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

z działalności Burmistrza MiG w okresie pomiędzy sesjami 

 

1/ „Święto Lasu – Bartnicy Sudetów”. 

W dniu 19 września br; na polu biwakowym w Międzylesiu odbyła się impreza pn. Święto Lasu 

– Bartnicy Sudetów, którą zorganizowało Nadleśnictwo Międzylesie i Dyrekcja Regionalnych 

Lasów Państwowych we Wrocławiu. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, gdyż w 

trakcie można było wziąć udział w grach edukacyjnych, poznać leśników, zobaczyć jak pracuje 

arborysta – człowiek, którego zawód to pielęgnacja drzew, czy jak mieszkają pszczoły.                           

W specjalnie utworzonej strefie Las Pszczół leśnicy i bartnicy prezentowali ule, żywe pszczoły, 

budowę pszczelich barci, czyli wydrążonych w celu hodowli pszczół komór wewnątrz pnia 

drzewa. Każdy chętny mógł także sam zbudować domek dla pszczół, pociąć drzewo, czy 

obejrzeć jak bawi  najmłodszą publiczność kabaret „BZYK” z Nadleśnictwa Lwówek Śląski. 

Ogromnym powodzeniem cieszyły się drapieżne ptaki, które można było zobaczyć na żywo 

dzięki stowarzyszeniu działającemu na rzecz zachowania dzikich zwierząt „Peregrinus”.  

Gwiazdą wydarzenia był zaproszony przez organizatorów Karol Okrasa. Po degustacji 

serwowanych przez mistrza kuchni potraw, Karol Okrasa poprowadził kulinarny konkurs dla 

najmłodszych uczestników pod nazwą „Masterszef kids z Okrasą”. Podczas całodniowego 

eventu, swoje stanowisko miała także marka produktów rozwijanych pod patronatem Lasów  

Państwowych „Dobre z Lasu” które promują całą gamę tego, co można znaleźć w lesie. W 

ofercie znalazły się grzyby w różnych odsłonach, dziczyzna, miody i owoce, które rosną w 

lasach. Dużym powodzeniem cieszył się także food truck ze Stawów Milickich oferujący 

znakomitą i gorącą zupę rybną, czy znakomite fishburgery. Świetną dziczyznę w towarzystwie 

kaszy przygotowało koło łowieckie „Sylwan”. Uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać także 

ze strefy relaksu, pod okiem fachowców nauczyć się bushcraftu ozn. techniki  

przetrwania w lesie oraz uczestniczyć w malarskim konkursie pod nazwą „Sztalugi w ruch – 

Rośliny, Pszczoły, Miód”. Należy też wspomnieć iż swoje stanowiska i przeróżnego rodzaju 

atrakcje i  edukacyjne quizy prezentowały Nadleśnictwa z całej Polski, w tym m.in. 

Nadleśnictwo Jugów, Żmigród, Bystrzyca Kłodzka, Zdroje, Lądek, czy przybyłe aż z Warmii i 

Mazur Nadleśnictwo Wichrowo. Swój udział zaznaczył także nasz urząd przygotowując 

tradycyjnie jak przy tego typu imprezach stoisko promocyjne. Święto Lasu- Bartnicy Sudetów 

zakończył koncert zespołu „Dom o zielonych progach”. 

2/ Kontynuacja dopłaty do nierentownego odcinka trasy Goworów-Michałowice-

Szklarnia. 

Aktualnie na życzenie gminy utrzymywany jest kurs, do którego dopłacamy 100 zł/ 1 dzień. 

Zgodnie z nową propozycją przedłużenia umowy oferta cenowa wzrosła i opiewa na 150 zł/1 

dzień. Według danych PKS z kursu korzysta ok. 17 osób z tego wykupionych jest  4 bilety 

miesięczne, z których korzystają dzieci dojeżdżające.  Burmistrz polecił rozważyć inne 

możliwości, ponieważ utrzymywanie kursu dla kilku osób jest wysoce nieopłacalne.   
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3/ Zarządzenie w spr. przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady MiG 

Międzylesie na VI kadencję w roku szkolnym 2021/2022. 

W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzone zostaną wybory na VI kadencję Młodzieżowej 

Rady MiG Międzylesie. Termin wyborów, określony został kalendarzem wyborczym na  

podstawie zarządzenia Burmistrza i przypada odpowiednio: dla Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Domaszkowie na dzień 15 października 2021 r; i dla Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Międzylesiu na dzień 18 października 2021 r. Wybory przeprowadzane są 

wśród uczniów szkół podstawowych z terenu gminy - klas 6-8. W Okręgu Wyborczym nr 1 w 

Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu przypada 7 mandatów. W Okręgu 

Wyborczym Nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie 3 mandaty.  

4/ Rajd rowerowy Doliną Nysy Kłodzkiej. 

W dniu 25 września 2021 r. w Międzylesiu odbył się RAJD ROWEROWY DOLINĄ NYSY 

KŁODZKIEJ  zrealizowany w ramach projektu „Polsko-Czeska przyjaźń sportowa 

Międzylesie - Orlické Záhoří”. W dniu wydarzenia rozpoczęto zapisy uczestników o godz. 

10.30  na parkingu za Urzędem Miasta i Gminy Międzylesie, a o godz. 11.00 wszyscy wspólnie 

ruszyli w rajdzie. Rowerzyści mieli do pokonania wspólnie trasę ok. 9 km z Międzylesia ul. 

Kościelną, Sportową, Lipową i Osiedle  do Nagodzic i z powrotem. W przejeździe doliczono 

się udziału  48 osób. Na zakończenie wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowy dyplom 

uczestnictwa, upominek, a także ciepły posiłek. Na zakończenie rajdu Burmistrz wyróżnił 

najmłodszych i najstarszych uczestników. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwały OSP 

Roztoki i OSP Międzylesie.  

5/ Zakończenie sezonu Korony Międzylesia. 

Zakończenie sezonu Korony Międzylesia zaplanowano na dzień 16 października 2021 r. 

Tegoroczny cykl objęty jest projektem „Przenikanie się kultur” realizowanego przy współpracy 

Międzylesie-Orlickie Zahori. Będzie to ostatni etap przejazdu na dystansie 5,7 km, na odcinku 

Goworów-Jodłów. Podczas tego wydarzenia zaplanowana jest kontrola działań w ramach 

realizowanego projektu przez Stow. Euroregion Glacensis. Zwieńczeniem zakończenia Korony 

ma być wspólne ognisko dla wszystkich uczestników przejazdu.    

6/ Sprawa aportu niepieniężnego do SIM Sudety.  

Aport niepieniężny ma polegać na wprowadzeniu udziału gminy do spółki w postaci działki nr 

29/8 przy ul. Warszawskiej w Międzylesiu pod budowę budynku mieszkalnego. Proponowana 

koncepcja wydzielenia obszaru pod zabudowę mieszkaniową dla budynku 10 lokalowego tj. 25 

arów.  W mpzp działka ta posiada przeznaczenie pod zabudowę usługową, a w części pod 

zabudowę jednorodzinną. Podpisanie umowy notarialnej pomiędzy gminami, a tworzoną 

spółką ma odbyć się 1 października 2021 r.  

7/ Realizacja funduszu sołeckiego w 2021 r,  

Fundusz Sołecki otwarty został w czerwcu br. Aktualnie na bieżąco realizowane są zadania w 

ramach otwartych funduszy sołeckich oraz przedstawiane są oferty firm konkurencyjnych na 
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zakup sprzętów. Wśród sołectw, które do chwili obecnej uruchomiły pozostaje jeszcze 

sołectwo Niemojów. Zmian przedsięwzięć w ramach funduszu można dokonywać w terminie 

do końca października 2021 r.  

8/Wybory sołtysa w Różance, 

W sobotę 11 września br; na terenie sołectwa Różanka odbyły się wybory uzupełaniające na 

sołtysa wsi, w związku ze złożoną rezygnacją przez dotychczasowego. Decyzją wyborców 

funkcję nowego sołtysa objął Pan Adam Szczecina.   

9/ Przedsięwzięcie Poznaj Polskę 

Poznaj Polskę jest to nowe przedsięwzięcie edukacyjne  ogłoszone przez MEN, w ramach 

którego szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, 

obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Przedsięwzięcie jest 

realizowane w ramach programu „Polski Ład” na finansowanie, którego przewidziana jest 

łączna kwota 15 mln zł. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na pokrycie kosztów 

przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia 

uczestników wyjazdu. Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 % planowanych 

kosztów wycieczki: 

 jednodniowej – do kwoty 5 tys. zł, 

 dwudniowej - do kwoty 10 tys. zł, 

 trzydniowej – do kwoty 15 tys. zł. 

Nabór wniosków rusza 6 września 2021 r, i jest prowadzony w trybie ciągłym do 30 września 

2021 r, lub do wyczerpania środków finansowych. O dofinansowaniu decydować będzie data 

złożenia wniosku. W wyjazdach będą mogli uczestniczyć uczniowie z trzech grup 

wiekowych: I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych, II grupa – klasy IV-VIII ze szkół 

podstawowych, III grupa – szkoły ponadpodstawowe.  

10„Aktywna Tablica” 

Rusza kolejna edycja programu  „Aktywna Tablica”, w ramach którego szkoły pozyskać mogą 

wsparcie finansowe na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii, zestawu dla 

nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

oraz laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Szkoły do 4 

września br; mogą składać wnioski do swoich organów prowadzących. Z kolei do 14.09.2021 

r. wnioski składane są przez organy prowadzący szkoły. Środki na zakup sprzętu według 

założeń programu mają zostać przekazane do 31 października br, organom prowadzącym 

szkoły. Program będzie finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i co najmniej 20% 

wkładu własnego samorządów. Na terenie gminy placówki oświatowe: SSP w Międzylesiu 

oraz ZSP w Domaszkowie złożyły wnioski na dofinansowanie w ramach tego programu.    
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11/ Sprawa listu intencyjnego partnerstwa pomiędzy j.s.t województwa dolnośląskiego 

oraz organizacją pozarządową OTS Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość.  

List intencyjny dot. zawiązania partnerstwa pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 

woj. dolnośląskiego oraz organizacją pozarządową OTS Stowarzyszenie Wolna 

Przedsiębiorczość. List intencyjny jest wolą przystąpienia do wielogminnego projektu 

transformacji energetycznej i dekarbonizacji budynków w Subregionie Wałbrzyskim. Poprzez 

podpisanie deklaracji gminy o przystąpieniu do porozumienia wyraża się wstępne 

zainteresowanie do ponadgminnego partnerstwa powołanego do przygotowania i realizacji 

projektów sieciowych zgłaszanych w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz 

innych w ramach funduszy europejskich 2021-2027 oraz krajowych programów wsparcia. 

Operatorem projektów będzie organizacja pozarządowa OTS Wolna Przedsiębiorczość – 

Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy. Burmistrz wyraził wolę przystąpienia do 

porozumienia. 

12/„Perły Międzylesia” – wybór widokówki.   

W ramach projektu pn. „Przenikanie się kultur”, realizowanego przy współpracy Międzylesia 

z Orlické Záhoří podczas Dni Międzylesia i przy zaangażowaniu szkół przeprowadzono kolejną 

edycję gry terenowej – pn. „Perły Międzylesia”. W tej edycji gra polegała na stworzeniu pracy 

plastycznej przedstawiającej widokówkę z Międzylesia. Podczas posiedzenia Burmistrza w 

dniu 25 sierpnia br;  spośród prac jakie wykonano wybrano prace, które zostaną wydane 

autorsko w formie pocztówki z Międzylesia.  

13/ Wnioski o dofinansowanie z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych: 

Wpłynęły wnioski w sprawie dofinansowania projektów z GFPiRPA.  

Wnioskodawcy: 

- Akademia Ruchu Goworów o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Warsztaty 

taneczne i krawieckie dla nowych członkiń Akademii Ruchu”. 

- OSP Międzylesie o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Ubiór małego strażaka”.  

- Sołectwo Różanka o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wiejskie święto pieczonego 

ziemniaka”.  

Wszystkie złożone wnioski Burmistrz rozpatrzył pozytywnie i przyznał dofinansowanie z 

GFPiRPA. 

 

 

Międzylesie dnia 28.09.2021 r.  
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