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P r o t o k ó ł    

z XLIX Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu 

zorganizowanej w MGOK w Międzylesiu Pl. Wolności 15, 

w dniu 03 czerwca 2022 r. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek powitał wszystkich zgromadzonych i otworzył XLIX 

Uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu. Tradycyjnie dzisiejsza sesja otwiera XXVII 

Dni Międzylesia. W trakcie sesji zostaną uhonorowani najbardziej aktywni obywatele naszej 

gminy.  

Ad. 2 

Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 

1. Uroczyste otwarcie Sesji Rady Miejskiej i powitanie gości.  

2. Przyjęcie programu Sesji.  

3. Okolicznościowe wystąpienia.  

4. Przemówienie Burmistrza 

5. Uhonorowanie „Zasłużonych dla Miasta i Gminy Międzylesie”.  

6. Zamknięcie sesji.  

 

Uwag nie wniesiono do porządku obrad. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych. Kworum zostało zachowane.  

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI 

lp nazwisko imie status podpis 

1 BORODZICZ ZBIGNIEW obecny   

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF nieobecny   
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3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK obecny   

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA obecny   

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT obecny   

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA obecny   

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ obecny   

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW obecny   

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN obecny   

10 MOKRA JANINA obecny   

11 POLAŃSKI ADAM obecny   

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA obecny   

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW obecny   

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA obecny   

15 SZURA STANISŁAW 

MAKSYMILIAN 

obecny   

obecni  

wszyscy 14 

procent 93,33 % 

Kworum zostało osiągnięte 

 

Odśpiewany został hymn Polski – przy akompaniamencie Arkadiusza Ruczaja. 

Uroczystą sesję uświetnił krótki występ artystyczny w wykonaniu dzieci z 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu. 
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Przewodniczący RM J. Marcinek – przystąp do realizacji pkt. 3. 

 

Ad. 3 

Poseł na sejm RP M. Wielichowska – Dni Międzylesia to taki czas, gdzie wszystkie 

drogi prowadza do Międzylesia. Jest to czas składania życzeń, gratulacji. 

Przekazywane dzisiaj życzenia wypełnione są życzliwością dla wszystkich 

mieszkańców, dla samorządowców, lokalnych przedsiębiorców za to, że gmina 

Międzylesie się rozwija mimo tych trudnych czasów. Za nami trudny czas pandemii, 

obecnie jesteśmy bezpośrednim sąsiadem wojny na Ukrainie. Przyjmujemy naszych 

przyjaciół, pomagamy im w różny sposób. Zatem te życzenia pomyślności i wszelkich 

gratulacji dzisiaj przekazała na ręce przewodniczącego, a wszystkim zgormadzonym 

życzyła wszystkiego dobrego w realizacji marzeń i dążeń.  

 

Radny Sejmiku Województwa Z. Szczygieł – czas pandemii minął z tego jak widać 

wszyscy się cieszymy ponieważ dążymy, abyśmy się mogli swobodnie spotykać, 

nadrobić czas izolacji. Przy wielu trudnościach, które przychodni nam się zmierzać gmina 

Międzylesie stawia na wysokim poziomie czoło wyzwaniom. Pandemia czy obecnie 

zjawisko związane z wojną na Ukrainie, wszyscy tego doświadczamy, dlatego jest dumny 

z tego iż potrafimy stawiać czoła i ze zwycięzką ręką do tego podchodzić, przekazując na 

przyszłość dla mieszkańców gminy Międzylesie najserdeczniejsze życzenia od sejmiku 

województwa Dolnośląskiego.   

 

Starosta Kłodzki M. Awiżeń – Międzylesie jest wzorcową gminą, wzorcowo 

zarządzaną, wspaniałą i piękną. Gratulacje rozwoju gminy, gratuluje Burmistrzowi, który 

jest nieustającym wzorcem. Ciągłość władzy oraz wyznaczone cele, które cały czas są 

wznawiane i realizowane, takiego zarządzania można pogratulować i życzyć dalszych 

sukcesów.   

 

Etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego P. Marchewka – dołączając się do 

życzeń, przekazał życzenia dalszego rozwoju, a władzy oraz mieszkańcom tworzenia jak 

najlepszych warunków do życia. Ze strony powiatu starać się będzie do tych zamierzeń 

przyłożyć, choćby poprzez realizowane inwestycje. W ostatnim czasie zrealizowano 

przebudowę skrzyżowania w Goworowie, aktualnie podpisujemy umowę na remont drogi 

Różanka –Niemojów. Natomiast dzisiaj odbyło się otwarcie ofert na przebudowę drogi 
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Dolnik-Pisary. Koszt inwestycji przewyższa wprawdzie zaplanowane w budżecie środki, 

aczkolwiek zapewnił iż na pewno znajdą się środki, aby i ten odcinek drogi mógł być 

wyremontowany. Następnie przekazał życzenia, aby czas świętowania wykorzystać jak 

najlepiej w zdrowiu i dobrym humorze.  

 

Radny S. Szura – odczytał życzenia oraz gratulacje w im. ZOZ Kłodzko.  

„Dyrekcja Pomiotu Leczniczego ZOZ w Kłodzku pragnie w imieniu własnym oraz 

pracowników Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bystrzycy Kłodzkiej, złożyć serdeczne 

podziękowania za bezpłatne użyczenie  dwóch urządzeń: krzesełko z hamulcami na 

kółkach wraz z gąsienicami tzw. schodołaz do transportu chorych po schodach, 

urządzenie do zamgławiania ambulansu.  

Doceniamy jednocześnie i bardzo dziękujemy za użyczenie wyżej  wymiennych 

urządzeń. Jest to wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy innym”. Podpisano 

Dyrektor Opieki Zdrowotnej w Kłodzku Doktor nauk o zdrowiu Jadwiga Radziejewska”. 

 

Niniejsze podziękowania przekazał na ręce Burmistrza, po czym podziękował również 

za okazaną bezinteresowną pomoc udzieloną przez darczyńców: Pana Stanisława 

Sierechana za zakup ozonatora oraz Panu Jerzmu Kysiowi za kupno pralki.  

Następnie życzył wszystkim udanej zabawy podczas Dni Międzylesia. 

 

Komendant PSP w Kłodzku bryg. R. Chorzewski – w imieniu służb mundurowych 

PSP Kłodzko złożył mieszkańcom Międzylesia serdeczne życzenia, ponadto za 

doskonałą współpracę przekazał na ręce Burmistrza upominek w postaci pamiątkowego 

medalu.    

 

Starosta Środy Śląskiej K. Szałankiewicz – podziękował za zaproszenie na to 

wydarzenie, podkreślił iż ma to dla niego szczególną wartość ponieważ uważa się za 

obywatela Międzylesia i Ziemi Międzyleskiej z racji urodzenia. Podkreślił, że 

szczególność miejsca jakim jest dla niego Międzylesie wynika z tego, że to tutaj spędził 

najpiękniejsze lata swojego życia. W związku z czym zawsze chętnie wraca w te strony 

oraz wspomnienia, ale też ma pogląd na widoczny postęp w stosunku do minionych lat. 

Nawiązał do wycieczki jaką odbył z Burmistrzem po gminie Międzylesie dzięki czemu 

mógł zobaczyć ile inwestycji zostało zrobione. Szczególne wrażenie wywarło 

wspomnienie o basenie kąpielowy, z którego niegdyś korzystał, a obecnie jest to obiekt 
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na miarę XXI wieku. Z perspektywy pełnienia funkcji Starosty Powiatu nizinnego, 

wyraził podziw dla realizowanych zadań w zakresie infrastruktury komunalnej, 

wodociągowania czy kanalizowania, gdzie na terenach takich jak gmina Międzylesie 

wymaga to dużo więcej wkładu, aby taką infrastrukturę wykonać prawidłowo. 

Gratulował władzom Międzylesia i władzom Powiatu Kłodzkiego za dobrych 

gospodarzy, przekazując jednocześnie najlepsze życzenia.  

 

Prezes Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej Cz. Kręcichwost – nawiązał do 

posiedzenia Komitetu Regionalnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Euroregionu 

Glacensis  w Republice Czeskiej, gdzie podsumowano współpracę na pograniczu polsko-

czeskim. W wyniku analizy jaką przeprowadziła strona czeska, która jest odpowiedzialna 

za realizację mikroprojektów i dużych projektów na granicy - gmina Międzylesie zajęła 

drugie miejsce. Aktywność, a przede wszystkim sztuka przygotowywania projektów 

zgodnie z wymogami na to co najbardziej potrzebne, jest sztuką którą doskonale 

opanował Pan Burmistrz Tomasz Korczak, jego zespół oraz mieszkańcy. Gratulował 

również możliwości dyplomatycznych i wykazywanych przez zespół Burmistrza w 

udzielaniu pomocy, a zarazem pokazywaniu innym samorządom w jaki sposób można 

korzystać z tych pieniędzy. Wobec powyższego przekazując gratuluje życzył gminie 

dalszego rozwoju.    

 

Burmistrz MiG Dolska B. Wierzbińska - podziękowała za zaproszenie na uroczyste 

obchody Dni Międzylesia, jednocześnie zapraszając do gminy Dolsk.   

 

Ad. 4 

Burmistrz MiG T. Korczak – pierwszy raz od dwóch lat jest okazja, aby spotkać się w 

tak licznym gronie. Zawsze w takich sytuacjach jest jedno przesłanie – „liczy się gmina”. 

Bo gmina to obszar ziemi i ogół mieszkańców. Zakłada, że wszyscy obecni na tej sali, są 

z nami, jesteśmy razem dla tej gminy. Istotą samorządu jest wspólnie budować promować 

realizować pragnienia marzenia i cele. Nawiązał do słów Pana Czesława Krecichowsta, 

dziękując współpracownikom za trud włożony w pisane projekty. W dalszej części 

wypowiedzi nadmienił o zaangażowaniu gminy w pomoc udzielaną w pandemii, za to że 

pomimo lęków mogliśmy funkcjonować jako społeczność, za że stać nas było na pewne 

gesty oraz dyscyplinę. Teraz jesteśmy krajem ościennym pośrednio dotkniętym wojną, 

co można zauważyć na co dzień. Żyją wśród nas goście z Ukrainy w naszych szkołach 
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przedszkolach uczą się dzieci ukraińskie. Dumni jesteśmy z mieszkańców Międzylesia, 

że ileś osób znalazła na naszej ziemi schronienie i uważa, że powinniśmy być wszyscy z 

siebie dumni. Przed nami jeszcze różne meandry, różna droga która nie wiadomo jak się 

potoczy. Musimy jednak dalej żyć funkcjonować i działać proinwestycyjnie, a każda 

inwestycja to wyzwanie, każda inwestycja to bitwa. Mamy teraz rozstrzygnięcie II edycji 

Polskiego Ładu, przed nami kolejna duża inwestycja - Budowa hali sportowej w 

Międzylesiu. Działanie w okresie inflacyjnym, też jest sporym wyzwaniem tym bardziej, 

że inflacja stale rośnie. Liczę tutaj na zgraną pracę zespołu z Panią Skarbnik na czele. 

Następnie podziękowania skierował w  stronę tych, którzy pochylili się nad tym 

przedsięwzięciem w szczególności Panu Ministrowi Michałowi Dworczykowi, który 

został niejednokrotnie zaznajomiony z tematem budowy hali.  

Puentując nawiązał do wątku historycznego miasta kiedy to w 1294 r; Król Czeski 

Wacław II nadał miasto Międzylesie Cystersom z Kamieńca Ząbkowickiego i w/w datę 

uznaje się za datę funkcjonowania Międzylesia. Jesteśmy jednym z nielicznych miast w 

Polsce, które ma układ przed lokacyjny co oznacza iż miasto jest bardzo stare i 

funkcjonuje od wielu lat. Przed sesją dokonano odsłonięcia odrestaurowanej figury św. 

Jana Nepomucena w Domaszkowie. Udział w odsłonięciu figury brały dzieci ze szkoły 

w Domaszkowie, którym wytłumaczono nowe miejsce ustawienia figury, jednocześnie 

prosząc o przekazanie informacji swoim rodzicom oraz następnym pokoleniom. „Praca 

w gminie to praca pokoleń. Pokolenia się rodzą przemijają, ale trwają”.  

 

Burmistrz MiG  T. Korczak – korzystając z okazji iż spotykamy się w tak licznym 

gronie podziękował za pracę Pani Alicji Jakubczak za lata pracy. Całe życie zawodowe 

w oświacie, a wiele lat  jako Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie.  

 

Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Domaszkowie A. Jakubczak – zabrała 

głos dziękując za podsumowanie stażu pracy.  

 

Ad. 5 

Przewodniczący RM - przystąpił do realizacji punktu 5 - Uhonorowanie „Zasłużonych 

dla Miasta i Gminy Międzylesie”. Po czym poprosił Przewodniczącego Kapituły o 

przedstawienie nominacji. 
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Przewodniczący Kapituły Burmistrz MiG T. Korczak – stałym puntem obrad sesji 

uroczystej jest odznaczenie medalem zasłużony dla miasta i gminy. Kapituła składa się 

z byłych i obecnych Burmistrzów i Przewodniczących Rad. Nagrodzonych tym 

medalem jest już kilkadziesiąt osób. Odznaczenie to ma na celu uhonorować i zwrócić 

uwagę na pewien aspekt działalności. Z zasady nie przyznaje się tego medalu radnym 

obecnie urzędującym oraz pracownikom. W tym roku kapituła obradowała parę 

tygodni temu i wskazała 3 laureatów do medalu.  

 

Pierwsza nominowany to osoba powszechnie znana i szanowana, oddana życiu 

klubu sportowego - sekcji siłowej. Osoba, która w znacznym stopniu pozwala 

funkcjonować klubowi oraz sekcji w wymiarze PR tworząc pełne relacje i dokumentując 

filmowo i fotograficznie osiągnięcia sekcji. Ponadto osoba mająca bardzo dobry kontakt                                    

z młodzieżą, która świetnie potrafi nawiązywać współpracę, ma duże i dobre serce. 

 

Krzysztof Halczyk 

 

Druga nominowana to osoba, która od wielu lat potrafi świetnie jednoczyć ludzi 

budować atmosferę, pochylić się nad każdym potrzebującym pomocy. Sołtys to człowiek 

na pierwszej linii frontu. Niech to odznaczenie będzie motywacją do dalszych działań i 

sukcesów Pani sołtys Nowej Wsi. 

Grażyna Panek 

 

Trzeci nominowany to osoba, której pracę pełną pasji zauważyła kapituła. Nie ma 

większego dokumentalisty w gminie jak on. Żadna gmina nie ma takiej filmoteki i 

zdjęcioteki jak Międzylesie. Nie ma imprezy, na której jak może by jego zabrakło, czy 

zakątka, w którym by nie chciał być. Nie ma też takiej sytuacji żeby odmówił pomocy. 

 

Grzegorz Rycombel. 

Ad. 6 

Przewodniczący RM - pogratulował wszystkim odznaczonym, podziękował za 

obecność i przygotowanie sesji, a następnie zaprosił wszystkich do uczestnictwa w 

wydarzeniach związanych z Dniami Międzylesia.  
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Protokół sporządziła                   Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                      

Inspektor ds. Obsługi RM              w Międzylesiu  

Aleksandra Nalborczyk          (-) Jerzy Marcinek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 


