ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM KRYWKO
DYREKTOREM CENTRUM USŁUG BIZNESOWYCH
TELEKOMUNIKACJI TAURON OBSŁUGA KLIENTA
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. postawił przed sobą cel polegający na
wyeliminowaniu terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu. Jaki jest koszt realizacji tych inwestycji i kto zainwestuje środki ? Czy będzie
to „zrzutka” wszystkich opłacających rachunki za energię elektryczną ?
TAURON Obsługa Klienta (TOK) jest beneficjentem siedmiu konkursów prowadzonych
przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), w ramach pierwszego naboru III konkursu
działania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 1.1 (POPC) pt. „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach”.
TAURON uzyskał decyzję o
dofinansowaniu
do
budowy
sieci
światłowodowej
o przepustowości min. 100 Mb/s na 7. poniższych obszarach konkursowych w 3 regionach.
Łącznie, dofinansowana sieć wybudowana przez TAURON Obsługa Klienta obejmie 102 666
gospodarstw domowych w „białych adresach NGA” (Next Generation Access), 102 tys.
gospodarstw domowych w tzw. „czarnych adresach” i ponad 350 szkół.
Współfinansowanie inwestycji przez fundusze europejskie w ramach POPC wyniesie
ponad 186 mln zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota blisko 300 mln zł.
Czy inwestycja w gminie Międzylesie obejmie wszystkie obszary określone jako „białe
plamy” – czyli miejsca z gospodarstwami, które mają wyraźnie ograniczony, bądź
utrudniony dostęp do sieci ?
Inwestycja w gminie Międzylesie według planu obejmie miejscowości Boboszów,
Pisary, Kamieńczyk, Smreczyna, Dolnik, Szklarnia, Międzylesie, Goworów, Michałowice,
Nowa Wieś, Nagodzice, Roztoki, Jaworek, Domaszków, Różanka i Długopole Górne.
Kto kwalifikował wsie do objęcia ich inicjatywą TAURONU ?
Kwalifikacja „białych adresów NGA” była dokonana przez Centrum Projektów Polska
Cyfrowa, w oparciu o które wykonano plan budowy sieci TOK w gminie Międzylesie.
Nie wszystkie wsie w gminie objęte są pracami zbliżającymi ich mieszkańców do
możliwości korzystania z Internetu. Co stało u podstaw wyboru wsi „szczęśliwców”?
Plan budowy uwzględniał przede wszystkim obowiązek objęcia zasięgiem białych
adresów NGA wskazanych przez CPPC oraz dostępność podbudowy słupowej i infrastruktury
teletechnicznej, którą mogliśmy wykorzystać do budowy sieci telekomunikacyjnej.
Kiedy pozostałe wsie doczekają się możliwości korzystania z szerokopasmowego
Internetu ?
Pozostałe miejscowości, o ile są zidentyfikowane przez CPPC jako „białe plamy”
prawdopodobnie będą zgłoszone do kolejnych konkursów POPC. TAURON nie wyklucza także
rozbudowy sieci w przyszłości.

Jak można sprawdzić czy moje gospodarstwo – dom, jest w zasięgu nowo wybudowanej
linii światłowodowej ?
Na stronie internetowej biznes.tauron.pl, w zakładce telekomunikacja, będą cyklicznie
publikowane adresy gotowe do świadczenia usług na sieci TOK. Można także uzyskać
informacje wypełniając formularz kontaktowy dostępny na www lub zadzwonić na dedykowany
nr 322 322 322.
Jaka jest przybliżona data zakończenia inwestycji w gminie Międzylesie ?
Inwestycje w gminie Międzylesie planujemy zakończyć w marcu 2022r.Terminowa
realizacja budowy sieci w dużej mierze zależy od współpracy mieszkańców
z naszym lokalnym wykonawcą, firmą Fibre-Net Sp. z o.o., Spółka Komandytowa.
Chodzi o udzielania przez właścicieli nieruchomości pisemnych zgód na wejście na
nieruchomość i wykonanie prac budowlano-montażowych.
Kto będzie świadczył usługi detaliczne wykorzystując nowe linie światłowodowe ? Czy
będzie to Tauron, czy inny podmiot korzystający z wybudowanej przez Tauron sieci ?
Usługi dla gospodarstw domowych na sieci TAURON będą świadczone przez
Operatorów Detalicznych. Zainteresowanie świadczeniem usług na naszej sieci jest duże, zatem
mieszkańcy będą mieć do wyboru wiele ofert. Informacja o Operatorach Detalicznych, którzy
zawarli z nami umowę o dostępie hurtowym już wkrótce będzie opublikowana na naszej stronie
www.
Na zakończenie może kilka zadań o prowadzonej inwestycji od siebie…
Podstawowe informacje:
Inwestor:
Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o.
ul. Sudecka 95-97, 53-128 Wrocław
Firma realizująca inwestycje na terenie gminy Międzylesie:
Fibre-Net Sp. z o.o., Spółka Komandytowa
ul. Braci Mieroszewskich 122c, 41-219 Sosnowiec
Osoba do kontaktu:
Magdalena Skowron
tel. 533-042-660
magdalena.skowron@fibre.net.pl
Dziękuję za rozmowę
Informacje Covid – 19
W Powiecie Kłodzkim osób chorych oraz na kwarantannie – 655
w Gminie Międzylesie osoby chore - 13
osoby na kwarantannie – 26
Od 27.03 - 26.04 zachorowało - 193 osoby

2020 roku o szczególnych rozwiązaniach
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywoływanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.).

w dniu 26 marca 2021 r. odbyła się

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU
OBRADOWANA
W TRYBIE ZDALNYM*)
w proponowanym porządku obrad
znalazły się następujące projekty
uchwał :
1/ w sprawie przyjęcia “Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Międzylesie w 2021 roku”.
2/ w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru
położonego
w
obrębie
Międzylesie.
3/ w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2021.
4/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy.
Zainteresowanych przebiegiem
sesji zapraszamy jak zwykle na stronę
www.miedzylesie.pl gdzie w katalogu
BIP po otwarciu zakładki Rada Miejska
zapoznać się można z protokółem z
obrad
*)Tryb zdalny - Podstawa prawna art.
15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca

20 kwietnia 2021 r. odbyła się
XXXII SESJA RADY
MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
OBRADOWANA W TRYBIE
ZDALNYM*)
w proponowanym porządku obrad
znalazły się projekty następujących
uchwał :
1/ w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów w obrębie Różanka, gmina
Międzylesie
2/ w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2021
3/ w sprawie
zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Zainteresowanych przebiegiem
sesji zapraszamy jak zwykle na stronę
www.miedzylesie.pl gdzie w katalogu
BIP po otwarciu zakładki Rada Miejska
zapoznać się można z protokółem z
obrad
*)Tryb zdalny - Podstawa prawna art.
15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca
2020 roku o szczególnych rozwiązaniach
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywoływanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.).

KOLEJOWĄ CZEKA NOWE
ŻYCIE – JEJ MIESZKANCÓW
TEŻ
Burmistrz
Miasta
i
Gminy
Międzylesie
informuje,
że
została
podpisana umowa z firmą PAR TRANS
TRANSPORT HANDEL Przemysław
Parasiewicz na zadanie „Przebudowa drogi
gminnej dz. nr 334/21, obręb Międzylesie
do stacji kolejowej PKP”.
Wartość zadania 498.000 zł , termin
realizacji do 30 lipca 2021 r. Zadanie
dofinansowywane
jest
w
ramach
Rządowego
Funduszu
Inwestycji
Lokalnych.

DROGA PISARY – BOBOSZÓW
20 kwietnia odbyło się spotkanie
Burmistrza
Międzylesia
z
przedstawicielami Wód Polskich oraz
EKO-WOD-u w sprawie realizacji budowy
zbiornika w Boboszowie. Przedmiotem
spotkania było włączenie nowo budowanej
drogi na terenie zbiornika do drogi gminnej
Pisary - Boboszów. Ustalono, że prace będą
trwały w okresie maj-wrzesień, że
wykonana zostanie nowo wybudowana
droga na odcinku 1 km oraz położona
zostanie nowa warstwa asfaltu na pozostałej
części drogi na odcinku 1,5 km. W związku
z pracami droga będzie musiała być
zamknięta
z
wyjątkiem
ruchu
mieszkańców.
Wody Polskie zobowiązały się ponownie
wystąpić do wojewody w celu przekazania
funduszy na remont drogi powiatowej na
odcinku Międzylesie – Pisary. O treści
uzgodnień powiadomiony został Starosta
Kłodzki.

ZIT POŁUDNIOWY
23 kwietnia odbyło się Walne
Zgromadzenie
Członków
ZIT-u
Południowego, podczas którego wybrano
nowego rotacyjnego przewodniczącego
ZIT-u Południowego. Został nim Burmistrz
Kłodzka Michał Piszko. Ustalono również,
że obsługą techniczną dla ZIT-u
Południowego
będzie
prowadzić
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.

BEZ KOBIET BYŁOBY
SMUTNO…
Kobieta
jest
arcydziełem
wszechświata, a nasze kochane Seniorki z
międzyleskiego
oddziału
Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów są
dodatkowo aktywne, niezawodne i zawsze
uśmiechnięte. Nie poddają się smutnym
nastrojom związanym z ograniczeniami
covidowymi wprowadzonymi w naszym
kraju.
W Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Międzylesiu 9 marca 6 pań brało
udział w sesji fotograficznej (foto Marzena
Zawal) a 19 marca w warsztatach tworzenia
ozdób wielkanocnych (prowadząca Anna
Duch). Powstały piękne zdjęcia i cudowne
prace.

Warsztaty i sesja odbyły się w
ramach projektu FLMŚ pt "Together for
safe future" („Razem dla bezpiecznej
przyszłości”).

To nie koniec projektu, czekamy z
niecierpliwością na następne spotkania, jak
tylko będzie bezpiecznie.

PODSUMOWANIE
OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII

sytuacjach trudnych, które powodują
ryzyko
pojawienia
się
zachowań
agresywnych i autodestrukcyjnych.
W ramach realizacji zadań w/w
kampanii, uczniowie zostali zaproszeni do
udziału w konkursie plastyczno- literackim
pod hasłem „Wehikuł czasu. Mój
najszczęśliwszy
dzień!”.
Zadaniem
uczestnika
było
wykonanie
pracy
plastycznej lub literackiej, prezentującej
dowolny dzień z przeszłości lub
przyszłości, który według wyobraźni i
kreatywności danej osoby był wyjątkowy.
Uczniowie naszej szkoły licznie
wzięli udział w konkursie i przygotowali
wiele ciekawych prac plastycznych.
Organizatorzy
ogólnopolskiej
kampanii ogłosili wyniki – mamy sześć
wyróżnień !
Alan Gądek – kl.7a

„ZACHOWAJ TRZEŹWY
UMYSŁ” 2020

Maja Serafinowicz – kl.7b

W ZESPOLE SZKOLNOPRZEDSZKOLNYM W
DOMASZKOWIE.

Sandra Janowska – kl.6a

Od wielu lat nasza szkoła
uczestniczy
w
realizacji
zadań
Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, której organizatorem jest
Stowarzyszenie Producentów
i
Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu.
Celem kampanii ZTU 2020
„DORASTAMY ASERTYWNIE”, było
zwiększanie samoświadomości uczniów na
temat zmian, jakie w nich zachodzą w
związku z kryzysem rozwojowym,
wzmacnianie umiejętności emocjonalnospołecznych uczniów, w tym przede
wszystkim umiejętności radzenia sobie w

Klaudia Soboń – kl.7b

Maja Nicoś – kl.6a
Sara Smoleń – kl.6b
Gratulujemy nagrodzonym uczniom!

SZANOWNI PAŃSTWO !
W związku z rozpoczęciem
Narodowego
Spisu
Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2021 i jego
wydłużeniem do 30 września br. uprzejmie
informujemy, że podstawową metodą
realizacji obowiązku spisowego jest
samospis poprzez aplikację dostępną na
stronie https://spis.gov.pl/.

Przypominamy, że internetowo
można się spisać również w urzędach gmin
i wojewódzkich urzędach statystycznych na
specjalnie przygotowanych w tym celu
stanowiskach
komputerowych
przy
zachowaniu
reżimu
sanitarnego.
Członkowie Gminnego Biura Spisowego
służą pomocą przy wypełnianiu formularza
w
godzinach
pracy
Urzędu,
po
wcześniejszym telefonicznym umówieniu
wizyty, tel. 74 8 126 327 wew. 13, 14, 15.

drugiego, prowadzącego wprost w okolice
„pudła” !

Spisać można się również na
infolinii spisowej, obsługiwanej przez
pracowników statystyki publicznej pod
numerem – 22 279 99 99.

…jednak w czasie, który może być
szczególnie trudny dla osób uzależnionych,
a także sprzyja nadmiernemu spożyciu
alkoholu, można – w razie potrzeby

Z uwagi na epidemię wywiady
bezpośrednie nie będą realizowane do
odwołania.

INFORMACJA DLA
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
UZALEŻNIONYCH
I CZŁONKÓW ICH RODZIN
NA CZAS NIEOKREŚLONY
ZAWIESZA SIĘ SPOTKANIA
Z P. ZBIGNIEWEM
CHRAPCZYŃSKIM…

otrzymania pomocy, kontaktować się z P.
Zbigniewem Chrapczyńskim
dzwoniąc :

607 984 858 lub 74- 81 40 296
Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną
pracę od 4 maja br. o czym będziemy
Państwa jeszcze szczegółowo informować.

PIERWSZY KROK
ZROBIONY…

PROGRAM BADAŃ
PRZESIEWOWYCH RAKA
JELITA GRUBEGO W GMINIE
MIĘDZYLESIE

25 kwietnia
rozegrane zostały
Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska
dziewcząt.
Zespół
MLKS
Sudety
Międzylesie grający składzie : Oliwia
Neter oraz Katarzyna Suława zajęły 2
miejsce. Dzięki zajęciu tak wysokiego
miejsca dziewczyny uzyskały prawo startu
w
Mistrzostwach
Polski,
które
rozegrane zostaną w dniach 27-30 maja br.
w Dębicy. Życzymy postawienia kroku

Od 04.05.2021 r. w Miejsko
Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu
zostanie uruchomiony punkt w którym
rozdawane będą zestawy „TEST NA
KREW UTAJONĄ” - do samodzielnego
pobrania.
Do testów będą dołączone
ankiety , które trzeba będzie wypełnić i
dostarczyć wraz z próbką do MGOK.
Próbki z wymazem nie mogą być dłużej
przechowywane niż 3 dni.
Zestaw do badania będzie dostępny od 4 –
7 maja 2021 r. natomiast zbiórka próbek
wraz z ankietą będą zbierane 10-11 maja
2021r. Pobrane próbki muszą być
wykonane miedzy 10-11 maja i dostarczone
do MGOK w Międzylesiu do godz. 9.00
11.05.2021 r.

