
  
               P R O T O K Ó Ł   Nr  XL/14      
         z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 

             dnia   27 czerwca  2014r.
w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Radni Rady Miasta i Gminy Wleń – wg listy obecności / zał. nr 1/
2. Sołtysi Gminy Wleń – wg listy obecności  /zał. nr 2/
3. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń – Pan Bogdan Mościcki
4. Skarbnik Miasta i Gminy Pani Maria Gierczyk
5. Sekretarz Miasta i Gminy Pan Marcin Fluder
6. Wojewoda Dolnośląski Pan Tomasz Smolarz
7. Poseł Pani Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska 
8. Wojewódzki Konserwator Zabytków Pan Wojciech Kapałczyńki
9. Pan profesor Jerzy Piekarki 
10. Czeski Burmistrz Pan Jozef Kutin
11. Ksiądz Bogdan Giemza z Trzebnicy

           oraz inne osoby

Pani Przewodnicząca Rady powitała wszystkich przybyłych na uroczystą sesję zwołaną w związku
z  obchodami  800  lecia  nadania  praw  miejskich  dla  miasta  Wleń.  Podczas  tej  sesji  zostanie 
zaprezentowana daleka i bliższa przeszłość  miasteczka i regionu , a także przedstawione osoby , 
które wywarły największy wpływ na obecna sytuacje i wygląd Wlenia. Zapowiedziała , że obchody 
jubileuszu będą trwały   trzy dni od 27 czerwca do 29 czerwca 2014 r. Przypomniała, że bogata 
historia tej ziemi łączy trzy narody: Polski, Niemiecki i Czeski.
Pan  Burmistrz  w  swoim  wystąpieniu  podkreślił  nadzwyczajność  tego  spotkania.  Przedstawiła  rys 
historyczny Wlenia,  któremu prawa miejsce nadał   w 1214 roku Henryk Brodaty wraz z żoną  Jadwigą  
Śląską. Obecnie święta Jadwiga, która szczególnie upodobała sobie Wleń zamieszkując w tutejszym zamku ,  
jest  kultywowana  i  upamiętniona  poprzez  jej  relikwie  przechowywane   we  wleńskim kościele,  a  także 
poprzez nadanie jej imienia Zespołowi Szkół we Wleniu oraz ścieżce spacerowej prowadzącej z Wlenia na  
zamek..  Przypomniał  zasłużonych  dla  regionu   mieszkańców.  Nawiązał  do  ograniczeń  w  rozwoju 
gospodarczym  wynikających  z  położenia  na  terenach  objętych  ochroną  tzn.  park  krajobrazowy Doliny 
Bobru oraz  „Natura 2000”. Przeprosił  za utrudnienia na rynku z powodu rusztowań, ale pilnie należało  
wykorzystać zewnętrzne środki pozyskane na remont ratusza.
Pani Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska podziękowała za zaproszenie. W swoim wystąpieniu 
podkreśliła, że poprzez organizację  imprez podczas których spotykają się i współpracują ze sobą 
przedstawiciele  sąsiednich  krajów tj.  Polacy,   Niemcy i  Czesi  uczymy się  być  europejczykami. 
Dbałości  o  stare  kościoły  ewangelickie  i  cmentarze  niemieckie,  jest  przejawem  szacunku  dla 
zamieszkującej  te  tereny  przed  laty ludności.  Zaapelowała  o  utrzymywanie   dobrych  relacji  z 
zagranicznymi sąsiadami, które są fundamentem pokoju w Europie. Życzyła radosnych obchodów 
800 lecia i dobrego wypoczynku podczas  rozpoczynających  się wakacji. 
Wojewoda  Dolnośląski  Pan  Tomasz  Smolarz  podziękował  za  zaproszenie.  Powiedział,  że  we 
Wleniu jest po raz pierwszy, ale zapewne nie ostatni, gdyż jest pod ogromnym wrażeniem urody 
tego regionu, jego walorów turystycznych i krajobrazowych  Pogratulował mieszkańcom życia w 
tak pięknym miejscu.
Przedstawiciel  Czech Pan Jozef  Kutin  z  Jiretina  w swoim ojczystym  języku  podziękował   za 
zaproszenie. Podkreślił doskonałą współprace z Wleniem i życzył udanych obchodów .
Wojewódzki Konserwator Zabytków Pan Wojciech Kapałczyński powiedział, że od wielu lat jest 
związany z Wleniem poprzez dbałość o zamek. Zawalenie się części murów baszty zmobilizowało 
odpowiednie służby do intensywnego działania i ratowania bezcennego zabytku. Okazało się , że 
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jest wielu ludzi wykazujących ogromne zainteresowanie losem baszty i tempem remontów.
Pani Katarzyna Kotołowska odczytała list od posłani Pani Marzeny Machałek , podziękowała za 
uczestnictwo w sesji i życzyła dużo pozytywnych wrażeń podczas obchodów jubileuszu.
Pan  Burmistrz  zaprosił  do  zwiedzania  wystaw  ze  zdjęciami,  eksponatami  historycznymi,  do 
uczestnictwa w prelekcjach  oraz na  mały poczęstunek.

Na tym posiedzenie czterdziestej, uroczystej Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń  zostało zakończone.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Wleń 

Protokołowała:                                                                                                           /-/
 Bogusława Bieszczad                                                        

Katarzyna Kotołowska

2


