Protokół

Nr 28/2017 r.

z XXVIII Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu
w dniu 2 czerwca 2017 r; zorganizowanej w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
w Międzylesiu przy Pl. Wolności 15.
Godzina rozpoczęcia sesji – 14.00
Godz. zakończenia sesji – 15.50
Ad. 1
Uroczystą Sesję rozpoczęto hymnem Polski, następnie Przewodniczący RM J. Marcinek otworzył
obrady XXVIII uroczystej sesji Rady Miejskiej, która rozpoczyna obchody XXIII Dni Międzylesia.
Następnie powitał wszystkich przybyłych, wśród nich zaproszonych gości: odznaczonych z lat
poprzednich, radnych, sołtysów, pracowników urzędu, przedstawicieli placówek oświatowych
i innych jednostek organizacyjnych, funkcjonariuszy władzy publicznej, oraz publiczność
zgromadzoną na sali. Następnie zwrócił się do wszystkich o powstanie i o uczczenie minutą ciszy
zmarłych zasłużonych – Pani J. Grobelna.
Ad. 2
Przewodniczący RM – przystąpił do przedstawienia porządku obrad sesji:
1. Uroczyste otwarcie sesji Rady Miejskiej i powitanie gości.
2. Przyjęcie programu sesji i stwierdzenie kworum.
3. Wręczenie nagrody za zajęcie I miejska w Turnieju Szachowym o Puchar
Burmistrza.
4. Okolicznościowe wystąpienia.
5. Przemówienie Burmistrza.
6. Uhonorowanie „Zasłużonych dla Miasta i Gminy Międzylesie”.
7. Zamknięcie sesji.
Radni nie wnieśli uwag do porządku.
Na podstawie listy obecności stwierdzono kworum. Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych
było 13 radnych. Nieobecni: Krzysztof Rusinek, Anna Jaworecka.
Przewodniczący RM zaprosił do obejrzenia występu artystycznego w wykonaniu Zespołu
tanecznego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie.
Przewodniczący RM – udzielił głosu Burmistrzowi.
Ad. 3
Burmistrz MiG T. Korczak poinformował, że tradycją spotkania rozpoczynającego obchody Dni
Międzylesia jest uhonorowanie zwycięzcy Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza, w sporcie
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być może mało widowiskowym, chodzi tutaj o Turniej szachowy. Z tego miejsca podziękowania
skierował dla Pana Sławomira Żurawskiego, który pracuje z dziećmi z Domaszkowa i nie tylko za
kształcenie w kulturze szachowej. Następnie poprosił o wystąpienie zwycięzcy Turnieju – Rafała
Senderowskiego z Domaszkowa do odebrania nagrody.
Burmistrz MiG poinformował, że uroczysta sesja to moment podsumowań, dlatego w kolejnym
punkcie wielkie wyrazy podziękowań złożył człowiekowi, który dla naszej gminy i dla niego
osobiście bardzo wiele znaczy. Wiele działań pomyślnie doprowadzonych, funkcjonujących
na terenie naszej gminy zawdzięczamy właśnie jemu. Jest to osoba, na którą zawsze można liczyć
i człowiek, który nie mówi nie, lecz zawsze mówi spróbuję. Zatem z tego miejsca wielkie
podziękowania skierował dla Pana Czesława Kręcichwosta.
Radny Sejmiku WD Czesław Kręcichwost – podziękował za wyróżnienie i za zaproszenie na tę
uroczystość. Podkreślił iż znajomość z Burmistrzem Międzylesia trwa od ponad 20 lat, jest to
człowiek którego ceni przede wszystkim za pracowitość i skromność, która jest cechą wartą
podkreślenia i na którą warto pracować. Pomoc dla Międzylesia jest na tyle łatwa, gdyż zawsze ze
strony technicznej wszystko jest przygotowywane w sposób perfekcyjny. Pogratulował
Burmistrzowi takich pracowników. W konstrukcji dobrego samorządowca bardzo ważną cechą jest
prawdomówność. Jeśli ktoś chce być wójtem, burmistrzem to powinien się najpierw zastanowić,
gdyż bycie dobry samorządowcem to nie tylko ta dobra strona. W swojej pracy często narażamy się
na podejrzenia, oszczerstwa, na krytykę co jest bardzo trudne, gdyż zdarzają się i tacy ludzie,
którzy psują nam markę, z takimi sytuacjami również musimy się zmierzać. Na zakończenie
nawiązał do współpracy w ramach Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, które właśnie w tym
roku obchodzi jubileusz 25 – lecia. Stowarzyszenie skupia gminy po stronie polskiej i czeskiej,
a jego Prezesem jest Burmistrz Korczak. Na zakończenie wypowiedzi gratulował mieszkańcom
gminy takiego Burmistrza oraz życzył dalszej dobrej współpracy.
Burmistrz MiG – zabierając głos nadmienił iż nie chciałby tym co powie urazić co niektórych, lecz
zetknął się w swojej pracy z opiniami, że nie wykonuje pewnych zadań na ternie gminy,
wówczas w odpowiedzi na te słowa tłumaczył, że pewne zadania nie leżą w gestii gminy.
Teraz sytuacja się odwróciła, i klimatem porównywalnie przypomina współpracę za czasów kiedy
w naszym powiecie Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu był Pan Marek Zwoliński. To dzięki
niemu wówczas gmina miała mocną reprezentację w Powiecie. Obecnie również reprezentacje tę
posiada w osobie Pana Piotra Marchewki. Podkreślił jak ważną rolę pełni dobra współpraca
pomiędzy gminą, a powiatem skutkująca wieloma zadaniami i działaniami, które pokazały minione
lata. Dlatego też z tego miejsca serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę przekazał Panu
Staroście Powiatu Maciejowi Awiżeniowi, z którym pracuje się łatwo i konstruktywnie.
Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotr Marchewka – w imieniu Starosty Macieja Awiżenia
odebrał pamiątkowy plafon, dziękując za to wyróżnienie i docenienie roli powiatu. W dalszej części
wypowiedzi stwierdził iż jako członek zarządu powiatu ma niezwykłą satysfakcję ze wspólnie
realizowanych na różnych płaszczyznach zadań na terenie naszej gminy, a przede wszystkim zadań
inwestycyjnych tj: odbudowa drogi w Lesicy, w tym roku planowanego remontu drogi
w Nagodzicach oraz na zakończenie kadencji ma nadzieję odbudowy drogi w Goworowie.
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Przewodniczący RM – kontynuując scenariusz sesji udzielił głosu Panu Jerzemu Błażejewskiemu,
który przygotował nagrody i podziękowania dla wieloletnich działaczy Klubu MLKS Sudety
Międzylesie dla Pani Kamili Jagiełło, Pana Marka Jasińskiego oraz Pana Krzysztofa Jaska.
Prezes MLKS Sudety Jerzy Błażejewski – poinformował, że wyróżnione osoby są niezmiernie
ważne i pożyteczne, ponieważ całkowicie nieodpłatnie poświęcają swój wolny czas dla pracy
w Klubie: Pani Kamila Jagiełło jest Skarbnikiem Klubu, Pan Marek Jasiński wiernym fanem
i trenerem piłki nożnej, a trzecim wyróżnionym jest Pan Krzysztof Jasek wierny kibic czynnie
udzielający się w życie Klubu.
Następnie wszystkim wyróżnionym wręczono pamiątkowe upominki i podziękowania.
Przewodniczący RM – kontynuując obrady udzielił głosu Panu Zbigniewowi Szczygłowi honorowemu obywatelowi MiG Międzylesie.
Pan Z. Szczygieł – Honorowy obywatel gminy - dziękował za zaproszenie na dzisiejszą sesję, po
czym przekazał życzenia od Pana Marszałka Cezarego Przybylskiego i Przewodniczącego Sejmiku
Pawła Wróblewskiego. Wspólnie z radnym Kręcichwostem dużo pracy wkładamy w życie
społeczne Ziemi Kłodzkiej. Jesteśmy członkami komisji doraźnej ds./ peryferyzacji Dolnego Śląska.
O tym dość dużo się mówi, jako o dwóch prędkościach w naszym województwie, a mianowicie
o drodze A4 zwana „drogą dobrobytu” ten temat przykuwa w istotnym wymiarze uwagę. Jednak
nadmienił również o pracach nad bardzo ważna uchwała tj. Strategia Rozwoju Województwa
w perspektywie roku 2030. Na zakończenie pogratulował wszystkim osobom już wyróżnionym,
oraz tym o których za chwilę usłyszymy, i życzył wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji
waszego-naszego święta.
Przewodniczący RM - udzielił głosu Burmistrzowi MiG.
Burmistrz MiG - poinformował, że zanim przejdzie do wyróżnień dla „Zasłużonych..”, parę słów
powie na temat święta naszej gminy, które jest świętem nas wszystkich. Jest to dzień, który nasza
gmina ma swój benefis, w którym wszyscy zgromadzeni na tej sali reprezentujący różne, liczne
środowiska mają swój udział. Nawiązując do wątków historycznych miasta przytoczył informacje o
pierwszych dokumentach, gdzie jasno napisane z jest o Międzylesiu. Dokument taki pochodzi z roku
1294 r; kiedy to król czeski Wacław II przekazał miasto Cystersom – był to zakon katolicki, założony
w 1098 r; wywodzący się od Benedyktynów. Cystersi wyznawali motto Ora et labora (łac. módl się
i pracuj), oznacza to iż można się modlić w czasie pracy, i dobrze by było, aby w codziennej pracy
o tym pamiętać. Następnie nawiązując do pracy pszczelarza jako pracy, która zawsze ma cel, życzył
wszystkim i sobie również, aby w swojej pracy mieć zawsze wyznaczony cel, oraz aby wszystkim
mieszkańcom dobrze się wiodło. Podziękował także wszystkim ludziom dobrej woli, którzy chcą
się włączać w to wszystko co tworzymy.
Ad. 6
Przewodniczący RM - przystąpił do punktu 6 - Uhonorowanie „Zasłużonych dla Miasta
i Gminy Międzylesie”. Poprosił Przewodniczącego Kapituły o prezentacje odznaczonych.
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Przewodniczący Kapituły Burmistrz MiG T. Korczak - rozpoczął od powtórzenia jak co roku
składu Kapituły, która wskazuje do odznaczenia osoby i instytucje, które w jakimś stopniu budują
naszą ziemię Międzyleską. Kapituła składa się z byłych Burmistrzów i Przewodniczących Rad.
Każda z tych osób może zgłosić do odznaczenia kogo chce, jednak należy pamiętać iż przy
wyróżnieniach nie bierze się pod uwagę urzędujących radnych, ani pracowników. Ponadto główną
zasadą, która z czasem stała się prawem zwyczajowym obrad Kapituły jest jednomyślne głosowanie
nad kandydaturą. Stwierdził iż jednym z najpiękniejszych praw jest właśnie prawo zwyczajowe.
Są kraje, które na takich prawach funkcjonują np. Wielka Brytania. Następnie w imieniu kierowanej
przez siebie Kapituły przystąpił do przedstawienia sylwetek zasłużonych, których w tym roku jest
liczna grupa:
1/Burmistrz MiG - powiadomił, że pierwsza typowaną osobą jest Pani Sołtys, osoba określano
niegdyś przez siebie jako, ta która niczego się nie boi. Powszechnie znana i szanowana. Mówiąc
potocznie osoba do tańca i różańca. Jest wszędzie tam, gdzie jest potrzebna - wzór Sołtysa.

Pani Wiesława Łysiak
Pani Wiesława Łysiak – dziękowała za przyznane wyróżnienie, a że nagrody zobowiązują dodała
iż postara się nadal pracować i realizować, tym samym spełniać swoją pasję, gdyż lubi to co robi.
2/Burmistrz MiG – przedstawił kolejną osobę typowaną prze Kapitułę. Człowiek, który pracował
z nie tylko z nim lecz również z Burmistrzem Łukaszewiczem oraz Burmistrzem Błażejewskim.
Wspólnie przez te wszystkie lata przetrwali różne zdarzenia, wzloty i upadki. Po latach spojrzenia
na te zdarzenia, z perspektywy czasu okazuje się, że ten człowiek szmat czasu i zdrowia poświęcił
w swoją pracę. Teraz realizuje się w nowej roli, na swej małej niwie jako Sołtys Michałowic, gdzie
jest zanany i szanowany.

Pan Jan Pietras
Pan Jan Pietras – dziękował za wyróżnienie. Przypomniał iż 34 lata przepracował w ZGKiM.
Zapamiętany jest przez tych młodszych i tych trochę starszych. Na zakończenie dodał iż bardzo
cieszy go to, iż ktoś przypomniał sobie o nim. Na zakończenie wypowiedzi dodał, że na ile może
będzie starał się nadal pracować na rzecz gminy.
3/Burmistrz MiG – w nawiązaniu do literatury Czechowa z XIX w; przedstawił sylwetkę
osoby, która pracuje pozytywistycznie. Cechuje ją niezwykła skromność. Jest jedną z trzech sióstr,
które angażują się i realizują w różnych aspektach życia społecznego gminy. Dlatego chciałby,
aby przez to wyróżnienie podziękować wszystkim siostrom, a panią Dorotę poprosił o odebranie
wyróżnienia.

Pani Dorota Bielecka
Pani Dorota Bielecka – w imieniu swoim i sióstr dziękowała Kapitule za to wyróżnienie. Dodała,
że nie wystarczy mieć do czegoś talent, dar i umiejętności, lecz trzeba mieć szczęście aby znaleźć
ludzi na swojej drodze, którzy będą współpracować. Samemu nic się nie zrobi, a razem możemy
wiele, sami zaś bardzo niewiele.
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Burmistrz MiG – kolejna osoba, to kobieta zamieszkująca społeczność Domaszkowską w pobliżu
kompleksu boisk Orlik, którego również dogląda. Na chwilę obecną trochę się wycofała, lecz przez
całe lata działała w społeczności Domaszkowskiej, a wraz nią jej mąż w Klubie Sportowym.
Autorytet i osoba stworzona do niesienia pomocy innym. Niech to wyróżnienie będzie zachętą do
dalszych działań.

Pani Jadwiga Warchał
Pani Jadwiga Warchał – dziękowała za to wyróżnienie. Na pewno będzie ono mobilizacją.
Nawiązała do wspomnianej przez Burmistrza wyjątkowej zasady jaką wyznawali Cystersi –
„Módlmy się pracując”; lecz ważne jest też, aby mieć wokół siebie ludzi do pomocy.
4/Burmistrz MiG
– kolejna osoba, to postać związana z Międzyleskim szpitalem.
Pani doktor, która bardzo wielu ludziom pomogła i zapewne jeszcze pomoże. Człowiek wielkiej
wiedzy i umiejętności. Zasłużona dla szpitala w Międzylesiu. Obecnie pracuje na ternie poza naszą
gminą.

Pani Barbara Magier-Solis
Pani Barbara Magier-Solis – podziękowała za wyróżnienie oraz Burmistrzowi za piękne
uzasadnienie.
5/ Burmistrz MiG powrócił do obrad Kapituły, gdzie pan Burmistrz Błażejewski nawiązując do lat
świetności Międzyleskiego szpitala pięknie opowiadał o sekcji, która niegdyś działała w naszym
szpitalu. Sekcja ta istnieje do dziś, a mowa tu o sekcji rehabilitacji, która obecnie działa w Bystrzycy
Kłodzkiej i jest poniekąd enklawą Międzylesia. Wysłuchując opowieści o heroicznych czynach,
wszyscy zrozumieli, że to osoba godna wyróżnienia.

Pani Grażyna Góra
Pani Grażyna Góra – podziękowała za słowa uznania i przyznane wyróżnienie.
6/Burmistrz MiG – o kolejnej osobie nie da się powiedzieć krótko. Jest to kobieta wszechstronna.
Wszyscy utożsamiają ją z Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi. Jest autorytetem wśród
działkowców. Za to, że wyglądają one jak wyglądają i są cenione i dostrzegane również w skali
wojewódzkiej. Można powiedzieć, że przy niej znaczenie i struktura organizacyjna działki nabrała
innego znaczenia.

Pani Bożena Pawula
Pani Bożena Pawula – podziękowała za wyróżnienie, informując iż 15 lat już działa
w ruchu działkowców. Po czym podziękowania skierowała również do wszystkich, którzy
jej w tym pomagają i na których zawsze może liczyć. Na zakończenie wspomniała o ostatnich
dokonaniach, a mianowicie nawiązaniu współpracy z ogrodami działkowymi z Czech.
Z tego miejsca na zakończenie wypowiedzi życzyła wszystkim obecnym wszystkiego najlepszego.
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7/Burmistrz MiG – przedstawiając kolejną osobę nawiązał do długoletniej znajomości jeszcze
z czasów szkolnej ławki oraz wieloletniej współpracy. Pracodawca i autorytet funkcjonujący
i udzielający się na rożnych obszarach życia społecznego. Człowiek, na którego zawsze można
liczyć i który ma w sobie namiastkę miejscowości, w której mieszka, a jest to miejscowość
o której słychać i w której wiele się dzieje.

Pan Andrzej Hajduk
Pani Andrzej Hajduk – podziękował za przyznane wyróżnienie.
8/Burmistrz MiG oznajmił iż zakończono odznaczenia osób indywidualnych, w związku
z czym przyszła pora na instytucje. A mianowicie instytucję, którą zna całe swoje życie, gdyż
wychowywał się w jej sąsiedztwie. Instytucja ta zawsze była mu bliska fizycznie, psychicznie
i mentalnie, mowa tu o Domu Dziecka w Domaszkowie, którego organem prowadzącym jest
powiat. Jest to instytucja, która podała rękę wielu młodym ludziom, która zawsze był pomocna
w niesieniu pomocy dzieciom. Z jego oceny miała szczęście do Dyrekcji, którzy oddawali
w swoją pracę serce i część swojego życia. Dom Dziecka istnieje od 50 lat, więc można
powiedzieć, że od zawsze i ma nadzieję że będzie on działał tak jak działa teraz. Dlatego
składając wyróżnienie na ręce Pani Dyrektor liczy, że będzie on nadal wzorem dobrego
wychowywania, gdyż Dom Dziecka niósł i niesie pomoc. Poprosił przedstawicieli Domu
Dziecka o wystąpienie.

Dom Dziecka w Domaszkowie
Dyrektor Domu Dziecka w Domaszkowie Zofia Sornat – podziękowała
w imieniu wszystkich pracowników oraz obecnych i byłych wychowanków. Na wyróżnieniu
jest wspaniały zwrot ”Zasłużony…”. Nasza praca nie służy tylko gminie, ale dot. wielu gmin
i województw, gdyż pomogliśmy ponad 800 dzieciom z różnych rejonów kraju. Na naszym
Domu widnieje napis „Dom to nie mury lecz ludzie, z którymi dzieli się radości i smutki”.
Dom to przede wszystkim dobra atmosfera.
Przewodniczący RM - pogratulował wszystkim odznaczonym, a następnie głosu udzielił
Panu Piotrowi Marchewce.
Członek Zarządu Powiatu Piotr Marchewka – jednym z elementów obchodów Dni
Międzylesia jest Grillowane Pod Trójmorskim Wierchem, które stało się już tradycją.
Dzisiaj jest ku temu dobra okazja, dlatego też z tego miejsca podziękowania skierował do
wszystkich ludzi dobrej woli za pomoc finansową, przekazywaną w ramach grillowania co roku
na Dom Dziecka w Domaszkowie.
Przewodniczący RM – ogłosił koniec tematów obrad sesji i tym samym zamknął XXVIII
Uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu i zaprosił zgromadzonych do odwiedzenia
w ramach dni otwartych Izby Pamięci zlokalizowanej w Bibliotece Publicznej w Międzylesiu.
Następnie zaprosił wszystkich na przygotowany przez pracowników MGOK catering
i wzniesienie toastu symboliczną lampką szampana.
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Przewodniczący RM – poza obradami sesji ze swojej strony podziękował za wszelką uzyskaną
pomoc i uczestniczenie w uroczystościach pogrzebowych zmarłej żony.
Protokół sporządziła
Inspektor ds. Obsługi RM
Aleksandra Nalborczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzylesiu
(-) Jerzy Marcinek
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