
 

 

 



ROZMOWA  Z VIOLETTĄ PRZYBYLSKĄ – PIELĘGNIARKĄ                                                     

I STANISŁAWEM SZURĄ – RATOWNIKIEM MEDYCZNYM 

Pracujecie państwo w ochronie zdrowia od wielu lat. To, co się teraz dzieje, to w 

waszym zawodowym życiu najtrudniejszy moment ? 

 

Violetta Przybylska - Pacjenci są przerażeni i osamotnieni. Brak odwiedzin w szpitalach 

wpływa bardzo negatywnie na ich samopoczucie. Pracuję w służbie zdrowia od 32 lat. W tym 

czasie były epidemie grypy i inne zagrożenia. Pandemia jest dla nas wszystkich nowym 

doświadczeniem nie tylko zawodowym ale i życiowym… 
To co w obecnej chwili dzieje się w szpitalach jest trudne nie tylko dla personelu ale i 

dla pacjentów. My borykamy się z dodatkowym obciążeniem  w postaci masek, fartuchów i 

kombinezonów, które bardzo utrudniają nam pracę, nie wspomnę  o ciągłym zagrożeniu 

zarażenia się . Wychodzimy z domu na dyżur ze świadomością, że możemy do niego nie 

wrócić z powodu kwarantanny. 

 

Stanisław Szura – Pracuję w służbie zdrowia jako ratownik medyczny od 33. lat. Przez tak 

długi czas człowiek miał do czynienia z wieloma sytuacjami, które pozostawiły ślad w 

pamięci. Jednak pandemia jest dla mnie i moich kolegów czymś zupełnie nowym, czymś co 

niesie zagrożenie bezpośrednio dla mnie ale – co najgorsze, także dla mojej rodziny. To 

naprawdę trudny moment dla pracownika ochrony zdrowia. Jak cofnę się myślami wstecz, to 

podobnie groźnym, acz zupełnie innym ze względu na charakter zjawiska, był rok 1997 i 

słynna powódź… 

 

Czy w obecnych czasach każdego pacjenta traktujecie państwo jako potencjalnie 

zarażonego ? 

V.P. Niestety jest to konieczne. Jeżeli my się zarazimy przez brak środków i odzieży ochronnej 

lub swoją nieuwagę , będziemy zagrożeniem dla innych pacjentów. Dlatego tak ważne jest, 

aby pacjenci nie ukrywali faktu kontaktów z osobami przebywającymi na kwarantannach lub 

chorymi. Poza tym mamy swoje rodziny i też nie chcemy przynieść choroby do swoich domów. 
 

S.Sz. Przykro to mówić, ale tak. Składa się na tą nieufność kilka przyczyn, a najważniejszą 

jest chyba to, że ludzie próbują nas okłamywać. Nie mówią o kontaktach z osobą zakażoną, 

zatajają podstawowe objawy choroby, a tymczasem taka wiedza jest dla nas na przysłowiową 

„wagę złota”, bo pozwala skutecznie pomóc potencjalnemu pacjentowi, ale – i to jest dla nas 

nad wyraz ważne – zmniejsza  możliwość zarażenia się samemu i – być może, swojej rodziny. 
 

Boicie się zakażenia? Myślicie o tym w pracy? Rozmawiacie ze sobą, czy wolicie 

nie poruszać tego tematu ? 

V.P. Uważam, że każdy z nas boi się zakażenia. Każda choroba to cierpienie. Na początku 

pandemii w szpitalu mieliśmy wiele szkoleń i wytycznych odnośnie koronawirusa, każdy dyżur 

był wielkim stresem. Teraz już chyba trochę przywykliśmy do tej sytuacji. W naszej pracy 

zawsze jest zagrożenie, przez cały czas musimy uważać, teraz znacznie bardziej… 
 

S. Sz. Rozmawiamy w gronie kolegów, o codzienności pod „rządami” koronawirusa. 

Wyrażamy swoje obawy, wątpliwości… Lęk przed zarażeniem, gdzieś w nas tkwi, ale każdy 

ma inny charakter. Jeden się boi i tego nie ukrywa, drugiemu to co dzieje się wokół niego jest 

obojętne… Prawda jednak  jest taka, że każdy z nas odczuwa obawę przed zarażeniem…    
 

Każdy powinien teraz bardziej na siebie uważać. Państwo szczególnie. Jesteście 

wystarczająco wyposażeni w podstawową odzież ochronną, środki dezynfekcyjna itp. ? 



  Pytam, bo z całego kraju płyną informacje o ogromnych brakach, z jakimi muszą 

zmagać się  pracownicy ochrony zdrowia… 

V.P. Jak na razie środki dezynfekcyjne, odzież ochronna jest zapewniona. W szpitalu 

wprowadzone są nowe procedury w celu lepszej ochrony pacjentów, personelu i całej 

jednostki. 
 

S.Sz. Na dzień dzisiejszy mamy wszystko to, co jest dla nas niezbędne. Ale początki pandemii 

zastały nas właściwie zupełnie pozbawionych podstawowych środków ochrony. Zostaliśmy po 

prostu zaskoczeni. Prawda jest także i taka – nie można o tym nie wspomnieć, że gros 

środków zabezpieczających  pochodzi z prywatnych i gminnej darowizn. Z pełną satysfakcją 

mogę powiedzieć, że znaczącej, bezinteresownej pomocy udziela nam gmina Międzylesie, jej 

władze samorządowe i mieszkańcy. Ogromnie im za to dziękujemy.  
 

Jak – państwa  zdaniem, polska służba zdrowia radzi sobie z epidemią ? 

V.P. Ciężko powiedzieć. Na naszym terenie nie mamy zbyt dużo przypadków zachorowań.   

Myślę, że nie jest to wynikiem małej ilości wykonywanych testów. W głównej mierze jest to 

zasługa nas wszystkich. Obserwując mieszkańców mojej wsi widzę, jak od początku pandemii 

poważnie podeszli do problemu, stosując się do zakazów i nakazów. 
 

S.Sz. Stara się, ale personel często nie ma na to wystarczających środków. Najbardziej 

starają się zwykli ludzie, którzy podporządkowują się wydawanym zarządzeniom 

wspomagając w ten sposób walkę z zarazą… 
 

Polacy chyba uświadomili sobie wreszcie, jak ciężka, odpowiedzialna i 

niebezpieczna jest państwa praca. Czy liczycie, że po ustąpieniu epidemii wasza sytuacja 

np. zarobkowa, ulegnie zmianie ? 

V.P. Chyba wszyscy zdają sobie sprawę jak odpowiedzialna i uciążliwa jest praca 

pielęgniarki i ratownika medycznego, dlatego też w tym zawodzie jest duży deficyt 

pracowników. Do tego jeszcze dochodzi kiepskie wynagrodzenie. 
Mamy nadzieje, ze po zakończonej pandemii coś się zmieni w tym kierunku, że za 

nasza ciężką i odpowiedzialną pracę otrzymamy godziwe wynagrodzenie. 

 

S.Sz. Nie liczymy na żadne pozytywne zmiany. Żadna władza nigdy się z nami nie liczyła, i 

nigdy nie traktowała nas poważnie. Podejrzewam, że to bardziej władza  na nas liczy, że w 

najbardziej  gorącym momencie nie pozostawimy ludzi bez pomocy, bo zobowiązania wobec 

społeczeństwa podjęte na początku naszej drogi zawodowej zobowiązują…  
 

Dziękuję, że w tym ciężkim czasie znaleźliście państwo czas na rozmowę… 

 

RAPORT DOBOWY DLA GMINY MIĘDZYLESIE Z DNIA 28.05.2020 r. 
 
Kwarantanna  Sanepid - 38  
Kwarantanna Policja - 41 
Hospitalizowano – 0  
Zarażonych – 3 
 

RAPORT DOBOWY DLA POWIATU KŁODZKIEGO  Z DNIA 28.05.2020 r. 
 
Kwarantanna  Sanepidu - 440 
Kwarantanna  Policji - 548 
Hospitalizowano – 42 
Zarażonych - 162 
Zmarłych  -  5 
Ozdrowiałych - 35 

https://miedzylesie.pl/9725/raport-dobowy-dla-powiatu-klodzkiego-27052020-r.html


 
13 MAJA 2020 R. ODBYŁA SIĘ 

XX NADZWYCZAJNA SESJA 

RADY MIEJSKIEJ  

W MIĘDZYLESIU                                                                           

ZE WZGLĘDU NA POTRZEBĘ 

ZACHOWANIA 

BEZPIECZEŃSTWA, PO RAZ 

PIERWSZY W HISTORII 

MIĘDZYLESKIEGO 

SAMORZĄDU RADA 

OBRADOWAŁA W TRYBIE 

ZDALNYM 

 

 
  

W proponowanym porządku obrad znalazło 

się podjęcie uchwał : 

1. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w obrębie wsi Dolnik, gmina 

Międzylesie. 

2. w sprawie przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu 

zagospodarowania       przestrzennego dla 

obszarów w obrębie Kamieńczyk, gmina 

Międzylesie. 

3.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 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 protokółem z obrad. 

 

ROBOTY PUBLICZNE W MAJU 

I KWIETNIU 

18.05.2020 r. Urząd Miasta i Gminy 

w Międzylesiu przyjął do pracy w ramach 

robót publicznych 6 nowych osób. 

Równocześnie do pracy w ramach prac 

społeczno-użytecznych przyjęto 8 osób. 

Osoby te zostały skierowane do pracy w 

Zakładzie Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Międzylesiu i Zakładzie 

Usług Komunalnych w Międzylesiu. 

Pracownicy będą pracować przy 

utrzymaniu zieleni miejskiej, pracach 

porządkowych na trenie gminy, segregacji 

śmieci, pracach remontowych itp.  

Zatrudnieni wcześniej pracownicy 

robót publicznych (5 osób) kontynuowali 

prace zmierzające do poprawy 

bezpieczeństwa na drogach gminnych 

polegających na poprawie oznakowania, 

usuwaniu trawy i gałęzi w celu poprawy 

widoczności.  

Pracownicy przeprowadzili prace 

porządkowe na gminnych terenach 

rekreacyjnych a także dokonali 

niezbędnych napraw infrastruktury gminnej 

np. mostów w miejscowości Roztoki, 

Nagodzice, Szklarnia, Boboszów, wymiany 

uszkodzonego korytka drogowego w 

http://www.miedzylesie.pl/


Domaszkowie przy ulicy Polnej, 

udrożnienia przepustów w miejscowości 

Długopole Górne, naprawili uszkodzony 

przystanek w Nowej Wsi.  

Pracownicy robót publicznych 

przygotowali i dostarczyli żołnierzom 

pilnującym przejścia granicznego w 

Niemojowie drewno opałowe. 

Aktualnie pracownicy robót 

publicznych prowadzą prace związane z 

koszeniem terenów zielonych należących 

do gminy Międzylesie. 

 

DEZYNFEKCJA PRZESTRZENI 

PUBLICZNEJ 

NA TERENIE GMINY 

MIĘDZYLESIE 

 
 

Ze względu na pandemię gmina 

Międzylesie w dniu 08.05.2020 r., zgodnie                        

z wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Kłodzku, 

przeprowadziła dezynfekcję powierzchni 

otwartych w miejscowościach Międzylesie 

i Domaszków. 

Członkowie OSP przy użyciu 

nasobnych spryskiwaczy roztworem 

podchlorynu sodu o stężeniu 1 %  

(środek bakteriobójczy, wirusobójczy 

i grzybobójczy) zdezynfekowali przestrzeń 

publiczną m.in. chodniki, powierzchnię 

przed sklepami oraz instytucjami.  

Akcja zrealizowana została sprawnie 

i bezpiecznie. Bardzo dziękujemy za 

pomoc.  

 

 

PRZEDSZKOLA I ŻŁOBEK. 

PLACÓWKI OTWARTO  

18 MAJA 2020 r. 
 

Gmina Międzylesie w oparciu o 

wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji 

Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej od dnia 18 maja 2020 r. otwiera 

przedszkola i żłobek na terenie gminy.  

Zajęcia będą się odbywały w reżimie 

sanitarnym, a oferta jest skierowana do tych 

rodziców, którzy nie mają możliwości 

pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi i nie 

są w stanie jej zapewnić we własnym 

zakresie. 



Decyzja o otwarciu placówek 

podyktowana jest wyłącznie potrzebą jaką 

zgłosiła część rodziców, a samorząd i dyrekcje 

przedszkoli oraz żłobka czynią starania aby 

zminimalizować zagrożenie epidemiologiczne, 

stosując się do wytycznych i procedur 

opracowanych przez GIS. 

Rodzice, którzy są zainteresowani 

posłaniem dziecka do placówki, proszeni są o 

kontakt telefoniczny bądź e-mailowy w dni 

robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 z 

przedszkolem lub żłobkiem, do którego dziecko 

uczęszcza. 

Dla pozostałych zainteresowanych 

rodziców, którzy później podejmą decyzję o 

posyłaniu dziecka do przedszkola lub żłobka 

zgłoszenia będą przyjmowane na bieżąco, 

poniżej podajemy kontakty: 

- Samorządowy Żłobek w Międzylesiu, tel. 

798 965 182, miezlobek@op.pl, 

- Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu, tel. 

74 8 126 358, przedszkolemiedzylesie@op.pl, 

- Przedszkole w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci w 

Domaszkowie, tel. 74 8 132 047, 

zsp_domaszkow@wp.pl. 

 

 

LAPTOPY DLA SZKÓŁ 

 

 

 
 

Gmina Międzylesie w ramach 

projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020,  zakupi 19 laptopów wraz z 

oprogramowaniem oraz myszkami 

bezprzewodowymi dla uczniów w tym 

uczniów z rodzin wielodzietnych i 

nauczycieli nieposiadających laptopów. 

Wartość grantu – 54 993,03 PLN 

Wartość dofinansowania – 54 993,03 PLN 

 

SYTUACJA  PKS  KŁODZKO 

W związku z panującą pandemią 

koronawirusa wstrzymane zostały kursy PKS. 

Firma znalazła się w bardzo trudnej sytuacji 

finansowej. Właściciel PKS  Zarząd Powiatu 

zwrócił się do sądu o wdrożenie programu 

naprawczego. 

W chwili obecnej przedsiębiorstwo ma 

znaczący deficyt i dalsze funkcjonowanie jest 

poważnie zagrożone. Trwają rozmowy, aby 

przywrócić funkcjonowanie przedsiębiorstwa 

od 1.  września. 

KONCEPCJA  RUCHU  

KOŁOWEGO  NA  ZIEMI  

KŁODZKIEJ 

19 maja odbyła się konferencja w 

systemie online organizowana przez generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, której 



celem było przedstawienie koncepcji dla ruchu 

kołowego na ziemi kłodzkiej. 

Najważniejszym kierunkiem działań 

jest droga nr 8 w kierunku Kudowy i droga nr 

33 w kierunku Boboszowa. Przewiduje się 

gruntowną przebudowę drogi nr 33 z 

perspektywą budowy obwodnicy Międzylesia, 

tak aby droga 33 była łącznikiem między Polską 

a krajami południa Europy. Niestety nie 

określono jeszcze ram czasowych 

przedsięwzięcia. 

 

KLASTER  ENERGETYCZNY  

„ARES” 

22 maja odbyło się zdalne posiedzenie 

Klastra „Ares”, na którym członkowie klastra 

przedstawiali zamiary inwestycyjne dla 

pozyskiwania energii (podstawowe zadania 

klastra), dla gminy Międzylesie planowana jest 

inwestycja instalacji  paneli fotowoltaicznych w 

szkole w Międzylesiu. 

ROCZNICA… 

 

 
 

W 229. rocznicę Konstytucji, 3 

Maja 2020 r. w kościele pw. „Bożego 

Ciała” w Międzylesiu odbyła się Msza św. 

w intencji Ojczyzny,  w której – ze względu 

na pandemię,  uczestniczyła ograniczona 

do  43. osób ilość wiernych.  

 

 
 

Po mszy burmistrz w skromnej 

asyście złożył kwiaty na cmentarzu w 

Międzylesiu przy pomniku  Sybiraków, 

upamiętniając nie tylko uchwalenie 

Konstytucji  3 Maja ale i poległych którzy 

oddali życie walcząc o za wyzwolenie 

Ojczyzny. 

 

SAMORZĄDOWE 

PRZEDSZKOLE  

W MIĘDZYLESIU 
W Samorządowym Przedszkolu  

w Międzylesiu od 25 marca trwa nauczanie 

zdalne. Nauczycielki przekazują swoim grupom 

informacje, wiadomości i karty pracy do 

ćwiczeń z dzieckiem w domu. Rodzice, w 

każdej chwili mogą kontaktować się z 

wychowawcami i porozmawiać o postępach 

bądź ewentualnych trudnościach dzieci w tym 

trudnym czasie, telefonicznie poprzez 

komunikatory bądź mailowo.  

 Z dniem 18 maja dzieci mają 

możliwość powrotu do przedszkola, jednak 

nadal według wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego. Zostały przygotowane 

specjalne procedury przyprowadzania i pobytu 

dziecka  

w przedszkolu, z którymi rodzice zostali 

zapoznani. Zgodnie z zachowanym reżimem 

sanitarnym oraz wytycznymi, przedszkole 

może przyjąć maksymalnie 36 dzieci, a za 

zgodą organu prowadzącego 42. Tymczasowo 

nie będzie możliwości wychodzenia na plac 

zabaw, a w sali będzie ograniczona liczba 

zabawek i wyposażenia (tylko te, które można 

dezynfekować).  



 

W przypadku konieczności wysłania dziecka do 

przedszkola, należy zgłosić taką wolę dzień 

wcześniej poprzez kontakt telefoniczny z 

przedszkolem bezpośrednio do przedszkola. W 

przypadku jakichkolwiek pytań, czy 

wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z 

wychowawcami grup.  

Zaległe opłaty za przedszkole można 

uregulować po uprzednim kontakcie 

telefonicznym pod numerem 74/8126357  

z intendentem przedszkola i dokonaniem 

wpłaty na konto nr 29 9523 0001 0100 2815 

2001 0005 z podaniem w tytule imienia  

i nazwiska dziecka oraz miesiąca za jaki 

uregulowana będzie wpłata.  

 Mimo, iż przedszkole stwarza już 

możliwość opieki nad dziećmi, nauczanie 

zdalne będzie kontynuowane do odwołania. 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA KONSULTACJI 

Z UCZNIAMI 

Od 25 maja szkoły na terenie Gminy 

Międzylesie umożliwiają uczniom klas VIII 

uczestnictwo w konsultacjach 

indywidualnych lub w małych grupach do 

12 uczniów. Konsultacje mają charakter 

dobrowolny dla uczniów i skierowane są do 

tych, którzy już wkrótce przystąpią do 

egzaminów sprawdzających ich wiedzę. 

Uczniowie będą mieli możliwość 

wyjaśnienia trudnych kwestii, 

usystematyzowania materiału czy rozmowy 

z nauczycielem. Konsultacje mają również 

umożliwić uczniom poprawę oceny na 

potrzebę klasyfikacji. 

Samorządowa Szkoła Podstawowa 

w Międzylesiu konsultacje od 

25.05.2020 r.: 

 
NAUCZYCIEL DZIEŃ GODZINA 



p. I.  Szociński     środa 10.00 – 

12.00 

p. M. 

Dudkiewicz 

poniedziałek 9.00 – 

11.00 

czwartek 9.00 – 

11.00 

p. B. Kuźmińska-

Dudek 

poniedziałek 8.00 – 9.30 

p. M. 

Włodarczyk 

czwartek 10.00 – 

11.30 

p. M. Kulbaka środa 8.30 – 

10.00 

piątek 10.00 – 

11.30 

p. A. 

Dawidowicz 

wtorek 8.30 – 

11.00 

piątek 10.30 – 

12.00 

p. W. Broszko piątek 8.30 – 

10.30 

p. J. Karwowska środa 10.00 – 

12.00 

p. K. Bardzińska-

Neter 

poniedziałek 10.30 – 

12.00 

p. M. Dublicki wtorek 10.00 – 

12.00 

czwartek 11.30 – 

12.30 

p. B. Grzempa-

Wiśniewska 

doradztwo 

zawodowe 

wtorek 9.00 – 

11.30 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNY IM. 

PRZYJACIÓŁ DZIECI 

W DOMASZKOWIE, 

KONSULTACJE                               

W BUDYNKU PRZY UL. 

MIĘDZYLESKIEJ 33, W 

DNIACH 25.05-29.05.2020 R.: 
 

NAUCZYCIEL DZIEŃ GODZINA 

p. A. Jakubczak czwartek 10.00-11.00 

p. M. Pokora środa 10.00-12.00 

p. I. Mądry poniedziałek 10.30-11.30 

p. S. Kopeć wtorek 9.00-12.00 

p. K. Ziemianek wtorek 11.30-12.30 

 

p. B. Muskała wtorek 8.00-10.00 

p. J. Karwowska wtorek 9.00-10.00 

p. R. Socha poniedziałek, 

wtorek, 

czwartek 

9.00-12.00 

p. E. Kuczwara środa 8.00-9.30 

ks. M. 

Mundziakiewicz 
środa, 

czwartek 
9.00-10.00 

p. T. Fąfara środa 8.00-9.30 

p. W. Broszko czwartek 11.00-12.00 

 

Konsultacje z p. V. Skotnicką - Jankowską 

z doradztwa zawodowego - wtorek 9.00 -

12.00 

Od 1 czerwca uczniowie klas od I do VII 
będą mieli możliwość korzystania z 

konsultacji ze wszystkich przedmiotów na 

terenie szkoły pod warunkiem 

przestrzegania procedur bezpieczeństwa 

szkół.  

Harmonogram konsultacji będzie 

publikowany na stronach internetowych 

placówek. 

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZE                                              

DLA KLAS I-III W SZKOŁACH 

OD 25 MAJA 

Gmina Międzylesie przygotowuje szkoły do 

uruchomienia zajęć w formie zajęć opiekuńczo-

wychowawczych od 25 maja 2020 r.  dla tych 

dzieci, którym rodzice nie są w stanie 

samodzielnie zapewnić opieki w związku z 

powrotem do pracy. 

W organizacji pracy oddziałów  klas I-III po 

dniu 25 maja 2020 r. będą obowiązywać 

szczególne rozwiązania, m.in. ograniczenia 



dotyczące liczby uczniów w grupie (max 12) 

oraz powierzchni na 1 dziecko w sali (4 

m²).  Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i 

GIS  na 1 ucznia przypada jedna ławka przy 

zachowaniu odstępu min. 1, 5 m. 

Szczegóły dotyczące funkcjonowania szkół 

wraz z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa 

dot. zapobiegania i przeciwdziałania Covid – 19 

na terenie placówek umieszczone zostały na 

stronach szkół: 

- Samorządowa Szkoła w Międzylesiu 

https://mieszkola.szkolnastrona.pl/  
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Przyjaciół 

Dzieci w Domaszkowie 

http://zspdomaszkow.szkolnastrona.pl/ 
 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół 

podstawowych – edukacja wczesnoszkolna: 
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-

gis-mz-i-men 

Nauczanie zdalne prowadzone jest nadal w 

dotychczasowej formie i obowiązuje również 

uczniów, którzy będą uczęszczać na zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze. 

Przypominam o obowiązku zakrywania, przy 

pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo 

maseczki, ust i nosa przez dorosłych  oraz 

dzieci,  które ukończyły 4 rok życia w 

przestrzeni publicznej. 

„ZIEMIA KŁODZKA – CZYSTE 

POWIETRZE (WYMIANA 

WYSOKOEMISYJNYCH 

ŹRÓDEŁ CIEPŁA W 

BUDYNKACH I LOKALACH 

MIESZKALNYCH NA TERENIE 

GMINY BYSTRZYCA 

KŁODZKA, KŁODZKO, 

LĄDEK-ZDRÓJ, 

MIĘDZYLESIE, RADKÓW, 

STRONIE ŚLĄSKIE, 

STOSZOWICE)” 

Kto może dostać dofinansowanie? 

•Właściciel domku jednorodzinnego (w 

zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub 

szeregowej) 

•Właściciel mieszkania w budynku 

wielorodzinnym. 

•Wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie 

mieszkań, których właścicielami są osoby 

fizyczne). 

             Jeżeli wymieniają kotły na paliwo 

stałe          (z wyłączeniem biomasy) 

Na co można dostać dofinansowanie? 

Jeżeli wymieniasz stary węglowy piec, możesz 

go zamienić na: 

•Podłączenie do sieci ciepłowniczej 

•Instalacja pomp ciepła do ogrzewania 

budynku/lokalu 

•Instalacja kotłów na biomasę  lub gazowych 

•Instalacja ogrzewania elektrycznego, jeżeli 

będzie ono zasilane z OZE. Instalacja 

fotowoltaiczna może być elementem projektu 

  

Wszystkie urządzenia grzewcze zgłaszane do 

dofinansowania muszą mieć certyfikat 

Ekoprojektu, posiadać automatyczny podajnik 

paliwa i nie mogą być wyposażone w ruszt 

awaryjny, lub elementy pozwalające na jego 

zamontowanie 

Stare źródło ciepła musi zostać zlikwidowane 

  

•Wszystkie urządzenia grzewcze zgłaszane do 

dofinansowania muszą mieć certyfikat 

Ekoprojektu, posiadać automatyczny podajnik 

paliwa i nie mogą być wyposażone w ruszt 

awaryjny, lub elementy pozwalające na jego 

zamontowanie 

•Stare źródło ciepła musi zostać zlikwidowane 

  

Ile dofinansowania można dostać? 

Określono limity dot. indywidualnych źródeł 

ciepła: 

•Jeżeli jesteś właścicielem budynku 

jednorodzinnego, grant dla ciebie może 

wynieść do 20 000 zł, jednak nie więcej niż 70% 

kosztów, które poniosłeś. Np. Za piec i 

instalację zapłaciłeś 25 000 zł, to wysokość 

twojego dofinansowania wyniesie 17 500zł 

•Jeżeli jesteś właścicielem mieszkania, grant 

dla ciebie może wynieść do 10 000zł, jednak nie 

więcej niż 70% kosztów, które poniosłeś 

Zbiorcze źródła ciepła - zasadność i 

adekwatność wydatków. 

https://mieszkola.szkolnastrona.pl/
http://zspdomaszkow.szkolnastrona.pl/
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men


Pamiętaj, że grant ma charakter refundacji. 

Oznacza to, że możesz ubiegać się o zwrot 

części poniesionych kosztów. 

Kiedy skladać wniosek? 

•Nabór wniosków o dofinansowanie planowany 

jest na początek lipca 2020. 

•Potrwa 3 miesiące- w tym czasie będziesz 

mógł skorzystać z pomocy konsultantów w 

Urzędach Miast / Urzędach Gmin oraz porad 

eksperta pełniącego dyżur w punkcie 

konsultacyjnym. Także w tym czasie będziesz 

musiał wykonać audyt uproszczony- 

obligatoryjny załącznik do każdego wniosku. 

•Wyniki konkursu powinny być znane w 

styczniu 2021. 

•Wypełniony wniosek o dofinansowanie 

będziesz mógł złożyć w Urzędzie Gminy w 

której mieszkasz. Możesz go również wysłać 

pocztą lub kurierem. Dane adresowe do wysyłki 

zostaną podane w ogłoszeniu o konkursie. Wzór 

wniosku oraz instrukcję jego wypełnienia 

będziesz mógł pobrać ze strony projektu oraz ze 

strony internetowej swojej gminy po 

ogłoszeniu konkursu. 

Osoba do kontaktu: Andrzej Satko, tel. 74 

8126 327 wew.26 

INFORMACJE DLA 

MIESZKAŃCÓW GMINY 

MIĘDZYLESIE   

Od 4 maja.2020 r. istnieje możliwość 

korzystania z boisk i orlików na terenie 

gminy, jednak z zastrzeżeniem, że 

jednocześnie na boisku może przebywać6 

zawodników plus trener. Stadion w 

Międzylesiu ze względu na zabiegi 

agrotechniczne udostępniony będzie od 1 

czerwca 2020 r. jednocześnie można 

korzystać z bieżni stadionu 

***** 

Od 18.05.2020 r. przejście graniczne w 

Boboszowie będzie otwarte w godzinach 

04.00 - 08.00, 12.00 - 16.00, 20.00 - 24.00  

***** 

Od 18.05.2020 r. Targowisko w Międzylesiu 

jest otwarte, jednocześnie przypominam o 

przestrzeganiu rygorów dotyczących 

noszenia maseczek, rękawiczek ochronnych i 

zachowaniu odległości. 

Badania na covid - 19 
Od 13.05.2020 r. pod szpitalem w 

kłodzku będzie działał punkt poboru 

wymazów komercyjnych (covid-19) 

badania będą przeprowadzone co środę 

od godz. 8.00- 14.00 

Cena badania 530 zł  

Numer telefonu  pod którym można 

umówić się na badania tel.697773340 

 

WIELKA LIGA 

CZYTELNIKÓW 
                               

           11 maja 2020 r. odbył się etap  

kwalifikacyjny (internetowy)  do etapu 

powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu 

Czytelniczego Wielka Liga Czytelników. 

Wzięło w nim udział 12 uczniów z 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Międzylesiu, 5 uczniów z kl. 1-4 oraz 7 

uczniów z kl. V-VIII, którzy w etapie 

pierwszym (szkolno- bibliotecznym) – 

indywidualnie zdobyli po 10 sprawności 

czytelniczych poprzez przeczytanie 10.  

książek i wypełnienie 10. formularzy 

konkursowych  dotyczących przeczytanych 

książek. Za wypełnienie każdego 

formularza można było uzyskać 

maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia 

każdego testu konieczne było zdobycie 

minimum 80. punktów.  

Etap drugi konkursu, test 

kwalifikacyjny do etapu powiatowego, 

dotyczył znajomości treści dodatkowej 11. 

książki: w kl. 1-4 Justyna Bednarek „Nowe 

przygody skarpetek (jeszcze bardziej 

niesamowite)”, a w kl. 5-8 Hanna 

Ożogowska „Dziewczyna i chłopak, czyli 

heca na 14 fajerek”. Do etapu powiatowego 

mogło się zakwalifikować maksymalnie po 

trzech zawodników  

z każdej kategorii (kl. 1–4 i kl. 5–8), którzy 

uzyskali najlepsze wyniki w teście 

https://miedzylesie.pl/9651/badania-na-covid-19.html


kwalifikacyjnym, ale nie mniej niż 80% 

punktów.  

 W kategorii klas 1-4 awans do etapu 

powiatowego zdobyli: Elena Bartkowska 

kl. III a, Malwina Czop  

kl. III a i Oliwia Gawron kl. IV b, a w 

kategorii klas 5-8 Aleksandra Mokrzyńska 

kl. VI a, Lena Smoleń  

kl. VI c oraz Vanessa Zin kl. VI c 

Etap powiatowy konkursu odbędzie się 28 

maja. 

**** 

30 LAT SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO W GMINIE 

MIĘDZYLESIE  

27 maja 1990 

 Krótka historia. W Polsce, pierwsze 

wybory, których celem było ustanowienie 

samorządów terytorialnych, odbyły się 27 

maja 1990 roku. Były one jedną z 

konsekwencji wynikających ze zmian 

politycznych oraz gospodarczych 

zachodzących w Polsce po 1989 roku, a 

zwłaszcza ustawy o samorządach gminnych 

z dnia 8 marca 1990 roku. Wybory te, 

oprócz bycia pierwszymi rzeczywiście 

demokratycznymi od 1945 roku, stanowiły 

także kolejny krok w kształtowaniu nowej, 

wolnej Rzeczpospolitej. 

 W naszej Gminie Międzylesie pierwsza 

inauguracyjna sesja  odbyła się 5 czerwca 

1990 r. brało w nich udział 19 radnych tego 

dnia radni wybrali Przewodniczącego Rady 

Miejskiej i został nim Pan Kuklik 

Mirosław, Zastępcą Przewodniczącego 

została Pani Maria Łukawska, pierwszym 

Burmistrzem zostaje Pan Jerzy 

Błażejewski, delegatem do Sejmiku 

Samorządowego został również Pan Jerzy 

Błażejewski  

 

 

KADENCJA 1994-1998 

Przewodniczący Rady – Antonina Leśniak – 

Osadkowska 

Z-ca Przewodniczącego – Tomasz Tur 

Burmistrz MiG – Feliks Łukaszewicz 

Z-ca Burmistrza – Jerzy Marcinek 

 

KADENCJA 1998-2002 

Przewodniczący RM – Jerzy Marcinek 

Z-ca Przewodniczącego  

– Jerzy Błażejewski 

Burmistrz MiG – Tomasz Korczak 

Z-ca Burmistrza – Piotr Kensicki 

 

KADENCJA 2002-2006 

Przewodniczący RM – Jerzy Marcinek 

Z-ca Przewodniczącego  

– Jerzy Błażejewski 

Burmistrz MiG – Tomasz Korczak 

Z-ca Burmistrza – Piotr Kensicki 

 

KADENCJA 2006-2010 

Przewodniczący RM – Jerzy Marcinek 

Z-ca Przewodniczącego – Jerzy Błażejewski 

Burmistrz MiG – Tomasz Korczak 

Z-ca Burmistrza – Piotr Kensicki 

 

KADENCJA 2010-2014 

Przewodniczący RM – Jerzy Marcinek 

Z-ca Przewodniczącego – Maria Tatarek  

Burmistrz MiG – Tomasz Korczak 

Z-ca Burmistrza – Piotr Kensicki do 2011 r. po 

tym okresie do końca kadencji nie  

było. 

KADENCJA 2014-2018 

Przewodniczący RM – Jerzy Marcinek 

Z-ca Przewodniczącego – Janina Mokra  

Burmistrz MiG – Tomasz Korczak 

Z-ca Burmistrza – nie było. 

 

KADENCJA 2018-2023 (5 letnia 

kadencja) 

Przewodniczący RM – Jerzy Marcinek 

Z-ca Przewodniczącego – Janina Mokra  

Burmistrz MiG – Tomasz Korczak 

Z-ca Burmistrza – nie było. 

Sekretarz – Aleksandra Kruk 

 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114884.html#anchorLink


UZALEŻNIONYCH I 

CZŁONKÓW ICH RODZIN. 

Na czas nieokreślony zawiesza się 

spotkania z p. Zbigniewem 

Chrapczyńskim… 

…jednak w czasie, który może być 

szczególnie trudny dla osób 

uzależnionych, a także sprzyja 

nadmiernemu spożyciu alkoholu, 

można – w razie potrzeby 

otrzymania pomocy, kontaktować 

się z P. Zbigniewem 

Chrapczyńskim 

                 dzwoniąc : 

   607 984 858 lub 74- 81 40 296 

 

 

 

Kochane Dzieci! 

W tym tak wyjątkowym dniu życzę Wam,  

aby wszystkie dni miały zapach kwiatów i 

smak waty cukrowej.  

Aby żadne troski i problemy świata 

dorosłych nie zmąciły bajkowego świata 

dziecięcych marzeń.  

Bądźcie zawsze szczęśliwe, uśmiechnięte i 

gotowe do odkrywania nieznanych Wam 

jeszcze przestrzeni.  

Idźcie dumnie przez życie, osiągajcie 

zawsze obrany cel i korzystajcie ze swojej 

wyobraźni.  

I niech to dziecko, którym teraz jesteście, 

nigdy Was nie opuści, niech pozostanie z 

Wami na zawsze, dodając Waszemu życiu 

odrobinę szaleństwa i beztroski.  
 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Tomasz Korczak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             
 

                
 
 

ORG. 0023.30.2020. ZP 
Kłodzko, 26 maja 2020 r. 

 
Starosta Dzierżoniowski, Starosta Kłodzki, 
Starosta Ząbkowicki, 
Burmistrz Bielawy, Burmistrz Dzierżoniowa,  
Burmistrz Kłodzka, Burmistrz Ząbkowic Śl.,  
Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, 
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, 
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 
 

 
 

Szanowny Pan 

Cezary Przybylski 

Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego 

 

 

Szanowny Panie Marszałku,  

w imieniu samorządów z terenu powiatów Dzierżoniowskiego, Kłodzkiego  

i Ząbkowickiego zwracamy się z wnioskiem o wyznaczenie obszarów funkcjonalnych dla miast 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze tj.: Kłodzka, Ząbkowic Śląskich, Dzierżoniowa i 

Bielawy oraz uznanie ich za Obszar Strategicznej Interwencji (OSI) w kontekście realizacji 

Strategii Województwa Dolnośląskiego do roku 2030.  

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 wskazała nowe OSI istotne  

z punktu widzenia realizacji polityki regionalnej w skali kraju. Wśród nich znajdują się właśnie 

średnie miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze. Na Dolnym Śląsku z 17 miast, aż  4 

jednostki (25%) zlokalizowane są na naszym terenie.  

Z „Założeń do umowy partnerstwa na lata 2021 – 2027” wynika, że „OSI krajowe znajdą 

swoje odzwierciedlenie w programach operacyjnych – w ich układzie, strukturze lub też 

zasadach implementacyjnych przyjętych dla każdego z programów” co w praktyce może 

umożliwić finansowanie rozwoju naszych miast i ich obszarów funkcjonalnych ze środków 

krajowych programów operacyjnych uzupełniających środki RPO. Jest to bardzo istotne z 

powodu przewidywanego mniejszego budżetu nowego RPO WD 2021- 2027 w związku z 

zaliczeniem przez Komisję Europejską Dolnego Śląska do tzw. regionów przejściowych. 

 



 

 

 

 

 

 

Ponadto jak wynika z „Instrukcji dot. delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych              

w kontekście realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie 2021-2027” 

opublikowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej interwencja kierowana do 

miast tracących funkcje, tam gdzie to możliwe i merytorycznie uzasadnione, powinna być 

realizowana z wykorzystaniem instrumentu ZIT. Otwiera to przed nami niepowtarzalną szansę 

rozwojową, którą musimy wykorzystać.  

Co prawda miasta tracące swoje funkcje mogą być wspierane obligatoryjnie  z poziomu 

krajowego, ale bez wyznaczenia ich OF i nadania instrumentów ZIT pomocy mogą zostać 

pozbawione otaczające je gminy, a przecież problemy rozwojowe miast nie kończą się na ich 

granicach administracyjnych. 

Doceniamy zalety Innych instrumentów terytorialnych, jednak zdajemy sobie sprawę z 

ograniczeń, które mogą ich dotyczyć (np. wg obecnie publikowanych projektów rozporządzeń 

dot. przyszłego okresu programowania brak jest możliwości korzystania z Celów Polityk od 1 

do 4). Jak wynika z Instrukcji Ministerstwa wskazanie naszych miast wraz z ich obszarami 

funkcjonalnymi jako OSI nie wymaga zmiany SRWD2030, a jedynie uchwały Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego uzgodnionej z MFIPR. Istnieje również możliwość łącznia MOF 

dla obszarów ze sobą graniczących.  

  

Podsumowując, deklarujemy pełne zaangażowanie w proces wyznaczania miejskich 

obszarów funkcjonalnych Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic Śląskich i wnosimy           

o jego ustanowienie.  

 

Korespondencję proszę kierować na adres:  Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko. 

 
STAROSTA DZIERŻONIOWSKI – Grzegorz Kosowski 
STAROSTA KŁODZKI – Maciej Awiżeń 
STAROSTA ZĄBKOWICKI – Roman Fester 
BURMISTRZ BIELAWY – Andrzej Hordyj 
BURMISTRZ DZIERŻONIOWA – Dariusz Kucharski 
BURMISTRZ KŁODZKA – Michał Piszko 
BURMISTRZ ZĄBKOWIC ŚL. – Marcin Orzeszek 
STOWARZYSZENIE ZIEMIA DZIERŻONIOWSKA – Przewodniczący Zarządu: Dariusz Kucharski 
STOWARZYSZENIE GMIN ZIEMI KŁODZKIEJ – Prezes Zarządu: Tomasz Korczak 
STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH EUROREGIONU GLACENSIS – Prezes Zarządu:  Czesław Kręcichwost 

 

 

 

 


