Protok6f nr XX/16
przebiegu obrad Rady Miasta Wloclawek

w dniu 05 czerwca 2016r.
Vll kadencji

Miejsce posiedzenia: Muzeum Diecezjalne we Wfoclawku,
Plac Kopernika 3

W dniu 06 czerwca 2016 roku o godzinie 9.00 w sali Muzeum Diecezjalnego we Wtoclawku
przy Placu Kopernika 3 rozpoczqly siq obrady XX uroczystej sesji Rady Miasta Wloctawek Vll
kadencji, poSwiqconej uczczeniu 25 rocznicy wizyty Ojca Swiqtego Jana Pawla ll we
przewodniczyf radny Jaroslaw Chmielewski
Wloclawku. Uroczysta sesjq zwolal
Przewodniczqcy Rady Miasta Wloctawek.

ijej

Ad. 1
Sprawy organizacyjne
- otwarcie sesji
Przewodniczqcy Rady Miasta radny Jaroslaw Chmielewski otworzyl obrady XX uroczystej
sesji Rady Miasta Wfoclawek, witajqc radnych Rady Miasta, Prezydenta Miasta - Pana dr
Marka Wojtkowskiego oraz jego zastQpc6w w osobach Pani Magdaleny KorpolakKomorowskiej, Pani dr Barbary Moraczewskiej, Pani Moniki Berger. Przewodniczqcy Rady
Miasta powital goSci przybylych na obrady uroczystej sesji Rady Miasta - Biskupa wiesfawa
Dyrektora Muzeum Diecezjalnego, ks. pralata
Alojzego Meringa, ks. Piotra Sierzchatq
Proboszcza Parafii Katedralnej, ks.
stanislawa waszczyhskiego, ks. Michala Krygiera
Zbigniewa Szygendq - proboszcza parafii NajSwiqtszego Zbawiciela.
Paniq Posel Joanng Borowiak, Pana Posta tukasza
Powital takie parlamentarzyst6w
Zbonikowskiego, Pana Senatora J6zefa t-yczaka oraz radnych Sejmiku wojew6dztwa
Kujawsko-Pomorskiego wojciecha Jaranowskiego, stanislawa Pawlaka a takie zaproszonych
na uroczyste obrady przedstawicieli samorzqd6w sqsiadujqcych z naszym miastem - w6jta
Paniq Ewq Braszkiewicz oraz Przewod niczqcego Rady Gminy Pana
Gminv wloclawek
Pawla Bogdanowicza. slowa powitania Przewodniczqcy Rady Miasta skierowat w stronq
bylych Prezydent6w, kt6rzy sw6j urzqd sprawowali w poprzednich kadencjach witajac Pania
Prezydenta I kadencji, Pana Ryszarda chodynickiego - Prezydenta ll
Urszulq Pali6skq
kadencji, Pana stanislawa warzonkoskiego - Prezydenta lll kadencji, Pana wiadyslawa
skrzypka Prezydenta lV kadencji oraz Pana Andrzeja Patuckiego - Prezydenta V iVl kadencji.
Przewodniczqcy Rady Miasta skierowat powitanie takie do Prezes6w wtoctawskich sp6lek
komunalnych, dyrektor6w plac6wek ds. kultury, sportu, turystyki, pomocy spofecznej, usfug
komunalnych, komendanta straiy miejskiej, policji i stra2y po2arnej. Powital tak2e Paniq
Beate pawlowskq Dyrektor Gimnazjum Nr 14 im. Jana Pawla ll oraz PaniE Ewq Bafori
Dyrektora Zespolu Szk6t Nr 10, w sklad, kt6rego wchodzi Gimnazjum Nr 12 im' Karola
wojtyty, Panie Dyrektor Powiatowego Urzqdu Pracy, Powiatowego Inspektora sanitarnego,
a tak2e Sekreta na oraz Skarbnika Miasta Wloctawek. Powital r6wniei tvch, kt6rzy jak
zwykle relacjonujq obrady - dziennikarzy, przedstawicieli lokalnych medi6w oraz wszystkich,
kt6rzy zaszczycili swojq obecno6ciq dzisiejsze uroczyste obrady.
- stwierdzenie quorum
Po oficjalnym otwarciu posiedzenia powitaniu os6b zgromadzonych na sali obrad,
Przewodniczqcy Rady Miasta radny Jaroslaw chmielewski stwierdzil, i2 na stan 24 radnych
na sali obrad zgromadzonych jest - zgodnie z lista obecnosci 20 radnych, a zatem obrady
sesyjne w dniu 06 czerwca br. sq prawomocne.
Lista obecnoici radnych z XX sesji Rady Miasta stanowi zalqcznik do protokolu,
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- przyjqcie protokolu z obrad XIX sesii Rady Miasta
Przewodniczqcy Rady Miasta radny Jarostaw chmielewski poinformowal, ie w Biurze Rady
Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzqdu Miasta dostQpny byt do wglqdu
projekt protokolu Nr 19/2016 z obrad XIX sesji Rady Miasta Wloctawek Vll kadencji, kt6ra

odbyla siQ w dniu 30 maja 2016 roku, z kt6rym to protokolem radni mogli siQ zapoznae i
wnieid ewentualne uwagi. Nie zgloszono uwag i uzupelniefi.
- zmiany do porzqdku obrad
Przewodniczqcy Rady Miasta radny Jarostaw Chmielewski zapytal czy sa ze strony radnych
propozycje zmian do zaproponowanego porzqdku obrad. Radni nie wnieSli zmian natomiast
Przewodniczqcy Rady Miasta zaproponowat, aby czq6i artystycznE przewidzianq w punkcie 5
porzqdku obrad umiegcii w punkcie 2 natomiast pozostale punkty pozostanE bez zmian.
Wniesionq propozycjq poddal pod gtosowanie.
W wvniku gtosowania przeprowadzonego w obecno5ci 20 radnvch za zaoroponowana
zmiana porzadku obrad radni opowiedzialo iednomv6lnie przv braku glos6w przeciwnvch
oraz wstrzvmuiacvch sie.
Po zakoriczeniu glosowania Przewodniczqcy Rady Miasta poinformowat, ie obrady sesyjne
realizowane bqdq wediug zmienionego porzqdku obrad, zgodnie z przeprowadzonym
glosowaniem. Jednoczeinie zaprosil do wystQpu mtodych artyst6w z Zespolu Szk6l
Muzycznych we Wloclawku, realizujqc kolejny punkt porzadku obrad.

Ad.2
CzeS6

artystyczna

Przewodniczqcy Rady Miasta radny Jaroslaw Chmielewski powital przybylych na uroczystq
sesjq Rady Miasta mtodych artyst6w szkoty muzycznej.
Czq56 artystycznQ XX uroczystej sesji Rady Miasta uiwietnii wystqp muzyczny uczennic
Zespolu Szk6l Muzycznych im. Czeslawa Niemena we Wtoctawku, kt6re wykonafy utwory
muzyczne na skrzypce ifortepian.

Ad.3
WystQpienie Przewodniczqcego Rady Miasta.
Przewodniczqcy Rady Miasta radny Jaroslaw Chmielewski w zaprezentowanym wystQpieniu
Papiei
upamiqtniajqcym 25 rocznicQ wizyty we Wloclawku Jana Pawla ll przypomnial,
odbyl
katedralnej
w
bazylice
goscil we wioclawku w dniach 6 i 7 czerwca 1991 roku,
spotkanie z katechetami, nauczycielami i uczniami, na kt6re przybyt pokonujac pieszo trase
ze stadionu przy ul. Chopina. Dzieri p6iniej odprawil msze SwiQta na lotnisku w Kruszynie.
podczas naboiefistwa Ojciec Swiqty poSwiqcil krzyi ku czci ks. Jerzego Popieluszko, kt6ry po
zakoficzeniu papieskiej wizyty zostat przetransportowany w pobli2e zapory i ustawiony jak
pomnik upamiqtniajqcy meczefiskq Smieri ks. Jerzego' Ponadto przywolujqc pamiQi o tym
wielkim czlowieku stwierdzif,2e w dziejach narodu polskiego byli Swiqci - 5w. Stanislaw, Sw.
Maksymilian Kolbe, wybitni wladcy - Kazimierza wielkiego, wodzowie - stefan czarniecki,
mq2owie stanu - J6zef Pilsudskiego, uczeni - Mikolaj Kopernika i poeci - Adam Mickiewicz,
ale chyba 2aden z nich - w takim stopniu, jak Karol wojtyla - znany, jako papiei Jan Pawel ll nie odcisnql swojego piqtna w sercach wszystkich Polak6w iludzi na calym (wiecie. Pod
wzglqdem rozlegfych zainteresowafi niezwyklego dorobku przypominaf uniwersalnego
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czlowieka renesansu. Byl przecie2 filozofem, teologiem, poetQ, dramatopisarzem i
publicystq. W swoich wierszach, dramatach, traktatach z dziedziny etyki iantropologii
filozoficznej oraz encyklikach dawal wyraz prawdziwej milodci do czlowieka, miloici bez
granic, kt6ra lEczyla ludzi r62nych kultur i religii, najglqbszego humanizmu' Okres jego

dzieciristwa i mfodoSci przypadl na lata miqdzywojenne i ll wojny Swiatowej. Karol Wojtyla,
syn Karola iEmilii z domu Kaczorowskiej, urodzit sie 18 maja 1920 r. w podkrakowskich
Wadowicach. Ochrzczony w miejscowym koiciele parafialnym w dniu 20 czerwca. MatkQ
stracil, gdy mial zaledwie 9 lat. Po uzyskaniu Swiadectwa dojrzaioSci w wadowickim
gimnazjum, wraz z ojcem przeprowadza sie w 1938 r. do Krakowa. Podobno nie od razu
ujawnit swoje duchowe powolanie. Jego koledzy i przyjaciele wspominajq go, jako szczerego
i pogodnego mfodzierica. W latach 1938-1939 studiowal filologiq polskq na Uniwersytecie
Jagiellodskim. Agresja niemiecka przerwala jego studia, wladze hitlerowskie zamknqfy
uczelniq i aresztowaly jej profesor6w. Po wybuchu wojny pracowal, jako goniec sklepowy i
robotnik w kamieniolomach (do Vlll 1944), o czym wspominal w jednym z pierwszych
poemacie Kamieh i bezmior. W 1941 r. spotyka go kolejna tragedia,
swoich utwor6w
umiera jego ojciec. W 1942 r. wst4pil do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w
Krakowie, studiujqc jednocze(nie filozofie na tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Jagielloriskiego. W tym czasie pasjonowal siq naukami 6w. Jana od Krzyia, aby m6c czytai
jego dziefa w oryginale uczyl siq jqzyka hiszparlskiego. Przejawial r6wnie2 talenty aktorskie,
byl wsp6lorganizatorem konspiracyjnego Teatru Rapsodycznego. Ostatni okres okupacji, do
momentu wyzwolenia Krakowa przez Armie Czerwonq w dniu 18 stycznia 1945 r., spqdzif
wraz z kolegami w ukryciu, w palacu metropolity krakowskiego kardynala Adama Stefana
Sapiehy. Swiqcenia kaplariskie otrzymal 1 listopada 1946 r., po ukohczeniu studi6w
teologicznych. W latach L946-I948 kontynuuje naukq na studiach filozoficznych na
Papieskim Uniwersytecie Dominikadskim w Rzymie. Po powrocie do kraju zostaje
wikariuszem w parafii Niegowii kofo Krakowa, a nastqpnie w krakowskiej parafii 5w.
Floriana. Niemal w tym samym czasie - w latach 1945-1951 - napisat sztukq teatralne Erot
noszego Bogo, zainspirowany postaciq malarza krakowskiego Adama Chmielowskiego, kt6ry
zafoiywszy zgromadzenie Albertyn6w po5wiqcii siq opiece nad bezdomnymi. Rozwija siq
r6wnie2 jego kariera naukowa. W 1948 r. obronil pracq doktorskq, a w 1953 r. prace
habilitacyjnq. Podejmuje teraz pracq w roli profesora w Metropolitarnym Seminarium
Duchownym w Krakowie, Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellotiskiego oraz
Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie wyktadad bqdzie ai do
1978 r. W 1958 r. zostaf mianowany przez papie2a Piusa Xll biskupem sufraganem
archidiecezji krakowskiej - 28 lX otrzymal sakrq biskupiq, w !962 r. wikariuszem kapituly
krakowskiej, w 1964 r. arcybiskupem metropolitA krakowskim, a w 1967 r. otrzymal od
papieia Pawla Vl kapelusz kardynalski. Na uwagq zasluguje fakt, ie ju2 w wieku 38 lat zostat
czlonkiem Episkopatu Polski, co bylo w6wczas swoistym rekordem, w kt6rym pelnii bqdzie
przez wiele lat 162ne funkcje. Uczestniczyt w pracach kongregacji watyka6skich ds.
Koicioi6w Wschodnich, ds. Duchowieristwa ids. Kultu Boiego. Wziql aktywny udzial w
obradach przelomowego dla Koiciola ll Soboru Watykariskiego (1962-1965). W 1965 r. byl
wsp6lredaktorem orqdzia biskup6w polskich do biskup6w niemieckich. Ukazywaty siQ takie
kolejne ksiq2ki Karola Wojtyfy, poruszajqce zagadnienia z zakresu etyki, tj. Mitoii i
odpowiedziolnoii (1961) oraz Osobo i czyn 11968l. Ukoronowaniem misji kaptafiskiej Karola
Wojtyfy byfo wyniesienie go po Smierci Jana Pawla I na tron papieski w Stolicy Apostolskiej.
16 paidziernika 1978 r. konklawe kardynalskie dopiero podczas si6dmego gtosowania (ok.
godz. 17.15) zadecydowaio, ie nowym papieiem zostanie Polak - Karol Wojtyta, kt6ry
przybral imiq Jana Pawla ll. PrzyjQta dewiza ,,Totus Tuus" (Caly Tw6j) oraz prosty herb,
zawierajEcy znak krzy2a oraz literq ,M", oznaczaly wyraz oddania Chrystusowi i zawierzenia
Matce Naj5wiqtszej.22 paidziernika na Placu Swiqtego Piotra miala miejsce uroczysto5i
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inauguracji pontyfikatu, podczas kt6rej nowo obrany papie2 wypowiedzial slynne sfowa:
Otwdrzcie na oiciei drzwi Chrystusowi. Kiedy wyszedl na balkon, pozdrowil tlum i przem6wil
po wlosku: Przybywom z dolekiego kroju, z dolekiego, lecz zowsze tok bliskiego przez
lqcznoii w wierze i tradycji chrzelcijotiskiej. Informacja ta natychmiast obiegla 6wiat, po raz
pierwszy od 456 lat papieiem zostal biskup nie Wloch. Du2ym zaskoczeniem bylo, 2e nowy
nastQpca 6w. Piotra pochodzil z kraju slowiaiskiego, Europy 5rodkowo-Wschodniej,
naleiqcej w6wczas do bloku pa6stw komu nistycznych Jan Pawel ll odegral wielkq i
n iekwestionowanq rolq w obaleniu komunizmu w Europie Srod kowo-Wschod niej, procesie
zakoficzenia zimnej wojny miqdzy wschodem i Zachodem oraz integracji europejskiej. Przez
caly okres swojego pontyfikatu byl najwiqkszym orqdownikiem spraw narodu polskiego.
Przyczynil siq do wzrostu miqdzynarodowego prestiiu Polski. Ale przyszlo mu te2 zaplacii
wysokq cenq za swojq misjq. 13 maja 1981 r. na Placu 6w. Piotra w Rzymie staf siQ celem
zamachu, w wyniku, kt6rego zostat ranny. Chocia2 do dzisiaj nie udato siq wylasnii
okolicznoici zamachu, to wydaje siq raczej oczywiste,2e doszlo do niego z inspiracji sluib
komunistycznych na polecenie Moskwy. Skomplikowana operacja nie pozostata bez wptywu
na p6iniejsze zdrowie ikondycjq papie2a. Jan Pawel ll kierowaf KoSciotem katolickim przez
ponad 26 lat. Byl to przelomowy pontyfikat zar6wno w wymiarze religijnym, jak iw
odniesieniu do sytuacji miqdzynarodowej na Swiecie. wyczulony na zagadnienia spofeczne,
polski papiei konsekwentnie wystqpowaf w obronie chrzeicijariskich zasad etycznych. Dawat
tego wyraz w licznych encyklikach, z kt6rych do najwa'niejszych naleiy zaliczye Redemptor
hominis lL979l, Loborem exercens (1981) Veritatis splendor (1993). Symbolem jego
pontyfikatu staly sie pielgrzymki do wielu kraj6w 5wiata (odwiedzil ai 129 krai6w), w
zwiqzku, z czym zaskarbil sobie przydomek Papieia-Pielgrzyma. Najwiqcej, albowiem 8 razy,
przybywai do swojej Ojczyzny (1979, 1983, 1987, 1991, L995, L997, 1999, 2002),
gdzie byl zawsze gorqco witany przez caly nar6d. Do historii przeszly wygtaszane przez niego
homifie, oraz okrzvki wznoszone przez wiernych: zostafi z noml. Jednq z najwa2niejszych
pief grzymek do Polski byta pierwsza wizwa Jana Pawta ll w 1979 r ', kiedy to na Placu
zwyciQstwa w warszawie wypowiedzial stynne wezwanie: Niech zstqpi Duch Tw6i i odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi!, co spotkalo siq z wielkim aplauzem sluchaczy' slowa te miafy
oznaczai zapowiedi zmian w Polsce. w pamiqci rodak6w pozostala r6wniei pielgrzymka z
1997 r. do kilkunastu miast polskich, a przede wszystkim powitanie zgotowane papie2owi
przez zgromadzonych pod Giewontem g6rali. w wieku 84 lat, w dniu 2 kwietnia 2005 r. o
godz.2!.37 w Palacu Apostolskim w Rzymie, jego serce przestato bi6. Pozostaly nam jednak
jego nauki i stowa, ponadczasowy testament, duchowe dziedzictwo wiary i mifoSci'

'
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Ad.4
WystQpienie Prezydenta Miasta
Glos zabral Prezydent Miasta dr Marek wojtkowski, kt6ry stwierdzil, ie dumq napawa fakt,
ii obecne spotkanie ma miejsce w 25 rocznicq wizyty wielkiego patrioty Jana Pawia ll w
naszym mie6cie, a od 2003 roku honorowego obywatela miasta wloclawka. w pamiqci
uczestnik6w tvch wvdarzeri pozostanie moment powitania Ojca Swiqtego na stadionie
miejskim, przemarsz ulicami miasta do Bazyliki Katedralnej jak r6wniei spotkanie 7
czerwca 1991 roku z tysiqcami wiernych przybylych na lotnisko w Kruszynie oraz slowa,
jako
kt6re wypowiedzial Pan Pawel ll. Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski wspomnial, 2e
mtody nauczyciel uczestniczyl w tei podniostej uroczystodci na stadionie w Kruszynie i byio
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to wielkie wydarzenie, kt6re na wiele lat odcisnqio piqtno w 2yciu wielu ludzi. W dniu

16
papam,
paidziernika 1978 roku po kilku dniowym konklawe Swiat uslyszaf slowa habemus
kt6re oznaczaly, i2 dokonano wyboru papieia, kt6rym okazal siq Jan Pawel ll wielki Polak i
patriota, bqd4cy zwolennikiem wolnoSci, kt6ry w spos6b szczeg6lny tq wolnoSi umilowal
Jak podkreilil Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski wlainie w tym dniu, kiedy wspomina

siQ Wielkiego Polaka nale2y pamiqtai o Jego przesfaniu zadajqc sobie pytanie czy
spolecze6stwo umiejQtnie korzysta z wolnoici i czyni to w spos6b, w jaki chcialby tego nasz
Ojciec Swiqty, poniewai ciQiy na wszystkich brzemiq odpowiedzialnoSci, kt6rq pozostawii po
sobie Jan Pawel ll a czyny i reprezentowana postawa sq najlepszym pomnikiem, kt6ry moze
wystawii Ojcu Swiqtemu wolny nar6d. Jan Pawel ll przez 11 lat swojego pontyfikatu do 1989
roku przypominal, 2e Polacy s4 szczeg6lnym narodem mitujqcym i ceniEcym sobie idee
wolnojci. w homilii wygloszonej 25 lat temu podczas mszy 6wiqtej celebrowanej podczas
wizyty w Kruszynie Jan Pawel ll przypominat o trudnych latach ziemi kujawskiej jej trudnej
historii a takie trudnych latach historii Ko5ciola na Kujawach. Odni6sf siq do wieku XlX, czasu
zabor6w, lat wojny i okupacji, podczas kt6rej wielu Polak6w w tym takze wielu duchownych
stracito 2ycie za wolnq Polskq. Oddajqc w dniu dzisiejszym wielki hotd naszemu wielkiemu
rodakowi Janowi Pawtowi ll, szczycac siq faktem, 2e jest On honorowym obywatelem miasta
Wtoctawek pamiqtai nale2y o Jego przesfaniu - wolnoSci, uczciwo5ci i prawdy.
Glos zabrala r6wniei Pani Urszula Paliriska, kt6ra 25 lat temu piastowata Urzqd Prezydenta
Miasta, w okolicznoSciowym wystapieniu przypomniata tamte chwile, przeiycia, jakie
towarzyszyly spotkaniu z Ojcem Swiqtym oraz to ile z tych wartoici mifoici nadziej iwiary
pozostalo w nas do dzisiaj. w swej homilii wygloszonej na lotnisku w Kruszynie Jan Pawel ll
powiedzial, 2e, mimo, i2 nie jest to takie znaczEce miejsce na tym Swiecie i w Europie, ale
przybyl tutaj na wtoctawskq ziemiq spotkai sig z nauczycielami z polskq szkolq podkreSlajqc
jednoczeSnie, 2e to wla6nie polska szkola uczy jak kochai ludzi, miei w sobie nadziejq jak
wierzyi w Boga ikierowai siq w swoim 2yciu Jego przykazaniami. Jak podkreSlila Pani
Urszula Paliriska wielkie wzruszenie stanowi artystyczny przeslanie przedstawione w formie
wystawy w sali Muzeum Diecezjalnego, w kt6rej odbywajq siq obrady uroczystej sesji Rady
Miasta oraz wielkie uszanowanie, kt6re jest w spolecze6stwie, aby zawsze trwato

Ad.5
WystQpienie Biskupa Wloclawskiego

Biskup Wiestaw Alojzy Mering Ordynariusz Diecezji Wloclawskiej w swojej wypowiedzi
stwierdzil, ii nie byl obecny we wloclawku podczas wizyty Jana Pawta ll w naszym mieScie,
lecz zawsze z wielkq uwagq wsluchuje siq w sfowa os6b, kt6re dajQ iwiadectwo tamtych
wydarzeri itowarzyszQcych temu uczui. Ksiqdz Biskup przywolal tak2e wlasne wspomnienia
ze spotkad z ojcem swiqtym. Podziqkowal r6wnie2 za zaproszenie do udzialu w tym
uroczystym wydarzeniu, jakim jest sesja Rady Miasta upamietniajQca 25 rocznicq wizyty Ojca
Swiqtego Jana Pawla ll we Wfoclawku. Jak wyrazil siq ksiqdz Biskup - w Jego ocenie
paradoksem zwiqzanym z Ojcem Swiqtym mo2na nazwai to, ii jest On autorytetem I
niewqtpliwq wielkoSciq dla bardzo wielu ludzi z drugiej zai strony zawsze bqda istnialy
Srodowiska, kt6re nie sq zachwycone Ojcem Swiqtym. Dlatego warto jest siqgai do mysli
O.ica Swiqtego Jana Pawla ll, poniewai najistotniejszym i najwainiejszym elementem w Jego
nauczaniu jest czlowiek ijego godno6i, niezbywalna, kt6rej lr6dlem jest zwiazek czlowieka z

Bogiem. Ponadto dla Jana Pawla ll wielkoiciq byla kultura iwartodci, kt6re z sobq niosla,
dlatego twierdzil, 2e nawet demokracja bez wartoici takich jak prawda, wolnoid i
sprawiedliwo6i staje siq totalitaryzmem majQcym r6ine oblicza. Jak zauwa2yl Ksiqdz Biskup
2aden Papiei do tej pory nie poSwiqcit kulturze ludzkiej, jej wytworom jej zadaniom i
obowiqzkom tyle czasu i miejsca w swoim nauczaniu ile Jan Pawef ll, kt6ry doskonale
wiedziat,2e bez wolnej kultury czlowiek nie moie byi sobq, dlatego m6gl powiedziei,2e
rozum i wiara sq skrzydlami, kt6re wynoszq czlowieka by m6gl on rozwinqd swoje
moiliwodci i spelnii pragnienia. Dlatego wla5nie za te idee, za wskazanie d169 oraz
nauczanie Jan Pawel ll staf sie autorytetem dla tak wielu ludzi w calym Swiecie, naleiy,
zatem podziqkowai za Jego obecnoSd po5r6d nas i przypomnienia, kt6re wydajq siq ciqgle
aktualne.

Ad.6.
Obrady uroczystej sesji
Podczas obrad uroczystej sesji Rady Miasta Prezydent Miasta

dr

Marek Wojtkowski

uhonorowal medalami Prezydenta Miasta Wtoclawek osoby, kt6re

w

minionym

iwieriwieczu swojQ postawE potwierdzaly szcze96lna atencjq dla miasta.
Jako pierwszy uhonorowany zostai medalem Prezydenta Miasta Wloctawek ks. Zbigniew
Szygenda Proboszcz Parafii Najdwiqtszego Zbawiciela we Wloclawku, kt6ry od wielu lat
sprawuje poslugq kaplahskq, patriotycznq, kulturalnq oraz spolecznq dla naszego miasta i
regionu. Jako wikariusz parafii katedralnej, a p6iniej, jako proboszcz parafii NajSwietszego
Zbawiciela zorganizowal i przyczynit siq do popularyzacji iupowszechniania wielu imprez
muzycznych i kulturalnych na terenie naszego miasta. Od poczQtku powstania Zwiqzku
Zawodowego ,, Solidarno5i" byl jej wielkim orqdownikiem, wspieral osoby internowane i ich
rodziny w okresie stanu wojennego. Byl ijest aktywnym i charyzmatycznym opiekunem oraz
patronem wielu stowarzyszei i ruch6w o charakterze patriotyczno-religijnym, kulturalnym i
spolecznym.
Po dokonanej prezentacji z rqk Prezydenta Miasta dr Marka Wojtkowskiego Ks. Zbigniew
Szygenda otrzymaf medal oraz kwiaty.
Drugq osobq uhonorowanq przez Prezydenta Miasta dr Marka Wojtkowskiego medalem
Prezydenta Miasta Wloctawek byl Pan Marian Szczepariski, kt6ry od 25 lat prowadzi Ch6r
,,Canto" Zespolu Szk6f Muzycznych we Wloclawku. Ch6r,,Canto" pod dyrekcjq Pana Mariana
Szczepaiskiego od wielu lat osiqga sukcesy na konkursach i festiwalach w kraju ipoza
granicami oraz petni funkcjq kulturotw6rczq w mieicie i regionie. Z inicjatywy Pana Mariana
Szczepa6skiego miasto Wloclawek jest gospodarzem Kujawskich M iqdzyna rodowych
spotka6 ch6ralnych. W roku bieiqcym Ch6r,,Canto" obchodzi jubileusz 25 lecie istnienia.
Po dokonanej prezentacji Prezydent Miasta wrqczyl Panu Marianowi Szczepaiskiemu medal
oraz kwiaty.
Kolejnq osobq, kt6rej przyznany zostai medal Prezydenta Miasta Wfoclawek byla Pani Aneta
Szczepariska polska judoczka wtoctawianka, wychowanka klubu sportowego ,,Zryw" i MKS
,,Olimpijczyk". Srebrna medalistka lgrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 r, zdobywczyni
brqzowego medalu Mistrzostw Swiata w 1995r. oraz srebrnego medalu Mistrzostw Europy
w 2004r. Wielokrotna mistrzyni Polski, w styczniu 2010 roku podjqta decyzjq o zakoiczeniu
kariery zawodniczej podejmujac pracq, jako trenerka MKS ,,Olimpijczyk" iUKS,,Papieika".

Od stycznia 2014 roku trener kadry Polski, a obecnie trener kadry olimpijskiej. Jako czionek
Miejskiej Rady Sportu dziala na rzecz rozwoju sportu we Wloclawku.
Z uwagi na nieobecno6i z powod6w zawodowych Pani Anety Szczepaiskiej na obradach
uroczystej sesji, medal i kwiaty z rqk Prezydenta Miasta di Marka wojtkowskiego w imieniu
Pani Anety Szczepariskiej odebrat jej trener Pan Roman Stawisi6ski'

Ad.7
Projekt uchwaly w sprawie stanowiska dotyczqcego uczczenia 25 rocznicy wizyty Ojca
Swiqtego Jana Pawla ll we Wloclawku.
Wprowadzenia do projektu uchwaly dokonal Przewodniczqcy Rady Miasta radny Jaroslaw
chmielewski informujqc,2e w dniach 6-7 czerwca 1991 roku w ramach lV pielgrzymki do
ojczyzny Ojciec Swiqty Jan pawel ll odwiedzil Wloctawek. Haslem pielgrzymki byly slowa iw.
Pawla z pierwszego Listu do Tesaloniczan: ,,Bogu dziqkujcie, ducha nie ga6cie", a tematem
nauczania wainego wydarzenia w historii naszego miasta. Podczas spotkaf w naszym
mieScie Ojciec Swigty przemawiajqc do katechet6w, nauczycieli i uczni6w wskazaf, 2e
jest czlonkiem
,,czlowiek jest sobE przez kulturq. Nar6d jest sobq przez kulturq. cztowiek
swojego narodu uczestniczqc w dziedzictwie jego kultury. To olbrzymie dziedzictwo, kt6re
zaczyna sie od pierwszych sl6w wypowiadanych przez dziecko za matke, za rodzicem. I
potem calv ten proces wychowawczy: dom, szkofa, ko5ci6t. I to dziedzictwo kaidy z nas, a ja
w spos6b szczeg6lny, nosimy w sobie. To nam przekazujq, nasze matki, nasi ojcowie, to nam
przekazuje nasza szkota. Mlody czlowiek jest wrailiwy na prawdQ, sprawiedliwo5i, piqkno,
na inne wartoSci duchowe". Wspominajqc podczas Mszy Sw. na lotnisku aeroklubu
wloclawskiego 5w. Maksymiliana Kolbego, bt. biskupa Michaia Kozala, mqczennik6w oboz6w
hitlerowskich, Prymasa Tysiqclecia kard. stefana wyszy6skiego oraz ksiqdza Jerzego
Popieluszko przypomniat,2e sq niezbywalnq czqSciq nowej Europy' M6wil: ,,Wpatrywali siq
oni wszyscy w to przebite na krzy2u serce i znajdowali nadludzkq moc, aieby dawai Mu
Swiadectwo 2vcia i (mierci... Trzeba, abySmy idqc po iladach tylu syn6w i c6rek te!
kujawskiej ziemi, tego biskupiego miasta, wpatrywali siq w to Boskie serce"" Wraz ze
przed
wszystkimi, przeto, kt6rzy przeszli przez tq nadwisla6skq ziemiq"', zginam moje kolana
ojcem i proszq o wzmocnienie sily czlowieka wewnqtrznego dla wszystkich syn6w i c6rek
mojej Ojczyzny". Upamiqtniajqc to podniosle wydarzenie, Rada Miasta Wtoclawek wyraia
nadziejq, 2e wtoclawianie pozostana wierni wartosciom gloszonym w naukach przez
Swiqtego Jana pawla ll nie tylko w chwilach rocznicowych wspomnie6, ale takie bqdq
solidarnoSci we wszystkich
wprowadzad w czyn zasady Ewangelii, sprawiedliwoSci
dziedzinach 2ycia codziennego, abySmy umieli wiernie, autentycznie itw6rczo kultywowai
to wielkie dziedzictwo ojca swiqtego Jana Pawla ll. Ponadto Przewodniczqcy Rady Miasta
poinformowal, 2e przedmiotowy projekt uchwaiy byt rozpatrywany oraz uzyskal akceptacjq
Komisji Gl6wnej, czyli Konwentu Rady Miasta.
Wobec braku dyskusji ze strony radnych na temat przedstawionego projektu uchwafv
przewodniczqcy Rady Miasta poddal pod glosowanie przy.iqcie projektu uchwaly w sprawie
stanowiska dotyczqcego uczczenia 25 rocznicy wizyty Ojca Swiqtego Jana Pawla ll we

i

Wtoctawku.

nie stwierdzono.

Wobec powyZszego Przewodniczqcy Rady Miasta radny Jarostaw

Chmielewski
poinformowal,2e w rezultacie dokonanego gtosowania Rada Miasta przyjqla przedmiotowq
uchwalq w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwala - zalqcznik do protokofu.

Ad.8
Zakodczenie obrad XX sesji Rady Miasta
Wobec wyczerpania porzqdku obrad, dziqkujqc wszystkim za przybycie Przewodniczqcy Rady
Miasta poinformowal, 2e zamyka obrady XX uroczystej sesji Rady Miasta Wloclawek.

Zakoiczenie obrad godz. 102!

OBRADOM PRZEWODNICZYI
JAROSTAW CHMIELEWSKI

PRZEWODNICZACY
RADY MIASTA WIOCLAWEK

Akceptacia protokolu orzez Sekretarzv obrad XX sesii Radv Miasta

Radna Agnieszka Chmielewska

Radny Piotr Czarnecki ...............,.....

zalaczniki:

1. Lista radnych obecnych na obradach

XX sesji Rady Miasta

2. Uchwala Nr XX/68/2016 Rady Miasta wloclawek

Wloclawek

z dnia 06 czerwca 2016r. w sprawie

stanowiska dotyczqcego uczczenia 25 rocznicy wizyty Ojca Swiqtego Jana Pawfa ll
we Wlocfawku.

Protok6l soor.adzila:
Jolanta Skladanowska
Gt6wny Specjalista BRM
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