kowalskiego. Nie jestem w 

stanie przewidzieć wzrostu opłat za odpady. Zgodnie z prawem opłatę za odbiór i utylizację 

odpadów pobiera gmina  a ceny ustala Rada Miejska. 

  

Na koniec też o pieniądzach, chociaż „innych”... Jaki wpływ na koszty 

funkcjonowania ZUK mają założone przez zakłady energetyczne podwyżki cen energii 

elektrycznej, i wprowadzona nowa opłata paliwowa ?  

 

My, jako że zajmujemy się jedynie odbiorem odpadów i transportem do bazy 

przeładunkowej, jesteśmy zainteresowani niskimi cenami paliwa. Jak Państwo wiecie MŚ 

wprowadziło opłatę paliwową, która ma wpływ na nasze koszty. Średnio miesięcznie 

zużywamy ok.2000 l. paliwa. Nasza działalność nie jest oparta na energii elektrycznej więc to 

nas tak nie boli bezpośrednio. Pośrednio jednak uderza rykoszetem w nas wszystkich, 

ponieważ przemysł recyklingowy wykorzystuje energię elektryczną, podobnie RIPOKi 

(Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów), które wykorzystują energię elektryczną do 

sortowania odpadów, oraz do kompostowania. 



Może – na koniec kilka zdań od siebie... 

 

Na koniec chciałbym kolejny raz prosić Państwa o przestrzeganie regulaminów i  

selekcjonowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi regułami. Pomóżcie nam dbać o 

środowisko, oraz wygląd naszej małej ojczyzny. Proszę nie wyrzucajcie odpadów 

gdziekolwiek, tworząc w ten sposób dzikie wysypiska. Pamiętajcie że odpady znacznej 

wielkości można przywieźć do PSZOKu, który jest czynny codziennie również w godz. 

popołudniowych bez dodatkowych opłat. Przypominam też, że styropian nie jest plastikiem 

tylko odpadem budowlanym. I  na koniec. Wszystkie informacje dotyczące selekcji znajdziecie 

Państwo w naszym harmonogramie lub na  stronie www.zukmiedzylesie.pl.  

Korzystając z naszego spotkania, tą drogą  z okazji Nowego Roku, wszystkim 

Klientom Zakładu Usług Komunalnych, Państwa Rodzinom, Przyjaciołom i wszystkim 

Bliskim składam najserdeczniejsze życzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć, 

wewnętrznego spokoju, a w każdym dniu nowego 2019 roku wszelkiej pomyślności  i 

spełnienia marzeń ! 

* Mg - megagram = tona 

 

 

 

Dziękuję za rozmowę 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zukmiedzylesie.pl/


BUDOWA WIEŻY  

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie w dniu 

wszczął postepowanie o zamówienie publiczne 

na zadanie „Czesko – polski szlak grzbietowy –

część wschodnia – Budowa wieży widokowej 

na Czerńcu”. Przed otwarciem ofert 

Zamawiający podał kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w 

wysokości 310.845,99 zł.  W terminie do 23 

stycznia 2019 r. wpłynęły dwie oferty: P.P.H.U. 

TRANS-TAR Jerzy Kowalik, Jaczków 5, 58-

379 Czarny Bór, która zaoferowała cenę brutto 

799.500 zł oraz Firmy „TATRY” Janusz 

Kluzowicz, ul. Słowackiego 30, 32-400 

Myślenice, która zaoferowała cenę brutto 

627.300 zł. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4) 

ustawy Prawo zamówień publicznych Burmistrz 

unieważnił postępowanie ponieważ, cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 

którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

DOMY TKACZY 

W dniu 14.01.2019 r., we Wrocławiu Burmistrz 

Tomasz Korczak oraz Skarbnik Pani Agata 

Ziental podpisali umowę na dofinansowanie 

remontu „Domków Tkaczy” w Międzylesiu. 

Zadanie planowane jest do wykonania w roku 

bieżącym o ile uda się wyłonić wykonawcę. 

 

 

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE 

 

5 stycznia 2019 r. o godz. 18.00 w 

świetlicy strażackiej OSP w Międzylesiu odbyło 

się coroczne spotkanie opłatkowe 

zorganizowane przez Zarząd Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Międzylesiu. Uczestniczyli w nim 

członkowie OSP, MDP, honorowi strażacy, 

zaproszeni goście oraz ochotnicy z SDH 

Lichkov. Prezes OSP Międzylesie Jan Bojda 

złożył wszystkim przybyłym życzenia zdrowia i 

wszelkiej pomyślności. Społeczności strażackiej 

życzenia oraz podziękowania za miniony rok 

złożył także burmistrz Tomasz Korczak, który 

podkreślił jak ważna społecznie jest rola 

strażaków, jak wiele serca i odwagi wkładają w 

swoją społeczną pracę, dla ratowania mienia i 

życia mieszkańców gminy Międzylesie. 

 

 

 

Zaprzyjaźnieni strażacy z SDH Lichov 

wręczyli, w imieniu starosty Obec Lichkov, 

prezesowi, wiceprezesowi OSP Międzylesie 

oraz burmistrzowi MiG Międzylesie 

pamiątkowe medale i upominki z okazji 100-

lecia powstania ruchu pożarniczego w 

Czechach. 

Spotkanie było okazją do złożenia 

wzajemnych życzeń świąteczno-noworocznych, 



oraz tradycyjnego przełamania się opłatkiem. 

Oprawę wigilijną uroczystości uświetnił koncert 

kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w 

Międzylesiu oraz zespołu „Międzylesianie”. 

DOROCZNE SPOTKANIE ... 

 

21 stycznia 2019 r. w Miejsko - 

Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się 

tradycyjne spotkanie noworoczne. Część 

artystyczną zapewniły dzieci z przedszkola 

samorządowego z Międzylesia.    

 Podczas spotkania uczestniczący w nim, 

mogli obejrzeć prezentację składającą się z 

fragmentów materiałów z TV Kłodzko 

podsumowująca  miniony 2018  rok w gminie 

Międzylesie, przygotowaną przez Marka 

Glińskiego .   

 

 Po prezentacji burmistrz Międzylesia 

Tomasz Korczak wygłosił kilka słów 

podsumowania. Głos zabrali także: Zbigniew 

Szczygieł,   posłanka Monika Wielichowska, 

etatowy członek zarządu powiatu kłodzkiego 

Piotr Marchewka, ksiądz dziekan Jan Tracz, 

Czesław Kręcichwost, a także  przedstawiciele 

Policji i Straży Pożarnej  Na zakończenie 

burmistrz Tomasz Korczak złożył zebranym 

życzenia noworoczne.  

 

   

Dziękujemy za liczny udział wszystkim 

przybyłym, zaproszonym gościom, radnym, 

sołtysom, pracownikom jednostek oświatowych, 

urzędu, a także wszystkim innym zaproszonym 

działającym na rzecz swojej gminy. 

 

XIV MIĘDZYLESKIE KOLĘDOWANIE 

 

 

19 stycznia 2019 r. w Miejsko – 

Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu 

odbyło się tradycyjne Międzyleskie 

Kolędowanie. W tym roku przebiegało zupełnie 



inaczej niż zawsze. W związku ze śmiercią 

Prezydenta Miasta Gdańska Pawła 

Adamowicza, radosne zazwyczaj kolędowanie, 

dla uszanowania ogłoszonej żałoby  narodowej, 

odbyło się w atmosferze spokoju i zadumy... 

Uroczystość rozpoczęła się od zapalenia 

wigilijnych świec przez Starostę Kralik Ing. 

Václava Kubína, księdza dziekana Jana Tracza 

oraz burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie 

Tomasza Korczaka. Wspólną modlitwę 

rozpoczął ksiądz dziekan Jan Tracz. Spotkanie 

w tym roku poprowadziła dyrektor Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu Pani 

Teresa Sobierska. Wszyscy zgromadzeni 

odśpiewali wspólnie kolędę „Nie było miejsca 

dla Ciebie”. 

 

Minutą ciszy uczczona została pamięć 

Prezydenta Gdańska, został puszczony krótki 

film o jego życiu, po którym została odśpiewana 

„Kolęda Dla Nieobecnych”. Następnie chętni 

udali się na rynek w Międzylesiu, by przy 

obelisku zapalić znicze dla uczczenia pamięci 

Prezydenta Pawła Adamowicza. 

 

 

We wspólnym odśpiewaniu cichych i 

spokojnych kolęd i pastorałek nie zabrakło z 

terenu naszej gminy zespołów z Boboszowa, 

Długopola Górnego, Goworowa, Gajnika, 

Lesicy, Międzylesia oraz Różanki. 

Sala widowiskowa MGOK zdołała pomieścić 

około 200 osób. 

Kolędowanie, to również czas na 

ogłoszenie przez burmistrza wyników 

rozstrzygniętego konkursu na „Najładniejszą 

choinkę 2018”. Nagrodzonych zostało 17 

choinek i 8 szopek bożonarodzeniowych. I 

znowu ten sam problem, bo każda była 

wyjątkowa, ale na „podium” stanęły: Roztoki, 

Goworów, Domaszków i Szklarnia. Nowością 

były wyróżnienia za element, ozdobę, mały 

szczegół na choince, wykonany samodzielnie, 

dla sołectw Boboszów i Smreczyna. Pozostałe 

choinki z sołectw : Długopole Górne, Gajnik, 

Gniewoszów, Jaworek, Kamieńczyk, 

Michałowice, Międzylesie, Nagodzice, Nowa 

Wieś, Pisary oraz Różanka również zostały 

nagrodzone. 

Wśród szopek bożonarodzeniowych 

pierwsze miejsce zajęło sołectwo Roztoki i 

Goworów, drugie miejsce: sołectwo Długopole 

Górne i Nowa Wieś, pozostałe również 

nagrodzone to : Domaszków, Jaworek, Pisary, 

Różanka. 

 



Na zakończenie wszyscy odśpiewali 

wspólnie kolędę „Cicha noc”, a pani Małgorzata 

Bojanowska – sołtys Międzylesia odczytała 

wiersz napisany na tą okoliczność. 

Kolejne Kolędowanie za nami. Zapisujemy w 

pamięci dobre chwile i...szykujemy repertuar na 

kolejne w przyszłym roku. 

Wszystkim uczestnikom oraz 

organizatorom – za obecność i 

zaangażowanie DZIĘKUJEMY. 

  

JASEŁKA W KOŚCIELE 

 

 

 

 14 stycznia 2018r. uczniowie naszej 

szkoły pod przewodnictwem pani Bożeny 

Gałuszy przedstawili w kościele Jasełka o 

tym, że Boże Narodzenie to święto miłości. 

Bóg rodzi się w sercu człowieka, aby człowiek 

nauczył się kochać.                                                                                                                      

 Jasełka poprzedziła kolęda pt: "Tobie 

Panie Jezu" w wykonaniu Julii Procyk  z 

oprawą  choreograficzną w wykonaniu 

towarzyszących jej koleżanek.  Dziewczynki 

przygotowała pani Jadwiga Kensicka. 

 

 

 

 

JASEŁKA W DOMASZKOWIE 

 

21.12.2018r. odbyły się w Domaszkowie 

Jasełka Misyjne pt. "Śpiewaj i tańcz Ziemio cała 

dla Jezusa". Uczniowie z Koła Misyjnego i inni 

chętni wcielili się w role dzieci z pięciu 

kontynentów, które podążały do Dzieciątka 

Jezus otrzymując tajemniczy znak od anioła. 

Gdy dzieci  spotkały się, z tajemniczych 

znaków, które otrzymały, powstała gwiazda, 

która zaprowadziła je do Betlejem. Mieszkańcy 

różnych kontynentów ofiarowali Jezusowi to, co 

mieli najcenniejszego oraz prezentowali tańce z 

różnych kultur. Przesłaniem przedstawienia 

było ukazanie prawdy, że Chrystus potrzebuje i 

kocha każdego człowieka, a my mamy  

szanować i pomagać ludziom różnych ras i 

języków. Cała ziemia cieszy się z narodzin 

Jezusa. Bardzo dziękuję rodzicom za 

zaangażowanie  w przygotowanie strojów, a  p. 

Zielińskiej i p. Nicoś za dekorację. 

POMOC DLA SCHRONISKA 

 



 W listopadzie i grudniu w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci              

w Domaszkowie prowadzona była zbiórka na 

rzecz Schroniska „Pod Psią Gwiazdą”                     

w Kłodzku. W dniu 20. grudnia uczniowie wraz 

z opiekunami p. E. Jadwisieńczak                     i 

p. Sebastianem Kopciem udali się z zebranymi 

darami do schroniska. 

 

Udało nam się zebrać ogromne ilości karmy dla 

psów i kotów, ręczników, koców oraz innych 

niezbędnych akcesoriów do pielęgnacji 

zwierząt. Po przybyciu na miejsce zostaliśmy 

oprowadzeni po schronisku, mieliśmy także 

przyjemność wyprowadzenia trzech psów na 

spacer. Spragnione miłości psiaki były bardzo 

zadowolone ze spaceru.  

Dowiedzieliśmy się o smutnych 

przeżyciach zwierząt. Poznaliśmy psa – 

Williego, który mimo niepełnosprawności jest 

bardzo pogodny i wesoły. 

Schronisko jest bardzo dobrze zorganizowane. 

Psy mają osobne pomieszczenia, wybieg na 

zewnątrz, jest im ciepło. Mają czysto, a opiekę 

nad nimi sprawują bardzo miłe osoby. 

Chcieliśmy serdecznie podziękować 

wszystkim uczniom za przyniesione dary, 

których było bardzo dużo. Zachęcamy do 

pomocy schronisku, naprawdę warto!  

 

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE 

 

 Święta Bożego Narodzenia są 

najpiękniejszymi świętami, na które czekają nie 

tylko dzieci, ale i dorośli. Są to święta 

najbliższe i najdroższe naszym sercom, gdyż 

towarzyszy im niepowtarzalna i wyjątkowa 

atmosfera.  

 

Jest to również okazja do wspólnego 

kolędowania w naszym Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Domaszkowie. 18 grudnia 

2018 roku w Domu Kultury przy zapachu 

pierogów, barszczu i innych smakołyków  

spotkali się uczniowie, nauczyciele, rodzice i 

mieszkańcy Domaszkowa, aby poczuć magię 

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

Wszyscy podziwiali piękne występy uczniów, 

związane z tematyką świąteczną. W krótkich 

przerwach uczestnicy kolędowania mieli okazję 

skosztować, przygotowanych przez rodziców 

smakołyków. Ponadto była to okazja do zakupu 



prac świątecznych, wykonanych przez uczniów. 

Na koniec wszyscy zgromadzeni rozpoczęli 

wspólne śpiewanie kolęd. Składamy serdeczne 

podziękowania rodzicom oraz wszystkim 

zaangażowanym za pomoc przy organizacji 

naszej corocznej imprezy. 

 

 

 

II GMINNY FESTIWAL KOLĘD  

I PASTORAŁEK 

 

 

“Lulajże Jezuniu”, “Pójdźmy wszyscy 

do stajenki”, “Pastuszek bosy”, “W żłobie 

leży” tych i wielu innych kolęd oraz 

pastorałek można było posłuchać podczas “II 

Gminnego Festiwalu kolęd i pastorałek”, 

który odbył się 5 stycznia 2019  roku w sali  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 

Międzylesiu.  

 Honorowy patronat nad festiwalem 

objął ks. dziekan Jan Tracz, zaś organizatorem 

tego wydarzenia kulturalnego była 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Międzylesiu.  

Głównym  celem festiwalu  było 

kultywowanie polskiej tradycji śpiewania kolęd 

i pastorałek, pobudzanie zainteresowania 

śpiewem i tradycją wśród dzieci i młodzieży 

oraz stworzenie okazji do skonfrontowania 

umiejętności wokalnych uczniów uzdolnionych 

muzycznie.  

 

Zmagania młodych artystów z 

Miedzylesia oraz Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego z Domaszkowa  oceniało jury w 

składzie: pani Teresa Sobierska, pani Lucyna 

Zielińska i pani Beata Tokarska. Laureatami 

festiwalu zostali: 

 w kategorii kl. I – III – soliści: 

I miejsce – Filip Ilnicki – SSP Domaszków 

II miejsce – Damian Pilarczyk – SSP 

Międzylesie 

III miejsce – Aleksandra Nicoś – SSP 

Domaszków 

w kategorii kl. I – III – zespoły: 

I miejsce – “Wesoła Drużyna” Aleksandra 

Nicoś, Nikola Kuśnierek, Filip Ilnicki, Anna 

Mika  

                    SSP Domaszków 

II miejsce – “Słoneczka” Wiktoria Zarówna, 

Zuzanna Rajkowska, Maja Bohuń, Natalia 

                     Szkudlarek SSP Międzylesie 



III miejsce – “Roztrzepane aniołki” Zuzanna 

Łukaszewicz, Kacper Cybula SSP Międzylesie 

 

 w kategorii kl. IV – VII – soliści: 

I miejsce – Julia Warda SSP Międzylesie 

II miejsce – Lena Czubala SSP Międzylesie 

III miejsce – Aleksandra Zielińska SSP 

Domaszków 

w kategorii kl. IV – VII - zespoły: 

I miejsce – “Zimowe Trio” Dominika 

Makarska, Lena Smoleń, Vanessa Zin SSP 

Międzylesie 

II miejsce – “Śnieżynki” Zuzanna Świesiulska, 

Danuta Służały SSP Domaszków 

III miejsce – “Śnieżny duet” Maja Kwaśnik, 

Marika Sienkiewicz SSP Międzylesie 

 

Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali 

dyplomy i drobne upominki, a laureaci 

dodatkowo nagrody rzeczowe. Podczas przerwy 

wszyscy wykonawcy skorzystali z  poczęstunku 

w postaci soczków, drożdżówek i ciasta, a 

publiczność wysłuchała kolęd w wykonaniu 

pana Arkadiusza Ruczaja.  

Organizację festiwalu wsparli sponsorzy:  

Firma PORR S.A. 

Rada Rodziców  przy Samorządowej Szkole 

Podstawowej w Międzylesiu 

"Pieczywo" Piekarnia Wojciech Urbaniak, 

Elżbieta Zwolenik  

“Piekarnia” Bronisław Larwa  

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej  

w Międzylesiu 

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie 

Parafia p.w.  Bożego Ciała w Międzylesiu 

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom festiwalu,  

w szczególności laureatom, a wszystkim 

osobom zaangażowanym w przeprowadzenie 

festiwalu oraz sponsorom składamy serdeczne 

podziękowania.  

“VII MIĘDZYGMINNY KONKURS 

ORTOGRAFICZNY” 

 

10.01.2019 r. w Samorządowej Szkole 

Podstawowej w Międzylesiu odbył się  

VII Międzygminny Konkurs Ortograficzny kl. 

V- VIII o tytuł “Międzygminnego Mistrza 

Ortografii”. W konkursie wzięły udział 3- 

osobowe drużyny uczniów (najlepszych w 

etapie szkolnym) z SSP w Domaszkowie, ze 

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy 

Kłodzkiej,  

ze Szkoły Podstawowej w Wilkanowie oraz  z 

SSP w Międzylesiu. Uczestnicy rozwiązywali  

4 zadania zamknięte z różnymi trudnościami  

ortograficznymi oraz pisali ze słuchu dyktando. 

Poziom wiedzy ortograficznej uczniów był 

bardzo wysoki, a różnice punktowe między 

najlepszymi niewielkie.  

 



 

 

 Pierwsze miejsce ex aequo i tytuł 

“Międzygminnego Mistrza Ortografii” w roku 

szkolnym 2018/2019 zdobyła Łucja Wenc ze 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy 

Kłodzkiej oraz Roksana Michalak z SSP w 

Międzylesiu,  miejsce drugie zajęła Oliwia 

Majka z SSP w Międzylesiu, miejsce trzecie 

przypadło Alanowi Pachowiczowi ze Szkoły 

Podstawowej nr 2 z Bystrzycy Kłodzkiej. 

W kategorii szkół I m. zajęła SSP w 

Międzylesiu, II m. Szkoła Podstawowa nr 2 w 

Bystrzycy Kłodzkiej, miejsce III  Szkoła 

Podstawowa w Wilkanowie, miejsce IV 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Domaszkowie. 

 

 

 

 

STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA 

W ZESPOLE SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNYM 

W DOMASZKOWIE 

 

 

 W  latach poprzednich 

wyremontowaliśmy stołówkę przedszkolną, ale 

zabrakło środków na zakup stolików i krzesełek. 

Udało się to w tym roku. Dzięki 

pozyskanym środkom i hojności Rady 

Rodziców, która na ten cel przekazała  1170,50 

zł., kupiliśmy krzesełka i stoły za 5410,80zł. 

 Zakup nowych krzesełek umożliwił 

nam przekazanie starych dla potrzebujących 

dzieci z Afryki. 

 

"SŁOŃCE W OBIEKTYWIE” 

 13 grudnia 2018r. w siedzibie 

Dolnośląskiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych                o/Wałbrzych w 

Świdnicy odbyło się uroczyste wręczenie 

nagród laureatom konkursu fotograficznego 

"Słońce w obiektywie". 

 Konkurs adresowany był do uczniów 

klas VI- III gimnazjum, a jego celem było, m.in. 

rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży 

zainteresowania przyrodą regionalną, 

rozsławienie piękna i bogactwa różnych 



elementów przyrody, pokazanie harmonii w 

środowisku. 

 

Kryteriami oceny były: ciekawy i estetyczny 

sposób ujęcia tematu, oryginalność prac. 

 Naszą szkołę reprezentowało troje 

uczniów: Martyna Miarka i  Julia Waśniowska z 

kl. VI oraz Filip Ziemianek z kl. VIII, który 

uzyskał wyróżnienie. 

Wszystkim uczestnikom konkursu 

fotograficznego dziękujemy za udział, a 

laureatowi serdecznie gratulujemy.  

27. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

 

W niedzielę – 13 stycznia 2019 roku w 

całej Polsce odbył się 27. Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra od 

wielu lat gra również w naszej gminie. 

Tegoroczny finał odbył  się pod hasłem 

“Pomaganie jest dziecinnie proste” – gramy dla 

dzieci małych i bez focha – na zakup sprzętu dla 

specjalistycznych szpitali dziecięcych. Od 

wczesnych godzin rannych 20. wolontariuszy z 

naszego sztabu  kwestowało  na terenie gminy 

Międzylesie. O godzinie 15.00    mieszkańcy 

Międzylesia wzięli udział w  biegu “Policz się z 

cukrzycą. Głównym celem biegu było  

zwrócenie uwagi na problem cukrzycy w Polsce 

oraz propagowanie zdrowego trybu życia i 

aktywności ruchowej. Organizatorem biegu był 

MLKS “Sudety” z p. prezesem Jerzym 

Błażejewskim  i  Katarzyną Grzybowską-Kanią. 

Tuż przed biegiem  pani doktor B. Solis  

wygłosiła  wykład  o cukrzycy.  Nad 

zabezpieczeniem medycznym czuwał  ratownik 

Grzegorz Rycombel. Około 50. osób przed 

biegiem  zbadało swój  poziomu glukozy  we 

krwi. 

           Od godz. 15.00 w Domu Kultury w 

Domaszkowie Zespół Szkolno - Przedszkolny 

wraz ze Strażakami z OSP i wolontariuszami 

przygotowali niespodzianki dla mieszkańców i 

dzięki 0zaangażowaniu wszystkich 

mieszkańców, służb i wszystkim ludziom dobrej 

woli w Domaszkowie uzbierali  kwotę 11, 191, 

77 zł.  

Natomiast o godzinie 17.00 w sali 

widowiskowej  w Międzylesiu rozpoczęły się  

występy artystyczne przygotowane przez dzieci 

z Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu, 

uczniów z Samorządowej Szkoły Podstawowej 

w Międzylesiu, Scholi i grup tanecznych : 

“Urwisy” “Akademii Ruchu” i “Plus-Minus” 

Pomiędzy poszczególnymi występami można 

było skosztować słodkości przygotowanych 

przez mamy uczniów. W “wośpowej 



kawiarence” można było też  kupić frytki i 

zapiekanki.   

Tradycją każdego finału  jest  licytacja 

wyjątkowych przedmiotów przekazanych przez 

mieszkańców Międzylesia i Fundację WOŚP. 

Podczas licytacji jak zwykle było sporo emocji 

a  pieniądze uzyskane ze sprzedaży znacząco 

wsparły konto orkiestry. 

Międzyleski 27. Finał WOŚP  

zwieńczyło wyjątkowe “światełko do nieba”: 

sztuczne ognie zastąpiły zimne ognie i światła 

wozów strażackich z całej gminy, co wielu 

zwierzętom oszczędziło cierpienia związanego 

z hukiem rac i petard. 

27. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w gminie Międzylesie   

zakończył się sukcesem. Dzięki ludziom 

dobrej woli zebraliśmy kwotę 27.639.00  zł 

Dziękuję  nauczycielom za pomoc  i 

zaangażowanie w przygotowaniu dzieci do 

finałowych występów, dziękuję wszystkim 

artystom.  Dziękuję wszystkim darczyńcom 

finału :L. Kucfir, p. P. Głowacki P., Dudek K.,  

OSP Międzylesie, OSP Roztoki,  Tatrek  M., 

Ociepa A , ZUK w Międzylesiu,  Szarota B., 

Witwicka E., Wójtowicz M.,  D. Bogdan, OD 

“Tęcza”. A.Kuś,  

A. Przybytkowska, “Wataha w podróży.3 

wilki”., Związek Sybiraków w Bystrzycy Kł., P. 

Leśniak, A. Mięszało, P. Marchewka, M. 

Cybulski, P. Kulewicz., AGDRTV Laguna, H. 

Moskot., R. Bońkowska., Ośrodek Regle oraz 

anonimowym darczyńcom. Serdeczne 

podziękowania dla pracowników MGOK i 

wolontariusza M. Dudka. Specjalne 

podziękowania kieruje do K. Janowskiego., 

M.Skowrona za pomoc w nagłośnieniu.  

Największe jednak DZIĘKUJĘ kieruję do 

mieszkańców Naszej Gminy za serdeczność, za 

uśmiechy i każdy grosz. Pamiętajcie - gramy do 

końca świata i jeden dzień dłużej!     

Szefowa Sztabu Agata Biernacka 

#muremzaowsiakiem 

Od poniedziałku 28 stycznia ruszamy z 

akcją wsparcia dla  Jurka Owsiaka i Fundacji 

WOŚP. Jako międzyleski Sztab WOŚP 

odrzuciliśmy wszelkie formy happeningu 

(marsze, manifestacje,itp.). Od pierwszego 

Finału nieodzownym elementem Orkiestry jest 

czerwone serce. Dlatego pragniemy zachęcić 

Was do wykonania prac w dowolnych 

technikach  z motywem serca, lub samych serc. 

Do prac możecie  dołączyć krótki list 

zawierający kilka ciepłych słów. 

      Ucieszyła nas zmiana decyzji dyrygenta 

Orkiestry ale nie oznacza to, że wsparcie nie jest  

potrzebne. Zbliżają się  ferie zimowe. 

Namawiajcie dzieci do malowania, rysowania, 

wspólnie wykonajcie prace, rozmawiajcie o  

akcji  z najbliższymi i znajomymi. 

  Liczymy na Was i czekamy na 

prace do 8 lutego. Po tym terminie prace 

wyślemy w jednej  przesyłce do Fundacji 

WOŚP. Zasypmy Jurka  naszymi sercami. Prace 

można składać w MGOK w Międzylesiu i fili w 

Domaszkowie  w godzinach 7.00-20.00            

     

Szefowa Sztabu Agata Biernacka 

 

75. „MOJA DWUNASTKA”                                                                                                          

POD HASŁEM „POLICZ SIĘ Z 

CUKRZYCĄ” 

 



W niedzielę 13 stycznia 2019 r. 

rozpoczęliśmy siódmy sezon imprezy marszowo 

biegowej „Moja Dwunastka”. To już 75. 

odsłona imprezy, która po raz szósty odbyła się 

w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, której 27. finał rozpoczęliśmy na 

sportowo pod hasłem „Policz się z cukrzycą”.  

Corocznie przybliżamy naszą inicjatywę 

lokalnej społeczności i spotykamy się przed 

Urzędem Miasta i Gminy Międzylesie, by 

wyruszyć w dowolnym stylu na 12. minutową 

trasę, wiodącą traktami spacerowymi 

międzyleskiego skweru. Jej organizatorzy: 

MLKS Sudety Międzylesie, MGOK w 

Międzylesiu oraz pracownicy UMiG w 

Międzylesiu przygotowali dla uczestników małe 

miasteczko biegowe z namiotem, 

nagłośnieniem, ulotkami edukacyjnymi, gorącą 

herbatą i fachowo przeprowadzanym przez p. 

Agatę kontrolnym badaniem poziomu cukru we 

krwi. Przed startem pani doktor Barbara 

Magier-Solis przekazała uczestnikom 

informacje dotyczące cukrzycy, 

niebezpieczeństw i powikłań związanych z tą 

chorobą oraz działań profilaktycznych.  

 

Startowi 35. uczestników towarzyszyła 

odwilżowa pogoda i deszcz, które zamieniły 

niedawny śnieg w błoto pośniegowe. Nie 

odebrało to jednak radości płynącej z zażywania 

aktywności ruchowej niezależnie od wieku i 

kondycji. Po prostu „12” jest odpowiednia dla 

każdego, a główną ideą naszych comiesięcznych 

spotkań jest poprawa zdrowia i samopoczucia 

jej uczestników. 

 

Na zakończenie imprezy wszyscy 

uczestnicy otrzymali paszporty „Mojej 

Dwunastki” na sezon 2019 z wpisanymi datami 

kolejnych marszowo-biegowych spotkań. 

Dzieci i młodzież kominy na szyję – gadżety od 

WOŚP. Wyróżniono także niespodziankami 

najmłodszą uczestniczkę sezonu 2018 – Olę 

Dudek, która brała udział w 9. z 12. imprez. 

Trzy pamiątkowe medale biegu „Policz się z 

cukrzycą” powędrowały do Oli Dudek, 

Krystyny Bilik oraz Sławomira Ratuszniaka. 

Wszystkim, którzy byli z nami 

dziękujemy. To dzięki Wam i dla Was impreza 

się kręci. 

 

 

 

Najbliższa „Moja Dwunastka”, na którą 

już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy, 

odbędzie się w sobotę 02 lutego 2019 o godz. 



10.00 na stadionie w Międzylesiu. Zapisy od 

9.30 na międzyleskim basenie. 

  Koordynator 27. finału WOŚP w 

Domaszkowie 

27. FINAŁ WOŚP 

W DOMASZKOWIE 

 

 Po raz kolejny WOŚP zagrała w 

domaszkowskim Domu Kultury. Zespół 

Szkolno - Przedszkolny wraz z  Ochotniczą 

Strażą Pożarną i Domem Kultury przygotował 

tę wyjątkową charytatywną akcję obfitującą w 

wiele atrakcji. 

27. finał WOŚP wymagał od dzieci, 

młodzieży, rodziców, strażaków, pracowników 

szkoły         i  Domu Kultury, a przede 

wszystkim nauczycieli ogromnego 

zaangażowania, za co serdecznie dziękujemy. 

 
 

Uczniowie-wolontariusze naszego 

gimnazjum: Gabrysia Miśków, Diana 

Serafinowicz, Paula Serafinowicz oraz Dominik 

Chromiec  kwestowali od rana na rzecz WOŚP 

w Domaszkowie. 

 

  W tym roku od godz. 15.00 ruszyły 

występy dzieci i młodzieży oraz pana 

Arkadiusza Ruczaja. Przedszkolaki, klasy I-VIII 

i gimnazjaliści pod opieką nauczycieli 

przygotowali występy wokalne, taneczne .  

 

 
 

Pani Jolanta Ptasińska sprawnie i 

zabawnie prowadziła WOŚP oraz licytację. 

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się 

przepiękne podusie ,,Serca” uszyte przez 

rodziców, co  bezpośrednio wpłynęło na 

zwiększenie środków finansowych . 

  Jak co roku w kawiarence można było 

kupić ciasto podarowane przez rodziców i 

nauczycieli, kawę, herbatę oraz napoje a 

przejażdżki wozem strażackim stanowiły 

niezmiennie wielką atrakcję dla dzieci. 

Zakończyliśmy 27. finał WOŚP 

wypuszczeniem ,,światełka do nieba”. W tym 

roku padał deszcz więc kolorowe lampiony nie 

mogły wznieść się do nieba ale ,, zimne ognie” 

były pięknymi, małymi światełkami. 

 

Po podliczeniu wszystkich wpływów 

udało nam się zebrać  kwotę 11, 191, 77 zł. 

  

 Bardzo dziękujemy wszystkim 

mieszkańcom Domaszkowa i okolic za 

hojność i wsparcie idei Jurka Owsiaka.  

                         

Koordynator 27. finału WOŚP w 

Domaszkowie. 



PAMIĘCI PREZYDENTA GDAŃSKA 

 

 
 

W dniu 18.01.2019  r. o godzinie 17.00 

mieszkańcy Gminy Międzylesie wraz z 

burmistrzem Tomaszem Korczakiem, zebrali się 

na rynku w Międzylesiu przy obelisku aby 

zapalić znicz Prezydentowi Gdańska Pawłowi 

Adamowiczowi śmiertelnie ugodzonego nożem 

przez zamachowca, podczas  

WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 

POMOCY W GDAŃSKU 13.01.2019 R. 

 

 
 

PODZIĘKOWANIA  

DLA KGHM MIEDŹ S.A. 

 

Chciałbym w imieniu Strażaków Ochotników z 

Długopola Górnego podziękować Fundacji 

KGHM Polska Miedź S.A. za darowiznę która 

umożliwiła nam zakup niezbędnego sprzętu do 

działań ratowniczo-gaśniczych. To dzięki 

darczyńcom takim jak wspomniana Fundacja 

KGHM Polska Miedź, ale nie tylko, również 

wszystkim ludziom decydującym się przekazać 

jakąkolwiek kwotę w postaci darowizny bądź 

 1% przyczyniają się do lepszego 

funkcjonowania Ochotniczych Straży. I nie 

mówię tutaj o Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Długopolu Górnym a o wszystkich 

Ochotniczych Strażach w kraju. Chciałem 

przypomnieć, że zakupiony sprzęt z darowizn 

przyczynia się do bezpieczeństwa nie tylko 

Strażaków ale przede wszystkim wszystkich 

mieszkańców, zgodnie ze strażacką maksymą 

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.  Jeszcze 

raz Dziękuję”- Prezes Zarządu OSP Długopole 

Górne Krzysztof Suszycki 

 
 

OKLASKI  DLA OLIWII ! 

 

 

20 stycznia br. w Bystrzycy Kłodzkiej 

rozegrany został „10. turniej tenisa 

stołowego”. Wielką niespodziankę sprawiła 

Oliwia Neter  SUDETY Międzylesie 

zajmując bardzo wysokie 5. miejsce na 33. 

startujących zawodników. Gratulacje dla 

Oliwii. W turnieju brali  udział, Artur 



Kwaśnik zajął 10. miejsce, Bogusław 

Zadorożny 12. miejsce, Krzysztof Sobota 20. 

miejsce i  Katarzyna Suława 23 miejsce. 

Gratulujemy zawodnikom, życzymy 

powodzenia na kolejnych turniejach ! 

Ferie zimowe w woj. Dolnośląskim- 

28.01. – 10.02.2019 r. 

Harmonogram zajęć na feriach  

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym 

im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie 

Data Rodzaj 

zajęć 

Prowadzący 

 

29.01.2019 

r. 

 

 

 

09.02.2019 

r. 

 

 

 

 

26.01.2019 

r. 

 

 

 

04.02.2019 

r. 

06.02.2019 

r. 

 

Wycieczka 

do 

Tropikalnej 

Wyspy pod 

Berlinem 

 

Wyjazd do 

Wrocławia 

na mecz 

piłki 

siatkowej 

 

 

Wycieczka 

do Kłodzka 

- 

zwiedzanie 

Twierdzy 

 

SKS   10-

11.00 

SKS        

Sz. P.  

 

E. Kuczwara 

 

 

 

R. Socha,  

E. Jadwisieńczak,  

K. Ziemianek 

S. Kopeć 

 

 

 

 

 

I. Mądry 

 

INFORMACJA DLA POTRZEBUJĄCYCH 

POMOCY ! 

Już nie w „Domku Tkaczy”, a w 

Goworowie nr 17 – Agroturystyka „EMAUS” 

(dawna szkoła) w każdy wtorek o godzinie 

18.00 odbywają się spotkania Grupy 

Mityngowej AA „Wsparcie”, służącej pomocą 

osobom z problemem alkoholowym, a także 

członkom ich rodzin. 

 

PUNKT  KONSULTACYJNY  

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  I  ICH 

RODZIN 

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 *04.02.2019*18.02.201 POMOC 

BEZPŁATNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANE DEMOGRAFICZNE GMINY MIĘDZYLESIE ZA 2018 ROK  

 

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018 r.  

 

Miejscowość Ulica 
Mieszkańcy 

stali czasowi aktualni 

BOBOSZÓW 
 193 1 194 

DŁUGOPOLE GÓRNE 
 698 6 704 

DOLNIK 
 91  91 

DOMASZKÓW 
 1  1 

 
GÓRNA 141 

1  
142 

 
KOLEJOWA 483 

2  
485 

 
MIĘDZYLESKA 180 

23  
203 

 
POLNA 167 

 
167 

 
ŚNIEŻNA 183 

2  
185 

 
Razem 1155 28 

1183  

GAJNIK 
 117 7 124 

GNIEWOSZÓW 
 68 2 70 

GOWORÓW 
 361 9 370 

JAWOREK 
 95 1 96 

JODŁÓW 
 67 4 71 

KAMIEŃCZYK 
 61 1 62 

LESICA 
 33 4 37 

MICHAŁOWICE 
 57  57 

MIĘDZYLESIE 
ADAMA MICKIEWICZA 5  5 

 
BOLESŁAWA CHROBREGO 133 

2  
135 

 
GRANICZNA 43 

1  
44 

 
JANA SOBIESKIEGO 152 

7  
159 

 
JESIONOWA 19 

 
19 

 
JULIUSZA SŁOWACKIEGO 138 

2  
140 

 
KLONOWA 27 

 
27 

 
KOLEJOWA 87 

1  
88 

 
KOŚCIELNA 57 

 
57 



Miejscowość Ulica 
Mieszkańcy 

stali czasowi aktualni 

 
LEŚNA 16 

 
16 

 
LIPOWA 148 

1  
149 

 
LUDWIKA WARYŃSKIEGO 285 

6  
291 

 
NA WZGÓRZU 3 

 
3 

 
OSIEDLE 29 

 
29 

 
PIONIERÓW 74 

 
74 

 
PLAC WOLNOŚCI 421 

5  
426 

 
POLNA 18 

 
18 

 
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 83 

2  
85 

 
SŁONECZNA 30 

 
30 

 
SZARYCH SZEREGÓW 44 

 
44 

 
TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 88 

 
88 

 
WARSZAWSKA 102 

1  
103 

 
WIDOKOWA 16 

 
16 

 
WIOSENNA 15 

 
15 

 
WŁADYSŁAWA SYROKOMLI 24 

1  
25 

 
WOJSKA POLSKIEGO 522 

7  
529 

 
Razem 2579 36 

2615  

NAGODZICE 
 164  164 

NIEMOJÓW 
 21  21 

NOWA WIEŚ 
 109 1 110 

PISARY 
 137 6 143 

POTOCZEK 
 14 1 15 

ROZTOKI 
 419 5 424 

RÓŻANKA 
 311 20 331 

SMRECZYNA 
 196 1 197 

SZKLARNIA 
 180 2 182 

 
Razem 7126 135  

 

 

Liczba mieszkańców ogółem w gminie:   7261 

Liczba urodzeń -          68  



         chłopców -       38 

     dziewczynek-       30 

Liczba zgonów mieszkańców gminy Międzylesie –  84  

 średnia długość życia kobiety –   77 lat ( 35 zgonów ) 

 średnia długość życia mężczyzny –   68 lat ( 49 zgonów)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


