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Uroczyste otwarcie boisk sportowych
W sobotę, 5 lipca w Międzyłężu odbyło się uroczyste otwarcie
boisk sportowych (do piłki nożnej i koszykówki) oraz placu zabaw. Otwarcia dokonali burmistrz miasta i gminy Pelplin Andrzej
Stanuch, zastępca burmistrza Tadeusz Błędzki, sołtys Międzyłęża Mirosława Wolfahrt oraz ksiądz proboszcz Wojciech Grubba.
Po części oficjalnej rozegrany został pokazowy mecz,
a pani sołtys zaprosiła wszystkich na festyn.
Pani Mirosława Wolfahrt dziękuje pani Annie Sobieralskiej, Stowarzyszeniu na Rzecz Budowy „Elektrowni Północ” oraz mleczarni
„Maluta” za pomoc w organizacji festynu.

Zadanie: Budowa miejsc rekreacyjnych i boisk sportowych
w miejscowości Małe Walichnowy i Międzyłęż zrealizowano
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W ramach projektu w miejscowości Międzyłęż wykonano miniboisko trawiaste do koszykówki o wymiarach 19x32, w tym zakupiono i
zamontowano dwa kosze do koszykówki oraz stojaki jednosłupowe z
wysięgnikami. Zrekultywowano i obsiano trawą istniejące boisko trawiaste do piłki nożnej, zakupiono i zamontowano dwie bramki stalowe do piłki nożnej o wymiarach 500x200 mm, ustawiono piłkochwyty o długości 88 m i wysokości 6 m, zamontowano urządzenia placu
zabaw: zjeżdżalnię z zadaszeniem i drabinkami, huśtawkę podwójną,
dwie huśtawki sprężynowe, huśtawkę ważkę. Dodatkowo ustawiono
4 ławki typu parkowego.
Wartość robót przeprowadzonych w Międzyłężu wyniosła około
65 tys. zł, z czego około 42 tys. zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.
Dodatkowo przy boisku zamontowane zostaną kolejne piłkochwyty.
Należy nadmienić, że przy zadaniu wykonane zostały prace przez
mieszkańców wsi: wykonano przejście od strony drogi, uporządkowano teren oraz zasadzono zieleń ozdobną.
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Festyn na Ornasowie
w strugach deszczu
Sołtys sołectwa Rajkowy Jan Krajnik wraz z Radą Sołecką i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pelplinie zorganizował festyn rodzinny
na powitanie lata. Jak zwykle pod względem organizacyjnym festyn
przygotowany był profesjonalnie. Wystąpił znany i lubiany zespół
„Klimat”. Konkursy prowadził Wiesław Świtała. Dla ich uczestników przewidziane były atrakcyjne nagrody. Przy ognisku można było
upiec kiełbaski, nie brakowało też napojów chłodzących.
Niestety, po przeprowadzeniu konkurencji dla dzieci, nagle się
rozpadało. Jednak mimo deszczu zespół „Klimat” tak skutecznie podrywał obecnych do tańca, że zabawa trwała jeszcze długo po północy.
Seweryn Brzeziński

