Sprawozdanie
z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami

1/ Organizacja Dni Międzylesia.

Trwają przygotowania do organizacji najważniejszej z gminnych imprez - XXV Dni
Międzylesia i obchodów 725 – lecia miasta. Dni miasta ustalono na 6-9 czerwca 2019 r.
Obchody rozpoczęte będą Uroczystą Sesją RM, która odbędzie się w MGOK w Międzylesiu.
Część rozrywkowa rozpocznie się 8 czerwca wśród licznych atrakcji w programie imprezy
przewiduje się:
- turniej strzelecki o puchar Burmistrza,
- turniej piłki plażowej,
- turniej wędkarski dla najmłodszych,
- turniej wędkarski o puchar Burmistrza,
- Międzyleski rajd szlakiem Jana Pawła II,
- zawody rowerowe „czasówka”.
- malowanie na asfalcie,
- strzelanie z łuku, mistrzostwa we wbijaniu gwoździa,
- gminny festiwal kulinarny ”VI grillowanie pod Trójmorskim…”, w tym konkurs kulinarny
na „Specjał z grilla”.
- występy zespołów ludowych,
- koncert zespołów GoldenLife i HORYZONT, ZACZNIJ OD BACHA
-parada starych samochodów,
- występy i atrakcje dla dzieci prowadzone przez harcerzy i strżaków,
- zawody wędkarskie,
- dyskoteka,
- pokaz sztucznych ogni.

2/ Promesa na budowę oświetlenia ulicznego.
Dnia 17 maja 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Gmina
Międzylesie otrzymała z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Marcina
Gwóźdź promesę na dofinasowanie zadania pn.: ”Modernizacja oświetlenia ulicznego na
obszarach wiejskich w Gminie Międzylesie” realizowanego w ramach Dolnośląskiego
Funduszu Pomocy Rozwojowej 2019. Całkowity koszt zadania wynosi 199.561 zł, w tym
dofinansowanie 149.670 zł.
3/ Informacja z realizacji zadania „Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis”.
W dniu 04 maja 2019 w Bardzie oficjalnie otwarto„Singletrack Glacensis”. Projekt to ponad
133 km tras typu singletrack położonych na terenie 7 gmin: Bardo, Bystrzyca Kłodzka,
Gmina Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Stronie Śląskie, Złoty Stok. Liderem projektu jest
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej w ramach wspólnego projektu gmin z Programu
Interreg VA. Natomiast w sobotę 18 maja 2019 r. w Jodłowie obok ośrodka Ostoja otwarto
pierwszą petlę w ramach w/w projektu. Trasę o długości 14,6 km po raz pierwszy
przemierzali uczestnicy Korony Międzylesia, ale też przybyli na te okoliczność goście.
W trakcie przygotowania do realizacji są kolejne dwie pętle: w Jodłowie
i Międzylesiu. Pętla Jodłów o dł. 11,4 km o wartości 487 139,08 zł. Wykonawcą zadania jest
firma LucBud Wałbrzych. Termin realizacji zadania tj. od 12 kwietnia do 29 listopada 2019
r.Pętla Międzylesie o dł. 9,5 km. Wartość zadania tj. 552 345,79 zł. Wykonawcą jest firma
Bikeuniverse. Termin realizacji od 11 kwietnia do 29 listopada 2019 r.
4/OSA 2019!
Z dniem 07.05.2019 ropoczęto realizację zadania Otwarte Strefy Aktywności na terenie
Domaszkowa i Międzylesia. Aktualnie prace są już mocno zaawansowane i zmierzają ku
końcowi. Wykonawcą robót jest firma FHU HUSE Sebastian Hulbój z Bielsko Białej. Odbiór
końcowy przewidziany jest na przyszły tydzień. Całkowita wartość zadania wynosi
260.402,07 zł. projekt jest dofinansowany przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

5/Wizyta Młodzieżowej Rady w Sejmie RP.
Po raz kolejny w dniach 16-17 maja 2019 r; członkowie Młodzieżowej Rady MiG
Międzylesie mogli uczestniczyć w wycieczce do Warszawy, celem, której było zwiedzenie
siedziby Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Wyjazd był organizowany na zaproszenie
Pani Poseł Moniki Wielichowskiej. 16 maja po przyjeździe w pierwszej kolejności młodzież
mogła zwiedzić Stare Miasto i Zamek Królewski, gdzie dzięki przewodnikowi podziwiano
bogato zdobione wnętrza zamkowe, które na wszystkich zrobiły ogromne wrażenie.
Uzupełnieniem wizyty w

zamku było odwiedzenie w dniu kolejnym rozległego parku

Łazienek Królewskich. Główny punkt programu wycieczki, jakim było zwiedzanie Sejmu i
Senatu,

grupa

spotkanie od

realizowała 17 maja br. W towarzystwie Pani Poseł grupa rozpoczęła
wspólnego obiadu, podczas którego młodzież mogła dowiedzieć się jak

wygląda codzienność pracy posła. W gmachu sejmu odwiedzono salę posiedzeń, salę
kolumnową, na których zapadają najważniejsze decyzje państwowe, a także sale komisji
parlamentarnych i biura poszczególnych ugrupowań politycznych. Było to dla uczestników
pobytu niezwykle ciekawym doświadczeniem.

Wycieczka była dla Młodzieżowej Rady

ciekawą lekcją przygotowania do życia obywatelskiego i pracy społecznej.

Międzylesie dnia 30.05.2019 r.

