
 

 

 



Rozmowa z Agatą Biernacką koordynatorem  sztabu WOŚP  

w Międzylesiu. 

Jak długo działa sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Międzylesiu..  

              W  Gminie Międzylesie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1999 r. 

Pomysłodawczynią „ściągnięcia” Orkiestry do Międzylesia  i pierwszym dyrygentem  i 

szefem  była Pani Julia Krystowska. Wybitny pedagog, nauczyciel i społecznik. Zawsze z 

wielką pasją i sercem wykonujący swoją pracę  zawodową,  skutecznie otwierający młodych 

ludzi na drugiego człowieka. Już w tamtych latach pomagałam w  przygotowaniach  Finałów 

natomiast funkcję szefa międzyleskiego sztabu przejęłam od Pani Julii w 2004 roku i pełnię ją 

do chwili obecnej.  

 

Jakie kwoty zebrał nasz sztab od początku funkcjonowania?  

       Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to zacny cel. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, 

jak ten sprzęt, który jest dostarczany do szpitali, jest potrzebny. Dopiero przy styczności ze 

szpitalami  widzimy na jak  na wielu sprzętach widać charakterystyczne serduszka WOŚP.  W 

ciągu  21 lat udało nam się uzbierać w Gminie Międzylesie łącznie około 217 tys. zł.  

 

Ilu jest Wolontariuszy w sztabie międzyleskim? Czy co rok są to te same osoby? Czy są 

to tylko dzieci czy angażują się również dorośli? 

 

      Wolontariuszem może zostać każdy o nieposzlakowanej opinii  bez względu na wiek, 

pochodzenie, poglądy polityczne, wyznanie, rasę) jeśli tylko ma chęć  wziąć  udziału w 

kweście ulicznej lub  współtworzyć Finałowe wydarzenie. 

Sztaby mają ograniczoną pulę wolontariuszy. Naszemu Sztabowi  Fundacja przyznaje 

tylko 20-tu  wolontariuszy z identyfikatorami WOŚP. Reszta osób z  to wolontariusze 

sztabowi, którzy pomagają sztabowi podczas Finałowego wydarzenia . Naszymi 

wolontariuszami są w przeważającej części uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie, ale mamy także „stałych” 

najmłodszego wolontariusza - przedszkolaka  Stasia i wolontariuszy ze szkół 

ponadpodstawowych Weronikę, Maję i Natalię. Każda chętna osoba, przed zgłoszeniem się 

do Nas we wrześniu  powinna zastanowić się czy jest pewna, że jest chętna do pracy na rzecz 

innych, jest przekonana o wartości tego co będzie robić na rzecz WOŚP i  jest osobą na której 

można polegać.  

Czy chętnie zgłaszają się osoby do pomocy organizacji finału i do pomocy podczas 

finału?  

     Do tej pory nigdy nie brakowało osób do pracy ale jak to się mówi „każda para rąk do 

pomocy  się przyda”  

https://www.nasze.fm/news,34004
https://www.nasze.fm/news,34004
https://www.nasze.fm/news,34004


Dzięki  doświadczeniu i dobrej organizacji  pracy  bijemy kolejne rekordy a Orkiestra w 

naszej Gminie działa jak dobrze naoliwiona maszyna.  

 

  

 

Czy obserwuje Pani wzrost zainteresowania WOŚP w Międzylesiu?  

 

            Od kilku lat w całej Polsce obserwujemy, że Fundacja i sam Owsiak stali  się 

regularnie obiektami hejtu. Zdarza się to także i u nas. Nie zamierzam o tym z nikim 

dyskutować i nikogo przeciągać  na dobrą stronę mocy.  Zdecydowana większość 

mieszkańców Naszej Gminy  ma w sercach ogromne pokłady dobra i się nim dzieli i to jest 

dla mnie najważniejszy argument,  że to co robimy jest słuszne. 

 Z roku na rok wzrasta liczba darczyńców i przedmiotów przekazanych na WOŚP. Darami 

serca  wspierają nas dzieci, mieszkańcy, właściciele sklepów i  zakładów, zespoły, 

stowarzyszenia, zakłady pracy,  strażacy, ratownicy medyczni, strażacy, artyści, sportowcy, 

pracownicy i uczniowie szkół, sklepy, ośrodki wczasowe, Ogrody Działkowe.  

 

Czym jest dla Pani bycie szefową sztabu? 

 

          Wierzę, że dobro przyciąga dobro. Dobrem można, a nawet trzeba zarażać. Zarazić się 

można poprzez uśmiech i życzliwość. To najwspanialszy "wirus"”. Czegoś podobnego jak 

WOŚP nigdzie na świecie nie ma, by jednego dnia zmobilizować do aktywności 

charytatywnej miliony ludzi  do działań na rzecz innych. 

Bycie szefową sztabu to misja, zaszczyt  ale i odpowiedzialność. 

 

Ile czasu trwa przygotowanie finału? Jak długo wcześniej musi Pani zarejestrować sztab 

i jak to wygląda od strony organizacyjnej? 

          Sztab  należy zarejestrować  poprzez zgłoszenie w biurze Fundacji wniosku o 

wyrażeniu zgody na zorganizowanie i przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniężnej w 

ramach Finału WOŚP. W terminie wskazanym przez Fundacje następuje rejestracja Sztabu,  

w ubiegłym roku było to od dnia 7 października.  Po otrzymaniu pisemnej zgody,  Sztab może 

rozpocząć nabór wolontariuszy i prowadzić prace organizacyjne. Jako Szef Sztabu ponoszę 

jednoosobowo pełną odpowiedzialność za działalność i rozliczenie Sztabu.   Nasz Sztab ma 

siedzibę  przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu  gdzie otrzymujemy 

wsparcie lokalowe, organizacyjne i nagłośnieniowe.  Naborem kandydatów na wolontariuszy 



zajmują się nauczyciele ze Szkół ( wcześniej pani Irena Trytek, obecnie pani Małgorzata 

Bodnar  a w Domaszkowie pani Iwona Mądry) ale ostateczną akceptację kandydata 

podejmuję osobiście. Wydarzenia w dniu Finału odbywają się w Międzylesiu i w 

Domaszkowie.  

         Od 2013 r.  na ulicach Międzylesia w dniu Finału organizowany jest bieg uliczny 

„Policz się z cukrzycą” którego celem jest zwrócenie uwagi na problem cukrzycy w Polsce 

oraz propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej. Organizatorem  biegu jest 

MLKS „Sudety” w Międzylesiu. Pamiętam, kiedy zaczynaliśmy, na pierwszy bieg przyszło 

12 osób w tym roku było nas już 60 osób.  Finał to również koncert w Sali widowiskowej 

MGOK  w Międzylesiu  i sali  Fili w Domaszkowie,  podczas którego  popisy artystyczne od 

wielu lat prezentują dzieci i młodzież z Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu, Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie i Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu. Na Finałowej  scenie występowały również zespoły śpiewacze, taneczne , był 

również magik i, hip-hopowiec i perkusista. Na Orkiestrowej scenie każdy artysta znajdzie 

dla siebie miejsce. Dziękuję nauczycielom i opiekunom za przygotowanie dzieci do 

występów. 

         Tradycją każdego Finału WOŚP jest  licytacja wyjątkowych przedmiotów przekazanych 

przez mieszkańców Gminy Międzylesia i wośpowych gadżetów.  

        Nasz Sztab  zawsze może  liczyć w zabezpieczeniu  imprez na druhów z Ochotniczej 

Straży Pożarnej z terenu całej Gminy. Od dwóch lat „Światełko do Nieba” odbywa się bez 

tradycyjnych fajerwerków   w zamian mieszkańcy otrzymują od wolontariuszy zimne ognie  a 

przez Rynek w Międzylesiu  przejeżdżają wszystkie wozy jednostek  OSP  z sygnałami 

świetlnymi swoich samochodów. Tegoroczne strażackie "Światełko do Nieba" było 

wyjątkowe i bardzo wzruszające, oprócz sygnałów świetlnych na znak solidarności i wsparcia  

dla australijskich strażaków  druhowie  swoje wozy  udekorowali flagami Australii. 

      Nieodzownym elementem każdego Finału jest słodka kawiarenka z domowymi ciastami 

ofiarowanymi przez rodziców w  której sprzedają nauczyciele.  

      Tuż po „Światełku do nieba” następuje liczenie wszystkich zebranych pieniędzy. Komisja 

złożona ze Skarbnika Gminy, 4 Głównych Księgowych i 5 osób podstawowego składu Sztabu 

do późnych godzin liczy każdy grosik. W poniedziałek pieniądze zostają przelane na konto 

Fundacji. Do ostatniego marca jestem zobowiązana złożyć do Fundacji pisemne rozliczenie i 

sprawozdanie z działalności Sztabu. Po akceptacji wysłanych dokumentów dostaję pismo o 

rozwiązaniu Sztabu. Jak widać jeden dzień Finału WOŚP tak naprawdę trwa od września do 

marca. 

 

Czy pamięta Pani jakieś szczególne wydarzenia lub momenty podczas finałów Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy w Międzylesiu, które zapadły Pani szczególnie w 

pamięci? 

             W 2017 r z okazji 25 - lecia Fundacji WOŚP  Nasz Sztab został odznaczony medalem 

„ za długoletnie granie, energię, przyjaźń i wsparcie” ale tak naprawdę  medal ten jest dla 

każdego kto swoim, czasem, najmniejszym choćby  groszem,  dobrym słowem i uśmiechem 

wspierał Orkiestrę.  Mam też swoje osobiste wydarzenie z serduszkiem w tle. W 2015 r dzień 

przed Finałem WOŚP urodził się mój wnuczek. Życie Juliana było zagrożone dlatego został 



przewieziony na oddział neonantologiczny  w Wałbrzychu . Przez pierwszy rok  życia  Julian 

wielokrotnie korzystał z pomocy  w  wielu  specjalistycznych szpitali , w których znajdował 

się sprzęt oznakowany czerwonym serduszkiem. Wiem , że każda chwila którą od lat  oddaję 

na Fundację wróciła do mnie z największym szczęściem - moim wnukiem. 

I na koniec słynne powiedzenie prezesa WOŚP Jurka Owsiaka czy będzie pani grala z 

WOŚP do końca świata i jeden dzień dłużej? 

              „W pojedynkę trudno cokolwiek jest zrobić" - Powiedział Jurek Owsiak w filmie 

opowiadającym o  20 latach działalności Fundacji. Bez osób, które od wielu lat pomagają mi 

w pracy Sztabu i współtworzą  Finałowe wydarzenia by zwyczajnie nie wyszło. Dobre  

chwile buduje się zespołem. Dlatego jeszcze raz na koniec  rozmowy dziękuję  wszystkim, 

absolutnie wszystkim za okazaną pomoc, za hojność, za moc pozytywnej energii, za bycie z 

nami do końca świata i jeden dzień dłużej.  

Dziękuje za rozmowę 

Segregacja odpadów po nowemu 
Od dnia 1 lutego 2020 roku na terenie miasta i gminy Międzylesie obowiązywać będzie 

segregacja odpadów komunalnych przez wszystkie osoby fizyczne i prawne, w następstwie 

znowelizowanej ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Każdy mieszkaniec musi selekcjonować odpady i zbierać je  do pojemnika lub worka o 

określonym kolorze:  

NIEBIESKI - na papier, w tym tektury,  

ŻÓŁTY - na metale i tworzywa sztuczne,  

ZIELONY - na szkło,  

BRĄZOWY na bioodpady,  

CZARNY/SZARY na niesegregowane zmieszane odpady komunalne  

PAPIER 
WRZUCAMY 

odpady z papieru i tektury, gazety, czasopisma, 

ulotki, zeszyty, papier biurowy, kartony, torby 

papierowe, książki 

NIE  WRZUCAMY 
tłustego i zabrudzonego papieru, kartonów i tektury 

pokrytych folią aluminiową (np. opakowań po mleku, 

napojach), papieru lakierowanego, odpadów 

higienicznych (np. pampersów, pieluch, podpasek), 

papierowych worków po nawozach i materiałach  

budowlanych worków po wapnie, cemencie, tapet. 

                                                                                                  SZKŁO 
WRZUCAMY 

wypłukane, bez zabrudzeń butelki po napojach               

i żywności, słoiki bez metalowych nakrętek, 

opakowania szklane po pokarmach dla dzieci                      

i kosmetykach, stłuczki szklane bez nakrętek, kapsli 

i korków. 

NIE  WRZUCAMY 
porcelany, fajansu, ceramiki, płytek ceramicznych, 

szkła okularowego, żaroodpornego i hartowanego, 

zniczy z zawartością wosku,  luster, kineskopów, 

świetlówek, żarówek, reflektorów,  szyb okiennych, 

zbrojonych i samochodowych, szklanych opakowań 

po lekach, rozpuszczalnikach  i olejach. 

                                                                                   TWORZYWA SZTUCZNE I METALE 
WRZUCAMY 

butelki z tworzyw sztucznych, opakowania                      

z tworzyw sztucznych, torebki, worki foliowe, 

kartony po napojach i mleku, puszki, folię 

aluminiową, opakowania po środkach czystości               

i kosmetykach.   

NIE  WRZUCAMY 
zużytych baterii i akumulatorów, opakowań po 

farbach, lakierach, olejach,  środkach chwasto                  

i owadobójczych, plastikowych zabawek, części 

samochodowych, zużytego sprzętu elektronicznego  i 

AGD, artykułów wykonanych z tworzyw sztucznych 

z domieszką  innych materiałów, opakowań po 

aerozolu  i lekach 



BIO  - ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI 
WRZUCAMY 

resztki warzyw i owoców, skorupki jajek, 

rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, skoszoną 

trawę, liście i kwiaty, trociny i korę drzew.  

 

NIE  WRZUCAMY 
ziemi i kamieni, mięsa i kości, popiołu z węgla 

kamiennego, impregnowanego drewna, odchodów 

zwierzęcych, zużytych olejów jadalnych, płyt 

wiórowych i pilśniowych, leków. 

NIESEGREGOWANE ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE 

WRZUCAMY 
odpady higieniczne np. ręczniki i chusteczki 

papierowe, pieluchy, podpaski, kości zwierząt, 

resztki mięsa, porcelanę, ceramikę, wystudzony 

popiół, zatłuszczone opakowania i papier oraz 

naczynia jednorazowe, tekstylia, szkło stołowe, 

okularowe, żaroodporne, znicze z zawartością 

wosku 

NIE  WRZUCAMY 
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego 

sprzętu elektrycznego i AGD, zużytych opon, 

odpadów wielkogabarytowych, odpadów 

budowlanych i porozbiórkowych 

 

W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 

nieruchomości może przekazać do PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH, zlokalizowanego na terenie bazy ZUK Sp. z o.o. w 

Międzylesiu, Plac Wolności 16, następujące rodzaje odpadów:  

zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości, 

meble i inne odpady wielkogabarytowe - jednorazowo do 100 kg, 

zużyte opony od samochodów osobowych- jednorazowo 4 sztuki, 

inne odpady niebezpieczne (chemikalia) powstające w gospodarstwach domowych - w każdej 

ilości, 

papier i tektura - w każdej ilości, 

szkło i opakowania ze szkła - w każdej ilości, 

tworzywa sztuczne - w każdej ilości, 

opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości. 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości, 

odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych prac remontowych- jednorazowo 

do 20 kg. 

przeterminowane leki - w każdej ilości 

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek - w każdej 

ilości. 

tekstylia i odzież - w każdej ilości. 

PUNKT świadczy usługi w poniedziałek, środę, czwartek i piątek od godz.7.00 do godz. 

15.00, we wtorek               od godz. 7.00 do godz.18.00, poza dniami ustawowo wolnymi od 

pracy. 

 

Właściciel nieruchomości obowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki 

służące do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników oraz miejsc ich 

usytuowania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz ustawienie 

na czas odbioru odpadów w miejscach umożliwiających swobodny do nich dostęp. 

 

Worki – 4 sztuki (dla zabudowy jednorodzinnej) do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia 

gmina, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Dystrybucja worków dla właścicieli nieruchomości segregujących odpady odbywa się 

podczas ich odbioru zgodnie z regułą „worek za worek”. Dodatkowo worki dostępne są w 

siedzibie firmy wywozowej – Międzylesie, Plac Wolności 16.   



 

Od 1 lutego 2020 r. będzie obowiązywał również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Nową 

deklarację  składają tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali 

odpadów oraz ci, którzy będą kompostować odpady BIO.   
Ważna zmiana dotyczy wspólnot mieszkaniowych  i spółdzielni. Zarządcy są zobowiązani 

do złożenia wspólnej deklaracji dla nieruchomości wielolokalowej, tym samym przestaną 

obowiązywać indywidualne deklaracje złożone przez właścicieli poszczególnych lokali w 

takiej nieruchomości. Wspólnota/spółdzielnia odpowiadać będzie za zdeklarowanie 

wszystkich mieszkańców danej nieruchomości, dokonywanie odpisów i przypisów w 

deklaracji w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie. A także za brak prawidłowej 

segregacji odpadów w budynku wielolokalowym, w przypadku nieprawidłowości w tym 

zakresie wobec wspólnoty/spółdzielni naliczona zostanie podwyższona opłata za odpady. 
 
 

 

 

Nowe stawki opłaty, które obowiązywać będą od 1 lutego 2020 r.:  
 

Liczba osób 

zamieszkujących 

nieruchomość 

Stawka opłaty za 

osobę miesięcznie  przy 

segregacji odpadów 

Stawka opłaty za osobę 

miesięcznie przy 

segregacji odpadów              

z kompostownikiem 

Podwyższona stawka 

opłaty za osobę 

miesięcznie przy braku 

segregacji 
od 1 do 4 

 
28,00 zł. 27,00 zł. 56,00 zł. 

od 5 do 6 

 
2,00 zł. 1,00 zł. 4,00 zł. 

od 7 i powyżej 

 
28,00 zł. 27,00 zł. 56,00 zł. 

 

 

 

 

Informacje: 

Referat Finansowy Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, tel. 74 8126 347 wew. 33, w zakresie stawek oraz 

deklaracji za odpady oraz Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki  Urzędu Miasta i Gminy 

Międzylesie, tel. 74 8126 347 wew. 20 oraz na stronie internetowej www.miedzylesie.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miedzylesie.pl/


 

 

 

W DNIU 20 GRUDNIA 2019 

ROKU                                                           

ODBYŁA SIĘ XVI SESJA RADY 

MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

 

a w proponowanym  porządku obrad 

znalazły się następujące projekty uchwał : 

 

1. w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Międzylesiu na rok 2020 

2. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 

rok 2020                                                                 

3. w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Międzylesie                 

4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2019 

5. w sprawie przyjęcia  „Regulaminu 

Utrzymania Czystości i Porządku”  na 

terenie gminy Międzylesie 

6. w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i  

zagospodarowania tych odpadów 

7. w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej  

opłaty na terenie gminy Międzylesie 

8. w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz warunków i 

trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej 

9. w sprawie ustalenia stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

gminy Międzylesie 

10. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie Międzylesie, w 

roku szkolnym 2019/2020 

Zainteresowanych przebiegiem 

sesji zapraszamy jak zwykle na stronę 

www.miedzylesie.pl, gdzie w katalogu BIP 

otwieramy zakładkę Rada Miejska, a tam 

zapoznać się można z protokołem z obrad, 

oraz nagraniem video z przebiegu sesji. 

 

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU ODBYŁA SIĘ 

W DNIU 21  STYCZNIA 2020 R. 

 

W proponowanym porządku obrad 

sesji zaplanowano podjęcie uchwał w 

sprawach: 

1/ wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami  komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej  opłaty na 

terenie Gminy Międzylesie. 

2/ zmiany Uchwały Nr XVI/94/2019 Rady 

Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 

2019 roku w spr. określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz warunków i trybu składania deklaracji 

za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

http://www.miedzylesie.pl/


3/ wprowadzenia Regulaminu korzystania 

z Domów Tkaczy przy ul. Jana  

Sobieskiego 2 i 4 w Międzylesiu 

stanowiących własność Gminy 

Międzylesie.  

 

 Zainteresowanych przebiegiem 

sesji zapraszamy jak zwykle na stronę 

www.miedzylesie.pl, gdzie w katalogu BIP 

– zakładce Rada Miejska można zapoznać 

się z protokołem z obrad oraz nagraniem 

video z przebiegu sesji.   

 

KONFERENCJA  

W DZIERŻONIOWIE 

W dniu 15 stycznia odbyła się 

konferencja poświęcona budownictwu 

komunalnemu na wynajem . Konferencja 

zorganizowana była przez burmistrza 

Dzierżoniowa i ministra infrastruktury. 

Przedstawiciele samorządu poinformowani 

zostali o  warunkach dofinansowania 

takich przedsięwzięć oraz o możliwości 

rozbudowy poprzez Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego. 

 

SPOTKANIE W RÓŻANCE 

 

W dniu 17 stycznia w Różance 

odbyła się konferencja, w której udział 

wzięli uczestnicy Korony Gór Polskich. W 

spotkaniu udział wzięło blisko 100 osób. 

Przewodnicy weryfikował osiągnięcia 

górskich wędrowców,  burmistrz Tomasz 

Korczak  przedstawił walory Międzylesia,  

a ratownik GOPR-u  pan Tomasz Lipiński 

mówił o bezpieczeństwie, ratownictwie i 

pomocy w górach. Jednym z 

organizatorów konferencji  był pan Bogdan 

Stecki.   

 

OPŁATEK MYŚLIWSKI 

W dniu 18 stycznia odbył się osiemnasty 

już opłatek „Myśliwych pogranicza” 

Złożone zostały kwiaty pod figurą Św. 

Huberta na rynku międzyleskim, 

zebranych powitał burmistrz Tomasz 

Korczak oraz pan Marian Rymarski. Pan 

Roman Rybak zaprosił wszystkich 

przybyłych do udziału  w imprezach 

zorganizowanych w ramach spotkania.  

 

 

 

 W imieniu strony Czeskiej przywitał 

wszystkich pan Zdenek Bruna z Lichkowa. 

http://www.miedzylesie.pl/


Następnie zaproszeni goście  złożyli 

kwiaty pod pomnikiem w Pisarach.  

Myśliwi uczestniczyli  we mszy,  którą 

odprawił ksiądz Marek Mundziakiewicz. 

Następnie zabrani goście spotkali się na 

uroczystej kolacji w ośrodku 

„Modrzewie”, gdzie podzielili się 

opłatkiem i wysłuchali zespołu 

Długopolanie. 

OTWARCIE STACJI 

ŁADOWANIA SAMOCHODÓW 

ELEKTRYCZNYCH W 

MIĘDZYLESIU 

 

W ramach projektu pn.: „e-Sudety” w 

Międzylesiu uruchomiono stację ładowania 

samochodów elektrycznych. Urządzenie to 

stacja o normalnej mocy, która ładuje 

samochody prądem zmiennym 2 x 11 kW. 

Oficjalne otwarcie stacji odbyło się 10 

stycznia 2020 r. 

 

Projekt „e-Sudety” swoim 

zasięgiem obejmuje nie tylko 

miejscowości uzdrowiskowe ziemi 

kłodzkiej, ale cały region Sudetów. 

Planami objęty jest montaż 23. stacji 

ładowania samochodów elektrycznych w 

regionie, które powstają systematycznie 

przy współpracy PGE Nowa Energia. 

Pierwsze stacje w powiecie kłodzkim, w 

ramach projektu e-Sudety powstały już w 

Szczytnej, Lądku-Zdroju oraz Polanicy 

Zdrój. 

Główne założenia projektu skupiają 

się na podnoszeniu świadomości w 

kierunku dbałości o czyste powietrze i 

upowszechnianie pojazdów elektrycznych. 

Elektromobilność w uzdrowiskach oraz w 

pozostałych większych i atrakcyjnych 

turystycznie miejscowościach regionu 

Sudetów jest w założeniu działaniem 

wzorcowym dla innych regionów Polski. 

Będzie to jednocześnie świetny produkt dla 

inwestorów, mieszkańców i turystów, 

połączony z promocją regionu oraz 

partnerów zaangażowanych w projekt. To 

jedyny taki projekt w Polsce, który może 

być flagowym projektem z zakresu 

elektromobilności w rozwoju ekoturystyki. 

 

 

Nowoczesna wersji „Lokomotywy” 

przedstawiona przez dzieci z 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu potwierdza, że realizacja 

przedmiotowej inwestycji jest jednym z 

wielu kroków jaki musimy wykonać w 



celu dbania o czyste powietrze i redukcję 

hałasu. 

W oficjalnym otwarciu stacji 

ładowania wzięli udział m.in. Burmistrz 

Miasta i Gminy Międzylesie – Tomasz 

Korczak, Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Międzylesiu – Jerzy Marcinek, Prezes 

PGE Nowa Energia – Tomasz Marzęda, 

pomysłodawca projektu – Elżbieta 

Koncka, Burmistrz Szczytnej – Jerzy Król, 

Burmistrz Polanicy Zdrój – Mateusz Jellin, 

Burmistrz Lądka Zdrój –Roman 

Kaczmarczyk, Burmistrz Stronia Śląskiego 

– Dariusz Chromiec, Przedstawiciel Lasów 

Państwowych Nadleśnictwa Międzylesie – 

Anna Kostrz, dyrektor Instytutu 

Elektroniki Zakładu Doświadczalnego III 

w Międzylesiu – Przemysław 

Czesnołowicz. 

 

Podziękowania dla Instytutu Elektroniki 

Zakładu Doświadczalnego III w 

Międzylesiu za prezentację nowoczesnych 

materiałów izolacyjnych, oraz dla Lasów 

Państwowych Nadleśnictwa Międzylesie, 

które zaprezentowało samochód 

elektryczny zakupiony w ramach projektu 

„Las energii”. 

Dzięki salonowi Nawrot z Wrocławia 

mieszkańcy Międzylesia mieli okazję 

przejechać się samochodami elektrycznymi 

Renault Zoe oraz Renault Kangoo. 

NOWY MOST Z NERATOVA DO 

PONIATOWA 

Neratov i Poniatów w Dolinie Dzikiej 

Orlicy połączył nowy most. Uroczyste 

otwarcie przeprawy przez graniczną rzekę 

odbyło się w samo południe w piątek 20 

grudnia 2019 r. Nowy most jest kolejną 

inwestycją w ramach projektu Czesko-

Polski Szlak Grzbietowy – część 

wschodnia. Most przeznaczony jest dla 

pieszych, rowerzystów oraz narciarzy. W 

razie potrzeby, może tędy przejechać także 

małe auto. 

Nowy most w Neratovie powstał w 

miejscu historycznej przeprawy, 

wzmiankowanej już w pierwszej połowie 

XVII wieku. Nazwa mostu wzięła się od 

stojącej dawniej w pobliżu figury św. Jana 

Nepomucena. Drewniana konstrukcja, 

wykonana z drewna modrzewiowego, 

posadowiona jest na kamiennych 

przyczółkach. Kładka ma 22 metry 

długości i 2,5 metra szerokości. Koszt 

budowy wyniósł ok. 1,5 miliona koron, z 

czego 85% to unijne dofinansowanie. 

Nowy most znacznie polepszy 

komunikację transgraniczną w Dolinie 

Dzikiej Orlicy. Neratov jest ośrodkiem 

pielgrzymkowym przyciągającym coraz 

większą liczbę pątników i turystów, także z 

polskiej strony. Dotychczas, żeby 

przedostać się przez rzekę do Neratova, 

trzeba było korzystać z mostów 

granicznych w Niemojowie lub 

Mostowicach.  

 

http://turystaklodzki.pl/nowy-most-z-neratova-do-poniatowa/
http://turystaklodzki.pl/nowy-most-z-neratova-do-poniatowa/


 

 

 

 

Wprawdzie w Neratovie można było od 

kilku lat przejść przez rzekę po 

prowizorycznej kładce z trzech belek, ale 

było to przejście nieoficjalne i niezbyt 

bezpieczne. Obecnie można skrócić sobie 

trasę i z Przełęczy nad Porębą lub z 

Poniatowa dostać się bezpiecznie przez 

rzekę Dziką Orlicę do Neratova. Specjalnie 

dla turystów wytyczony został po polskiej 

stronie żółty szlak pieszy (łącznik do 

szlaku niebieskiego), będący 

przedłużeniem tego szlaku ze strony 

czeskiej. Nowa inwestycja, jaką jest ten 

most w Dolinie Dzikiej Orlicy, pozwoli na 

rozwinięcie w Neratovie funkcji 

turystycznej. Okoliczne szlaki sprzyjają 

uprawianiu turystyki pieszej i rowerowej. 

Obecnie Neratov może stać się jednym z 

punktów startowych wycieczek na nową 

wieżę widokową na Jagodnej, a w 

przyszłym roku na Czerńcu. 

 

  
Projekt  współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu 

państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis 

XV MIĘDZYLESKIE 

KOLĘDOWANIE 

 

 

 

W dniu 18 stycznia 2020 r. odbył 

się kolejny koncert pt. „Kolędowanie” 

zorganizowany w ramach realizacji 

projektu pt.: „Jarmark bożonarodzeniowy 

Międzylesie- Králíky”, w którym 

uczestniczyły sołectwa z gminy 

Międzylesie oraz z zaprzyjaźnionej gminy 

Králíky. 

 

 

 



 Wystąpiły zespoły śpiewacze m.in. 

:Długopolanie, Boboszowianie, 

Międzylesianie, Trzy Świerki, Oset, dzieci 

z Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu pod przewodnictwem pana 

Ryszarda Pasternaka, zatańczyła grupa 

Plus Minus, z miła niespodzianką 

przyjechał zespół Róża z Różanki, który 

wykonał przedstawienie o tematyce 

bożonarodzeniowej, które przypomniało 

istotę  wydarzeń z przed ponad 2000 lat. 

Spotkanie te uświetniła również orkiestra 

dziecięca z Základní umělecká škola 

Králíky, którą wszyscy obecni zachwycili 

się. Podczas koncertu rozstrzygnięto 

konkurs, który co rok wzbudza wiele 

emocji i dyskusji wśród uczestników pt. : 

„Najpiękniejsza Ozdoba Wsi” w dwóch 

kategoriach, w kat. najpiękniejsza choinka 

wygrało sołectwo Goworów, II miejsce 

Nowa wieś, a III miejsce Gajnik; w 

kategorii najpiękniejsza szopka 

bożonarodzeniowa juri nie przyznało I 

miejsca natomiast II miejsce ex aequo 

zajęło sołectwo Goworów oraz Roztoki, a 

III miejsce sołectwo Nowa Wieś. 

 Wszystkim przybyłym w tym dniu 

na Kolędowanie serdecznie dziękujemy i 

zapraszamy za rok, a sołectwom 

dziękujemy za przygotowanie tylu 

pięknych szopek oraz choinek, gratulujemy 

zwycięzcom i zachęcamy do udziału w 

kolejnej edycji konkursu. 

 

 

 

OPŁATEK U STRAŻAKÓW 

 

 

 

11 stycznia 2020 r. 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. 

 

 

 

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”.  

 

 
 

 STRAŻACKI OPŁATEK W 

KŁODZKU 

 W dniu 11 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 

w Szkole Podstawowej im. Wł. St. 

Reymonta w Kłodzku przy ul. Traugutta 1a 

odbyło się uroczyste noworoczne 

spotkanie opłatkowe ze strażakami 

powiatu kłodzkiego zorganizowane przez 

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 

Kłodzku. W uroczystości wzięli udział 

prezesi oraz naczelnicy jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

powiatu kłodzkiego, władze samorządu, 

komendanci powiatowi PSP oraz inni 

zaproszeni goście.  

 

Uroczystość uświetnił występ zespołu 

„Międzylesianie” oraz orkiestra dęta OSP 

Międzylesie. 

ZBIÓRKA DLA SCHRONISKA 

„POD PSIĄ GWIAZDĄ” 

 



 Uczniowie, rodzice oraz 

pracownicy naszej szkoły w Domaszkowie 

po raz kolejny udowodnili, że los 

potrzebujących zwierząt nie jest im 

obojętny. Od listopada trwała zbiórka 

pieniędzy, koców, zabawek i różnych 

darów. Udało nam się uzbierać w sumie 

870 zł, które przeznaczyliśmy                na 

zakup specjalistycznej karmy dla psów i 

kotów. Wizyta w schronisku po raz kolejny 

pokazała nam, że serca zwierząt, ich 

radość i wdzięczność przewyższają 

niejedno ludzkie serce. Chcemy pomagać, 

bo wiemy, że tu „Pod Psią Gwiazdą” są 

wspaniali opiekunowie           i ich 

podopieczni o wielkich, wdzięcznych 

sercach.  

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. 19 

grudnia 2019 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 

rozpoczęli wspólne śpiewanie kolęd. 

Składamy serdeczne podziękowania 

rodzicom, Paniom z Domu Kultury oraz 

wszystkim zaangażowanym za pomoc przy 

organizacji naszej corocznej imprezy. 

 

 

ÓSMY SEZON „MOJEJ 

DWUNASTKI” 

ROZPOCZĘTY

 

Podczas 28. Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, który miał 

miejsce w niedzielę 12 stycznia 2020 r., 

rozpoczęliśmy kolejny, ósmy już sezon 



imprezy marszowo-biegowej „Moja 

Dwunastka”. Styczniowa odsłona imprezy 

przebiegała pod orkiestrowym hasłem 

„Policz się z cukrzycą”. Ruch jest jedną z 

form zapobiegania chorobom 

cywilizacyjnym, do których zaliczana jest 

cukrzyca. Zachęcaliśmy więc do 

aktywności fizycznej wszystkich 59 osób, 

które zapisały się na marszobieg oraz co 

najmniej 15 osób towarzyszących. 

Zapraszaliśmy ich także do udziału w 

kolejnych „Dwunastkach” – wystarczy 

zmobilizować się raz w miesiącu, przyjść 

na godzinę 10.00 na międzyleski stadion i 

pomaszerować lub pobiec swoim własnym 

tempem przez 24 minuty. 

 

 

 

Dzisiejszemu marszobiegowi po 

międzyleskim skwerze na placu Wolności 

towarzyszyła sprzyjająca, nieco wiosenna 

jak na zimę, aura i radosna atmosfera. 

Zapisom w małym miasteczku biegowym, 

przygotowanym przez pracowników 

UMiG w Międzylesiu p. Marka Glińskiego 

i p. Waldemara Brandysa, które trwały 

niemal do chwili startu, czyli umownej 

15.00, towarzyszyły: 

- koncert orkiestry dętej OSP z 

Międzylesia, 

- pogadanka pani doktor Barbary Magier-

Solis, która przekazała uczestnikom 

informacje dotyczące cukrzycy, 

niebezpieczeństw i powikłań związanych z 

tą chorobą oraz jakie działania 

profilaktyczne sami możemy podjąć, by 

zmniejszyć ryzyko zachorowania na 

cukrzycę, 

 

- kontrolne badania poziomu cukru we 

krwi przeprowadzane fachowo przez p. 

Agatę Biernacką MGOK w Międzylesiu i 

jednocześnie szefową międzyleskiego 

Sztabu WOŚP. 

 

Uczestnicy imprezy zostali także 

gorąco powitani przez p. Jerzego 

Błażejewskiego MLKS Sudety, burmistrza 

Międzylesia p. Tomasza Korczaka oraz p. 

Katarzynę Grzybowską - Kania 

Komandora „Mojej Dwunastki”. Potem 

krótka „instrukcja” udziału w marszobiegu, 



dźwięk dwunastkowego dzwonu i wszyscy 

chętni ruszyli na 15. minutową trasę 

spacerem, marszem, marszobiegiem lub 

biegiem. 

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwał 

ratownik medyczny p. Stanisław Szura. 

 

Na zakończenie imprezy kobiety z 

rąk burmistrza, a mężczyźni z rąk Pani 

Komandor otrzymali paszporty „Mojej 

Dwunastki” na sezon 2020. Mamy 

nadzieję, że, po licznych słowach 

promujących imprezę i nieustannej 

zachęcie do uczestnictwa, dzięki wpisanym 

w paszportach datom kolejnych 

„Dwunastek” łatwiej będzie zaplanować i 

zmobilizować się do comiesięcznej 

wspólnej formy ruchu. 

 

Były też orkiestrowe niespodzianki 

dla ósemki losowo wybranych 

uczestników, a także wyśpiewane dla Pani 

Komandor urodzinowe życzenia „Stu lat”. 

Nie zabrakło cukierków oraz pysznej 

gorącej herbaty. Orkiestrową imprezę 

zorganizowano wspólnymi siłami MLKS 

„Sudety” Międzylesie, MGOK 

Międzylesie oraz UMiG w Międzylesiu. 

Dziękujemy także fotoreporterom. 

Już dziś zapraszamy na 87. „Moją 

Dwunastkę”, która odbędzie się 8 lutego 

2020 r. Zapisy od 9.30 na basenie w 

Międzylesiu. Start na stadionie o godz. 

10.00.   

 

 

 

 

 

 

28. FINAŁ WOŚP  

W MIĘDZYLESIU 

 

„dla dziecięcej medycyny zabiegowej” 

połączył mieszkańców Międzylesia. Aby 

operacje były skuteczne i  bezpieczne i aby 

jak najmniej było powikłań  potrzebne są 

najnowocześniejsze i bardzo kosztowne 

urządzenia medyczne. Dlatego kolejny już 

28. Finał WOŚP przebiegający pod 

hasłem: WIATR W ŻAGLE grał dla 

zapewnienia najwyższych standardów 

diagnostycznych i leczniczych w 

dziecięcej medycynie zabiegowej. 

Międzylesie po raz kolejny stanęło na 

wysokości zadania a zaangażowanie  

mieszkańców i darowizny przedmiotów od 

firm i osób prywatnych przeszły nasze 

najśmielsze oczekiwania- to wszystko 

złożyło się na nasz wspólny, ogromny 

sukces! 

 

Podczas tego wyjątkowego wydarzenia 

Międzylesie  zebrało 18857, 59 zł 



Domaszków 12296, 56 zł, ogółem - 

31154, 15  zł 

       12 stycznia 2020 r. - ten dzień 

rozpoczął się pozytywną energią, dzięki 

20- tu   wolontariuszom  Sztabu WOŚP w 

Międzylesiu , którzy - od wczesnych 

godzin kwestowali na terenie miasta i 

Gminy Międzylesie .  

 

         W tegoroczne działania Finałowe po 

raz pierwszy włączyła się Orkiestra OSP w 

Międzylesiu koncertując na rynku podczas 

biegu ulicznego "Policz się z cukrzycą" .  

W tym roku biegło nas 60 osób.  

 

        Ogromnym zainteresowaniem zawsze 

cieszy się „światełko do nieba” . Od dwóch 

lat odbywa się bez tradycyjnych 

fajerwerków  w zamian mieszkańcy 

otrzymują od wolontariuszy zimne ognie.  

Tegoroczne strażackie "Światełko do 

Nieba" było wyjątkowe  oprócz sygnałów 

świetlnych na znak solidarności i wsparcia  

dla australijskich strażaków  druhowie  

swoje wozy  udekorowali 

flagami Australii.! Ten punkt programu był 

wspaniałą wzruszającą  iskierką 

rozgrzewającą atmosferę na dworze. 

 

         Tymczasem na scenie, już na starcie 

– o godz. 17:00 –  w Sali widowiskowej 

MGOK w Międzylesiu zrobiło się gorąco. 

Licytujący zaskakiwali się nawzajem. 

Obrazy, przejazdy, książki , usługi 

kosmetyczne, piłki, albumy, koszulki, kosz 

słodyczy,  kalendarze, kierownica , odzież, 

obrazy, zabawki, zestawy turystyczne, 

konik na biegunach  a także gadżety 

wośpowe - wydawałoby się – zwykłe 

przedmioty,  a to był wiatr w żagle dla 

naszego wydarzenia. Wszystko to mogło 

mieć miejsce, dzięki darczyńcom – 

przedsiębiorcom, instytucjom oraz 

wszystkim Dobrym Aniołom: Danuta 

Bogdan, Lilianna Kucfir, Piotr Leśniak, 

Agnieszka Onutczak, Joanna Kuś, 

Magdalena Łogin, Maria Socha, 

przyjaciele lasu, Ewa Witwicka, 

Aleksander Głowacki, Agnieszka Łąk, 

Paulina Pietras, Krzysztof Dudek, 

Katarzyna i Adrian Bernasińcy, Jerzy 

Sidziński, Bożena Szrota, Aneta Mięszało, 

. Dobrymi Aniołami byli  wszystkie 

jednostki  OSP z terenu Gminy 

Międzylesie, Klub MLKS „Sudety” , 

Barbara Solis, MGOK Międzylesie z 

zapleczem swoich wolontariuszy, na 

których zawsze  może liczyć,  



 

        Podczas imprezy wystąpili wspaniali 

artyści  z Samorządowego Przedszkola w 

Międzylesiu i Samorządowej Szkoły 

Podstawowej i przyjaciele orkiestrowego 

grania Akademia Ruchu Goworów, Maria 

Kozak, Ala Pająk, Urwisy grupa młodsza i 

starsza, Klasy III, Ola Smoleń, Oktawia 

Pietrzyk, Lena Czubala,  Mateusz Worosz, 

Klasy I, Lena Smolen, Venessa Zin,  

Dagmara Makarska i Maja Lipa, Maja 

Cygan, Zespół Plus- Minus i wszyscy 

nauczyciele i opiekunowie przygotowujący 

dzieci do występów i pomagający w 

obsłudze Finału. Dobrymi Aniołami byli 

również  wszystkim jednostkom OSP z 

terenu Gminy Międzylesie, Klubowi 

MLKS „Sudety” Międzylesianie, po  raz 

kolejny  udowodniliśmy, że potrafimy 

otworzyć swoje serca i portfele wspierając 

wielkie przedsięwzięcia służące wielkim 

sprawom.  DZIĘKUJĘ !  

Będziemy dalej grać, do końca 

świata i jeden dzień dłużej! 

           

SZKOLNY KONKURS 

RECYTATORSKI                                            

WIERSZY JULIANA TUWIMA                                                                              

W ZESPOLE SZKOLNO – 

PRZEDSZKOLNYM                                               

IM. „PRZYJACIÓŁ DZIECI” 

 W DOMASZKOWIE 

 

13 grudnia 2019 r. w sali 

gimnastycznej naszej szkoły odbył się 

Wewnątrzszkolny Konkurs Recytatorski 

Wierszy Juliana Tuwima. Poeta ten został 

wybrany w bieżącym roku szkolnym na 

patrona naszego Zespołu jako kolejny 

Przyjaciel Dzieci - stąd realizacja takiego 

przedsięwzięcia. Konkurs miał na celu 

rozbudzenie zainteresowania poezją 

dziecięcą, rozwijanie zdolności 

recytatorskich, wspieranie uzdolnień i 

pomoc w rozwijaniu zainteresowań 

uczniowskich, upowszechnianie kultury 

żywego słowa wśród dzieci oraz 

prezentację umiejętności naszych 

wychowanków.  

 

 



Spośród chętnych uczniów klas I – 

IV w drodze eliminacji klasowych, 

wyłoniono po czterech uczniów do etapu 

szkolnego. Właśnie we wspomniany 

grudniowy piątek towarzyszyła nam 

prezentacja wspaniałych umiejętności 

recytatorskich naszych uczniów. W 

atmosferze życzliwości i serdeczności, pod 

czujnym okiem komisji konkursowej 

wszystkim miło upłynął czas spędzony z 

poezją i ze znanymi wierszami J. Tuwima. 

Zasłuchanie widowni i gromkie brawa dla 

każdego recytującego świadczyły o 

wielkim zaangażowaniu całej szkolnej 

społeczności w to niecodzienne 

wydarzenie. Zwycięzców konkursu 

wyłoniła komisja  konkursowa wsparta 

głosami widowni. I tak, laureatami 

konkursu zostali: 

I miejsce – Ola Mendel z klasy Ia 

II miejsce – Natalia Zemrzycka z klasy 

III miejsce ex aequo – Filip Ilnicki z 

klasy  oraz Michasia Smoleń z klasy Ib. 

Każdy uczeń występujący w 

konkursie otrzymał dyplom, pendrive'a, 

odblaskowy brelok i słodycze, a zwycięzcy 

dodatkowo ciekawe książki. 

Dziękujemy uczniom biorącym 

bezpośredni udział w konkursie za wielkie 

zaangażowanie, wysoki poziom recytacji 

oraz za dostarczenie nam wielu 

pozytywnych   emocji i wrażeń. 

Gratulujemy także nauczycielom i 

wychowawcom, którzy przygotowali 

wychowanków do pięknej recytacji. 

Składam również podziękowanie 

wszystkim członkom komisji konkursowej 

za obiektywność i poświęcony czas. 

 

 

28 FINAŁ WOŚP  

W DOMASZKOWIE 

 

 Po raz kolejny WOŚP zagrała w 

Domaszkowie. Tę wyjątkową 

charytatywną akcję obfitującą w wiele 

atrakcji przygotował Zespół Szkolno- 

Przedszkolny wraz z Ochotniczą Strażą 

Pożarną.  

 Uczniowie klasy VIII: Julia 

Świesiulska, Lena Zaremba, Michał 

Jóźwiak i Kacper Mikołajek spisali się na 

medal jako wolontariusze.  

Przybyli goście mogli podziwiać piękne 

występy artystyczne naszych uczniów oraz 

przedszkolaków, nagradzając ich gorącymi 

brawami. W czasie przerwy zajadaliśmy 

się pysznymi ciastami przygotowanymi 

przez rodziców. Dodatkową atrakcją był 

przewóz dzieci wozem strażackim.  

 

 

Sprawnie i z dużym humorem 

została przeprowadzona licytacja 

pomysłowych zajączków i rękawic 

kuchennych uszytych przez mamy, babcie 

i ciocie. Bardzo dużym zainteresowaniem 

cieszyła loteria fantowa. 

 



 

 

Po wspaniałym dniu, pełnym wrażeń, 

wyszliśmy przed Dom Kultury i wspólnie 

zapaliliśmy zimne ognie, kończąc naszą 

akcję charytatywną. 

Po podliczeniu wszystkich wpływów udało 

nam się zebrać kwotę 12 296,56 zł. 

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy 

za WIELKIE 

SERCE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

V JUBILEUSZOWY 

MIĘDZYGMINNY KONKURS 

,,MIKOŁAJ NARZEKA- 

UZALEŻNIENIA WROGIEM 

CZŁOWIEKA'' 

   11.12.2019 r. już po raz piąty w 

Samorządowej Szkole Podstawowej w 

Międzylesiu odbył się Międzygminny 

Konkurs o Uzależnieniach:  ,,Mikołaj 

narzeka- uzależnienia wrogiem 

człowieka''.  

 

 

 

W tym roku szczególną uwagę zwrócono 

na uzależnienia związane z 

cyberprzestrzenią. Uczestnicy ze szkół z 

Domaszkowa, Pławnicy, Wilkanowa i 

Międzylesia stworzyli prace konkursowe z 

poradami kulturalnego internauty. Każdy z 

uczestników otrzymał nagrodę od Mikołaja 

i Mikołajki, a największą atrakcją okazała 

się konsumpcja mikołajkowego tortu. 

Uczestnikom i ich opiekunom dziękują 

organizatorzy: Barbara Lewandowska, 

Karolina Lewandowska-Czech, Justyna 

Wyderska. 

VIII MIĘDZYGMINNY 

KONKURS ORTOGRAFICZNY 

O TYTUŁ 

„MIĘDZYGMINNEGO 

MISTRZA ORTOGRAFII” 



 

   10.01.2020 r. w Samorządowej Szkole 

Podstawowej w Międzylesiu odbył się VIII 

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 z 

różnymi trudnościami ortograficznymi 

oraz pisali ze słuchu dyktando. Poziom 

wiedzy ortograficznej uczniów był bardzo 

wysoki, a różnice punktowe między 

najlepszymi niewielkie. 

   Pierwsze miejsce i tytuł 

„Międzygminnego Mistrza 

Ortografii” w roku szkolnym 2019/2020 

zdobył Kacper Krawczyk ze Szkoły 

Podstawowej w Wilkanowie, miejsce 

drugie zajęła Katarzyna Radom ze 

Szkoły Podstawowej w Wilkanowie, a 

miejsce trzecie Aleksander Czopik z SSP 

w Domaszkowie. Wyróżnienie otrzymała 

Marcelina Michna ze Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Bystrzycy 

Kłodzkiej. 

   W kategorii szkół I m. zajęła Szkoła 

Podstawowa w Wilkanowie, miejsce II 

SSP w Domaszkowie, miejsce III Szkoła 

Podstawowa nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, 

a miejsce IV SSP w Międzylesiu. 

 

Samorządowe Przedszkole w 

Międzylesiu 

GRUDZIEŃ 

 

 

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 

spotkania i kolędowania.  

 

DELFINKI  

Dnia 18.12.19 w grupie Delfinki odbyło 

się spotkanie wigilijne dla rodziców. 

Przedszkolaki przygotowały program 

artystyczny. Poprzez wiersze , kolędy i 

pastorałki przybliżyły tradycje i zwyczaje 

związane ze świętami. Bożonarodzeniowy 

klimat dopełniały okolicznościowe 

dekoracje, lampki, choinka .  Po 

zakończonych występach przyszedł czas 

na  wspólne  dzielenie  się opłatkiem i  

składanie sobie świątecznych życzeń. 

Delfinki obdarowały rodziców 

przygotowanymi przez siebie upominkami. 

Panująca wokół podniosła atmosfera 

wprawiła wszystkich świąteczny nastrój. 

 



 

 

 

ŻABKI 

 

Grupa Żabki również przygotowywała się 

do   Bożego Narodzenia. Najpierw 

ozdobiliśmy pierniczki, upieczone przez 

rodziców. 

 

19 grudnia odbyło się  spotkanie wigilijne 

dla dzieci. Dzieci w tym dniu, uroczyście 

ubrane zasiadły do wigilijnego stołu. 

Podzieliły się opłatkiem, składały sobie 

życzenia, wspólnie kolędowały, oraz 

zjadły wigilijne potrawy!  

PSZCZÓŁKI 

 

Także w grupie pszczółki odbyło się 

spotkanie wigilijne. 



 

WIEWIÓRKI 

 

W grudniu w grupie Wiewiórek odbyły się 

warsztaty w których uczestniczyły dzieci 

wraz z rodzicami. Na warsztatach 

tworzyliśmy ozdoby choinkowe na naszą 

choinkę w sali oraz ozdabialiśmy 

świąteczne pierniczki. To była 

fantastyczna zabawa. Dziękujemy za 

owocne spotkanie.  

 

Po tak twórczych warsztatach , choinka 

prezentowała się wspaniale i miło było 

łamać się opłatkiem przed zbliżającymi się 

świętami Bożego Narodzenia.  

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO 

MISIA 

Tego dnia każde dziecko przyszło do 

przedszkola ze  pluszowym przyjacielem - 

Misiem. Każda grupa uroczyście 

obchodziła to święto.  Były zabawy i 

konkursy.  Przedszkolaki z grupy 

Wiewiórki  i  Wilczki  zostały zaproszone 

do wspólnej zabawy do szkoły. 

 

GÓRA GROSZA! 

Nasze przedszkole chętnie przyłączyło się  

do akcji „Góra Grosza” . Chcieliśmy 

nauczyć nasze dzieci, że warto pomagać a 

każdy grosz  ma znaczenie!  

Udało nam się nazbierać prawie 370 zł, co 

stanowi ponad 20 kg grosików! Serdecznie 

dziękujemy rodzicom i dzieciom za 

wsparcie! 

 

WIELKA ORKIESTRA 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

 

W dniu 12.01.20 r. dzieci z grupy Delfinki 

uczestniczyły w godzinach 

popołudniowych w występach na rzecz 

WOŚP. Było to krótkie przedstawienie o 

zimie i jej urokach. Delfinki w pięknych 

strojach recytowały wiersze i śpiewały 



piosenki. Świetnie wypadły  tańce: Sanna i 

Zimowa poleczka. 

 

POSZUKIWANIE ZIMY! 

ŻABKI 

Nasza grupa czterolatków, bardzo 

spragniona prawdziwej zimy, wyruszyła na 

poszukiwanie śniegu! Znaleźliśmy raptem 

parę centymetrów, ale I to nas cieszy! 

Czekamy na więcej… 

 

STRAŻACY  W AKCJI Z… 

PIŁECZKĄ PINGPONGOWĄ 

 

Za nami już III Turniej Tenisa 

Stołowego w Szklarni w ramach eliminacji 

do IV Gminnego Turnieju Tenisa 

Stołowego, rozgrywany w gościnnej sali 

gimnastycznej międzyleskiej 

podstawówki/ 

Po raz pierwszy, wraz z drużyną ze 

Szklarni, mistrzostwo i eliminacje 

przeprowadziła  drużyna z Długopola 

Górnego. 

Po kilku meczach między 

strażakami ze Szklarni rozstrzygnęła się 

westia zwycięstwa w III edycji 

mistrzostwa. 

Pierwsze miejsce zajął Jacek 

Łysiak, drugi był Tomasz Dzik, a Grzegorz 

Bzowy został trzecim zawodnikiem 

turnieju.  Tuż za podium uplasował się 

Artur Calów, a piąte miejsce zajął Mariusz 

Zoszczak. 

Natomiast w grupie MDP 

Szklarnia, pierwsze miejsce zajął Bartosz 

Bzowy, drugi był Konrad Naumowicz, a 

trzeci Jakub Łysiak, który otrzymał 

również puchar dla najmłodszego 

uczestnika turnieju. 

W składzie z Długopola Górnego 

wystąpiło 4 zawodników, którzy grali 

mecz w systemie „każdy z każdym” i tak 

pierwsze miejsce zajął Kamil Pawlaszek, 

drugi był Andrzej Targosz, a trzeci Filip 

Frankowski. Czwarte miejsce zajął Marcin 

Michajluk i  właśnie ta czwórka wystąpi na 

IV Gminnych Mistrzostwach w Tenisie 

Stołowym. 

Do organizacji turnieju przyczynili się 

sponsorzy i to  nie tylko z naszej gminy. 

Bez nich byłoby bardzo trudno 

zorganizować taką imprezę. 



Naszym największym partnerem 

(sponsorem) była firma AMIBLU, która 

produkuje „rury stworzone na pokolenia”, 

nie można zapomnieć o firmie EKO-WOD 

ze Świdnicy, jak co roku wspierają nas: 

ZG ZOSP RP, Kostar, Nadleśnictwo 

Międzylesie, Dolina Gryki, Usługi 

Hydrauliczne, Zamek w Międzylesiu, 

Aktywni dla Szklarni, Piotr Marchewka  

członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, 

Darem - Mariusz Wierzbicki, Zajazd 

Byczy Róg, Top Trendy, Powiat Kłodzki, 

Pizzeria Mała Toskania, Serwis Opon 

Dariusz Pietrzak, Tartak Domaszków Anna 

Balcer i Artur Farbotko, Zakład 

Pogrzebowy Witold Pałka,  Poseł na Sejm 

RP Monika Wielichowska, Massivholz-

Tischler Dariusz Bońkowski,   Bank 

Santander Bystrzyca Kłodzka, Tartak 

Goworów Anna Balcer, Gabinet 

Kosmetyczny Magdalena Łogin, 

Delikatesy Małgorzata Wójtowicz, Apteka 

pod Słowikiem Mariola Słowik, 

Autonaprawa Janusz Kuś, Formplast 

Purkert z Republiki Czeskiej, Wojewoda 

Dolnośląski, Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów Mateusza Morawieckiego, KW 

PSP Wrocław, Instytut Elektroniki Zakład 

Doświadczalny III w Międzylesiu, 

Placówka Straży Granicznej w Kłodzku, 

Piekarnictwo Bronisław Larwa, PORR i 

gmina Międzylesie . Wymieniamy 

wszystkich  sponsorów, bo – jak już 

wspominałem,  to dzięki nim udaje się 

organizować takie imprezy . 

Korzystając z okazji już dziś 

zapraszamy na IV Gminny Turniej 

Strażacki w Tenisie Stołowym, który 

odbędzie się 25 stycznia 2020 roku o godz. 

16 w sali gimnastycznej w Samorządowej 

Szkole Podstawowej w Międzylesiu. 

Na koniec przekazujemy serdeczne 

podziękowania bezpośrednio 

zaangażowanym w realizację tego dużego, 

sportowego wydarzenia :   dyrektorowi 

szkoły za bezpłatne użyczenie sali 

gimnastycznej, prezesowi MLKS Sudety 

panu Andrzejowi Dudkowi za użyczenie 

sprzętu do gry w tenisa stołowego, panu 

Bogusławowi Zadorożnemu, który czuwał 

nad rozgrywkami,  pani Aleksandrze Kruk, 

sekretarzowi gminy Międzylesie za 

uroczyste otwarcie rozgrywek, oraz 

oczywiście dziękujemy  naszym  

wspaniałym  paniom Annie Łysiak, Annie 

Zoszczak oraz Marioli Bzowej za 

przygotowanie poczęstunku i napojów dla 

uczestników i kibiców. 

Nagrody, puchary, medale i dyplomy 

wręczali: Aleksandra Kruk, Bogusław 

Zadorożny i Andrzej Dudek. 

Sprzęt grający wspomagający turniej, 

organizatorzy pozyskali  dzięki  pomocy 

druha  Jacka  Łysiaka.  

 

DOBRA  PASSA TRWA… 

21 grudnia 2019  pingpongiści  

SUDETÓW  Międzylesie rozegrali  mecz 

tenisa stołowego  w Makowicach 

wygrywając 10/5. To już kolejne 

zwycięstwo naszych tenisistów stołowych, 

a wierni kibice proszą, by ta szczęśliwa 

ostatnio dla naszych zawodników passa 

trwała jak najdłużej ! 

Punkty zdobyli : Artur Kwaśnik 

4,5, Bogusław Zadorożny 3, Paweł Furtak 

2,5 a Bartosz Bzowy tym razem bez 

punktów. Gratulujemy naszym młodym 

tenisistom ! 

I TRWA… 

11 stycznia 2020 rozegrano kolejną 

już rundę V ligi tenisa  stołowego. 

Drużyna MLKS SUDETY Międzylesie 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJS9JXhRde4zsAqhEzhgx.;_ylu=X3oDMTBydWZibG83BGNvbG8DaXIyBHBvcwM4BHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1578628568/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.pszczelidar.eu%2ffiles%2fMassivholtz-oferta_ule_2013-2014.pdf/RK=2/RS=shdye1nHL4d2geet2av.5ZdjNtE-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJS9JXhRde4zsAqhEzhgx.;_ylu=X3oDMTBydWZibG83BGNvbG8DaXIyBHBvcwM4BHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1578628568/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.pszczelidar.eu%2ffiles%2fMassivholtz-oferta_ule_2013-2014.pdf/RK=2/RS=shdye1nHL4d2geet2av.5ZdjNtE-


gościła   SOLUS Dzierżoniów wygrywając 

z gośćmi zdecydowanie 10 : 1.  Punkty 

zdobyli; Sławomir Bielak 3,5, Artur 

Kwaśnik  2,5 , Paweł  Furtak 2,5 i 

Katarzyna Suława 1,5 punktu przy jednej 

przegranej. Gratulujemy i życzymy sobie 

kolejnych zwycięstw !  

SYLWESTROWE ZAWODY W 

WYCISKANIU SZTANGI 

LEŻĄC - ŚWIEBODZICE 

30.12.2019 R 

 

W dniu  30.12.2019 r  nasi siłacze 

Sylwestrowymi zawodami w wyciskaniu 

sztangi leżąc w Świebodzicach  zakończyła 

ciężki, ale bardzo owocny 

sezon startowy 2019.  Na 

świebodzickich zawodach  

wystartowała  liczna ekipa 

zawodników z klubu  MLKS  SUDETY  

Międzylesie . 

Kamila Wyderska - 6  miejsce Open 

Kobiet,  wynik 52,5 kg. 

Dominik Smoleń – 4 miejsce  kat. Junior 

do 20 lat.  wynik 100 kg. Debiut !!!  

Patryk Hajduk  – 2 miejsce kat. wag.  90 

kg. wynik 180 kg. 

Norbert  Wybraniec – 3 miejsce kat. 

wag. 90 kg. wynik 155 kg. 

Aleksander Tyzo  – 5 miejsce kat. wag. 

90 kg. wynik 132,5 kg. Debiut !!! 

Łukasz Gajdulewicz  – 4 miejsce 

kat. wag. +90kg. wynik 200 kg. 

Andrzej Juraszek– 2 miejsce Open 

Weteranów,  wynik 177,5 kg. 110,94 pkt. 

Grzegorz Kantor –3 miejsce Open 

Weteranów,  wynik 200 kg. 110,84 pkt. 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY  

 

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 

telefony : 607 984 858, oraz 74-81 40 296 

DNI PRZYJĘĆ  W  NAJBLIŻSZYM  

CZASIE 

*27.01.2020*03.02.2020*17.02.2020* 

POMOC BEZPŁATNA ! 

**************************** 

Programu Gmina Przyjazna 

Seniorom  i Ogólnopolska Karta 

Seniora 

Informujemy, że od stycznia 2020r. Gmina 

Międzylesie przystępuje do Programu 

Gmina Przyjazna Seniorom  i 

Ogólnopolska Karta Seniora.  

Organizatorem Programu jest 

Stowarzyszenie MANKO   z siedzibą przy 

ul.Siarczki 16, 30-698 Kraków. 

W Gminie Międzylesie Programem 

będzie się zajmował Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Międzylesiu. 

http://silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/264-sylwestrowe-zawody-w-wyciskaniu-sztangi-lezac-swiebodzice-29-12-2016-r
http://silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/264-sylwestrowe-zawody-w-wyciskaniu-sztangi-lezac-swiebodzice-29-12-2016-r
http://silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/264-sylwestrowe-zawody-w-wyciskaniu-sztangi-lezac-swiebodzice-29-12-2016-r
http://silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/264-sylwestrowe-zawody-w-wyciskaniu-sztangi-lezac-swiebodzice-29-12-2016-r


Karta Seniora w edycji lokalnej, 

czyli Karta Seniora Ogólnopolska Gmina 

Międzylesie, przysługiwać będzie osobom, 

które zamieszkują na terenie Gminy 

Międzylesie                i w dniu złożenia 

wniosku o wydanie karty ukończyły 60 rok 

życia.  

Otrzymanie Karty Seniora 

potwierdza uprawnienia jej posiadacza do 

otrzymania ulg i zniżek oferowanych przez 

firmy i instytucje, które zgłosiły się jako 

Partnerzy Programu na terenie całego 

kraju. 

Wyrobienie karty będzie bardzo 

proste. Wystarczy zgłosić się do Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Międzylesiu, 

ul.Kolejowa 3 (budynek dworca PKP) i 

wypełnić formularz zgłoszeniowy, karta 

zostanie wydana od razu na miejscu, 

bezpłatnie i bezterminowo.  

 

 

********************************* 

SERDECZNE 

PODZIĘKOWANIA DLA 

MIESZKAŃCÓW GMINY 

MIEDZYLESIE  

ZA UDEKOWOWANIE 

BALKONÓW POSESJI 

OZDOBAMI 

ŚWIĄTECZNYMI 

  

***************************** 

 

FERIE PLAN 

MGOK  OGŁASZA ZAPISY NA 

PÓŁKOLONIE PODCZAS FERII 

ZIMOWYCH                                                                   

W DNIACH OD 10 LUTEGODO 21 

LUTEGO DLA DZIECI  

 W WIEKU 6-12 LAT. 

 

W PROGRAMIE PRZEWIDZIANE 

SĄ ZAJĘCIA PLASTYCZNE, 

RUCHOWE, SPORTOWE, 

KULINARNE, GRY I ZABAWY 

ZESPOŁOWE, KONKURSY, 

WYJŚCIA W TEREN ITP.      

                                              

ZAPEWNIAMY DRUGIE 

ŚNIADANIA, NAPOJE, 

POCZĘSTUNEK. 

 

ZAPISY DZIECI ODBYWAĆ SIĘ 

BĘDĄ W DOMU KULTURY W 

DOMASZKOWIE-748132017                                             

I W MGOK MIĘDZYLESIE-

748126343 

 

RODZICE KORZYSTAJACY Z 

POMOCY OPS PROSZENI SĄ O 

ZGŁASZANIE DZIECI W OPS. 

 

 

 



DANE DEMOGRAFICZNE GMINY MIĘDZYLESIE ZA 2019 ROK  

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2019 r.  

 

Miejscowość Ulica 
Mieszkańcy 

stali czasowi aktualni 

BOBOSZÓW 
 192 1 193 

DŁUGOPOLE GÓRNE 
 693 3 696 

DOLNIK 
 94 1 95 

DOMASZKÓW 
    

 
GÓRNA 149 

 
149 

 
KOLEJOWA 471 

3  
474 

 
MIĘDZYLESKA 179 

27  
206 

 
POLNA 172 

 
172 

 
ŚNIEŻNA 184 

2  
186 

 Razem 1155 32 
1187  

GAJNIK 
 113 7 120 

GNIEWOSZÓW 
 72 2 74 

GOWORÓW 
 363 5 368 

JAWOREK 
 94 2 96 

JODŁÓW 
 66 3 69 

KAMIEŃCZYK 
 58 1 59 

LESICA 
 32 4 36 

MICHAŁOWICE 
 57  57 

MIĘDZYLESIE ADAMA MICKIEWICZA 5  5 

 
BOLESŁAWA CHROBREGO 130 

1  
131 

 
GRANICZNA 43 

1  
44 

 
JANA SOBIESKIEGO 153 

6  
159 

 
JESIONOWA 13 

 
13 

 
JULIUSZA SŁOWACKIEGO 135 

2  
137 

 
KLONOWA 28 

 
28 

 
KOLEJOWA 87 

 
87 

 
KOŚCIELNA 55 

 
55 

 
LEŚNA 16 

 
16 

 
LILIOWA 4 

 
4 



Miejscowość Ulica 
Mieszkańcy 

stali czasowi aktualni 

 
LIPOWA 144 

1  
145 

 
LUDWIKA WARYŃSKIEGO 279 

5  
284 

 
NA WZGÓRZU 3 

 
3 

 
OSIEDLE 28 

 
28 

 
PIONIERÓW 71 

 
71 

 
PLAC WOLNOŚCI 405 

5  
410 

 
POLNA 19 

 
19 

 
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 82 

 
82 

 
SŁONECZNA 30 

 
30 

 
SZARYCH SZEREGÓW 41 

 
41 

 
TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 88 

 
88 

 
WARSZAWSKA 100 

1  
101 

 
WIDOKOWA 16 

 
16 

 
WIOSENNA 15 

 
15 

 
WŁADYSŁAWA SYROKOMLI 26 

1  
27 

 
WOJSKA POLSKIEGO 518 

5  
523 

 
Razem 2534 28 

2562  

NAGODZICE 
 166  166 

NIEMOJÓW 
 20 1 21 

NOWA WIEŚ 
 117  117 

PISARY 
 132 7 139 

POTOCZEK 
 14 1 15 

ROZTOKI 
 419 5 424 

RÓŻANKA 
 312 18 330 

SMRECZYNA 
 191  191 

SZKLARNIA 
 181 6 187 

 
Razem 7075 127  

 

Liczba mieszkańców ogółem w gminie:   7202 

Liczba zgonów mieszkańców gminy Międzylesie –   94 

 średnia długość życia kobiety –   77 lat ( 45 zgonów ) 

 średnia długość życia mężczyzny –   73 lat ( 49 zgonów)  


