
1 
 

S p r a w o z d a n i e 

z działalności Burmistrza MiG w okresie pomiędzy sesjami 

 

1/ Dożynki gminne!                     

W dniu 25 sierpnia br; w Nagodzicach odbywały się Dożynki Gminne. Uroczystości 

tradycyjnie rozpoczęto przejściem korowodu prowadzonego przez orkiestrę OSP Międzylesie 

oraz starostów dożynek, na plac gdzie o godz. 13.30 odbyła się uroczysta msza święta 

dziękczynna za szczęśliwie plony pod przewodnictwem Księdza Biskupa Adama Bałabucha, 

przy udziale księży z Dekanatu Międzyleskiego. W tym roku  20 delegacji z poszczególnych 

miejscowości gminy prezentowały piękne ręcznie plecione wieńce, w tym delegację z wieńcem 

z partnerskiego miasta Lohne. Tradycją dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy, miano którego zdobyło sołectwo Goworów, II miejsce zajęła Szklarnia,                                    

a III Smreczyna, i Boboszów. Nagrodzono również biorących udział w konkursach gminnych 

pn. „Jaki mój dom-taka moja gmina”. Na 1 września br; zaplanowano dożynki powiatowe   

Sołectwo Goworów reprezentować będzie naszą gminę w Ścinawce Średniej. Na zakończenie 

oficjalnych obchodów atrybut dożynkowy jakim jest sierp przekazany został przyszłemu 

organizatorowi w roku 2020, sołtysowi wsi Roztoki.   

2/ 100 Rocznica Powstania Śląskiego. 

Na te okoliczność Instytutu Pamięci Narodowej zwrócił się do gmin Górnego i Dolnego Śląska  

o uczczenie pamięci tamtych wydarzeń i wywieszenia flag na ulicach, których nazwy związane 

są z wydarzeniami pierwszego powstania śląskiego.  W związku z tym iż na terenie miasta 

mamy ulicę Powstańców Śląskich Burmistrz polecił, wywieszenie flag z okazji upamiętnienia 

rocznicy.   

3/ Informacja w sprawie drogi w Długopolu Górnym na dz. 174/4, 24, 174/5, 734/1, 

174/6,745. 

Gmina Międzylesie umową notarialną z dnia 06.12.2012 r; przejęła od PKP drogę 

przebiegającą przez działki nr 174/4, 174/5,174/6.                                                                                                                                                                                                                             

W tym samym roku 02.07.2012 uregulowano stan prawny pomiędzy gminą,                                                

a właścicielami na dz. nr 734/1. Następnie 24.10.2018 r; zawarto umowę notarialna pomiędzy 

gminą, a gruntami należącymi do KOWR na dz. nr 745. Z uwagi na to iż droga w jednym 
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miejscu przebiega po gruntach prywatnych, rozpoczęto kolejną procedurę regulacji stanu 

prawnego,  tak  aby droga w całości była własnością gminy.  

4/ Informacja w spr. urządzenia przystanków autobusowych w Domaszkowie                                            

i Międzylesiu.  

Sprawa dot. urządzenia nowych przystanków autobusowych w Domaszkowie przy drodze 

powiatowej nr 3234D i Międzylesiu w ciągu drogi krajowej DK 33 na dz. nr 301, które 

zatwierdzono w drodze uchwały Nr VII/39/2019 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2019 r.                   

W przypadku Domaszkowa urządzenie przystanku nie wymaga projektu, zamówiono znak, 

który niebawem będzie zamontowany. W Międzylesiu gmina nie jest zarządcą terenu,                                 

w związku z tym wystąpiono o pozwolenie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad, prawdopodobnie lokalizacja przystanku w tym miejscu wiązać się będzie również 

ze zmianą organizacji ruchu. 

5/ Informacja nt. placówek oświatowych na terenie gminy w roku szkolnym 2019/2020. 

W Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu liczba uczniów zmniejszyła się                                         

o 53 osoby w porównaniu do roku poprzedniego. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym                                        

w Domaszkowie liczba uczniów nie uległa zmianie. W Przedszkolach na terenie gminy –                              

w Międzylesiu liczba uczniów zmalała ze 110 do 108 dzieci w stosunku do roku poprzedniego. 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie również liczba dzieci zmalała z 98 do 83.                                 

6/ Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół dzieci w Domaszkowie w ramach rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Gmina Międzylesie otrzymała dotację na realizację projektu “Doposażenie i poprawa standardu 

obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Przyjaciół 

Dzieci” w Domaszkowie, w ramach rządowego program “Posiłek w szkole i w domu”. Obecnie 

w placówce trwa remont pomieszczeń kuchennych oraz zaplecza kuchennego, po zakończeniu 

prac przeprowadzony zostanie montaż zakupionego wyposażenia. W ramach zadania 

zaplanowano min.: likwidację pieca węglowego, zmianę systemu ogrzewania wody, częściową 

wymianę instalacji elektrycznej i wodnej, ułożenie płytek ściennych i podłogowych, zakup 

sprzętu do kuchni i zaplecza kuchennego. Wartość całkowita projektu opiewa na 122 317,30 

zł, udział własny gminy 42 3170,30 zł, środki pomocowe 80 000,00 zł. 
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7/ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wymianę blisko 200 opraw świetlnych na nowe 

energooszczędne. Wartość zadania to ok. 200 000 zł, z tego 75% stanowi dofinansowanie z 

Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2019. Zgodnie z założeniami programu 

wymianą opraw świetlnych obejmie miejscowości: Boboszów, Długopole Górne, Domaszków 

i Roztoki.  

8/ Budowa nowych tras Singletrack Glacensis 

Trwają prace nad budową nowych tras rowerowych na terenie gminy Międzylesie, w ramach 

projektu ,,Singletrack Orlicko – Kladsko” wpółfinansowanego w ramach programu Interreg V-

A Republika Czeska – Polska. W ramach powyższego programu powstają dwie pętle: ,,Jodłów” 

– 11.400 m i ,,Międzylesie” – 9.500 m. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Pętla 

,,Jodłów” jest w 80 % ukończona, obecnie jest budowana brama wjazdowa oraz realizowane są 

punktowe poprawki na trasie. Pętla ,,Międzylesie” jest ukończona w ok. 50%. Tam również 

jest budowana wiata przystankowa oraz brama wjazdowa na trasę. Dnia 27 sierpnia br;                                

w Międzylesiu zaplanowano spotkanie gmin biorących udział we wspólnym projekcie budowy 

tras.    

 

 

 

 

 

 

Międzylesie; 27.08.2019 r.  


