OR-RM.0002.22.3.2018
Protokół Nr III/18
z obrad III uroczystej sesji
Rady Miejskiej w Koronowie
z okazji 650–lecia
nadania praw miejskich miastu Koronowo
odbytej w dniu 18 grudnia 2018 r.
w Sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Koronowie, przy ul. Farnej 24.

1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Gliszczyński:
- Sztandar Gminy Koronowo wprowadzić. Całość baczność. Do hymnu.

Wprowadzono sztandar Gminy Koronowo i odśpiewano hymn państwowy.
- Otwieram III uroczystą sesję Rady Miejskiej w Koronowie z okazji 650-lecia nadania
praw miejskich miastu Koronowo.
- Pragnę również poinformować, że obrady sesji są nagrywane oraz transmitowane
on-line na stronie BIP Gminy Koronowo. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania
danych znajduje się przy drzwiach wejściowych do Sali konferencyjnej.
- Witam serdecznie:
1) Pana Włodzimierza Domka – przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie
kadencji VI i VII w latach 2010-2018,
2) Pana Marka Domka,
3) Jarosława Jakubowskiego – Przedstawiciela Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
4) radnych Rady Miejskiej w Koronowie,
5) radnych powiatu bydgoskiego,
6) Księdza Prałata Henryka Pilackiego,
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7) Księdza Proboszcza Jana Pomina,
8) wszystkich zaproszonych gości,
9) Pana Patryka Mikołajewskiego - Burmistrza Koronowa,
10)Pana Sławomira Marszelskiego – I Zastępcę Burmistrza Koronowa
11) Pana Bolesława Grygorewicza – II Zastępcę Burmistrza Koronowa,
12) Pana Andrzeja Berdycha – Wójta Dobrcza,
13) Panie i Panów Sołtysów,
14) Przewodniczących Zarządów i Rad Osiedlowych Komitetów Samorządu Mieszkańców w
Koronowie,
15) Przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych,
16)Przedstawicieli zakładów pracy z terenu Gminy Koronowo,
17)Dyrektorów placówek oświatowych na terenie Gminy Koronowo,
18)Kierowników wydziałów i pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie.
19) Wszystkich mieszkańców Gminy Koronowo i tych, którzy dzisiejszą sesję oglądaja
przez Internet.
- Wszystkim w imieniu własnym i w imieniu Pana Burmistrza Mikołajewskiego bardzo
serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą sesję.
Porządek dzisiejszej sesji jest następujący:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości, które już nastąpiło.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wystąpienia okolicznościowe.
4. Wyróżnienia, podziękowania.
5. Zamknięcie obrad sesji.
- Po sesji już teraz zapraszam państwa na część artystyczną, którą przygotowała
młodzież z terenu naszej gminy.
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2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Gliszczyński:
– Przechodzimy do
prawomocności obrad:

punktu

drugiego

porządku

obrad,

do

stwierdzenia

- Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 19 radnych na ogólny stan 20 radnych. Zatem
sesja jest prawomocna.

Lista obecności Radnych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.
3.Wystąpienia okolicznościowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Gliszczyński:
- Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad, do wystąpień:
- zapraszam Pana Burmistrza Patryka Mikołajewskiego do zabrania głosu.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski:
- witam, szanowni państwo, witam naszych koronowskich Radnych, witam
zaproszonych gości, wszystkich państwa, którym nieobcy jest los naszego miasta
i gminy. Mam wielką przyjemność przemówić dzisiaj do państwa, ale tak naprawdę
to nie ja przemówię, przynajmniej w pierwszej części. Przemówię słowami tego,
któremu zawdzięczamy lokację naszego pięknego miasta. Cywilizacyjny skok całego
królestwa Polskiego, słowami Kazimierza II Wielkiego. Spójrzcie państwo na Sali
sesyjnej, po mojej prawej, państwa lewej – jest jego wyobrażenie. Spójrzcie
na to lico, na te oczy przenikliwe, to był naprawdę wielki człowiek. Jest to jedno
z wielu wyobrażeń o tym naszym wielkim królu. Posłuchajcie państwo jego słów:
„Ja, Kazimierz, z Bożej łaski król Polski, jak również pan i dziedzic kraju
krakowskiego, Sandomierza, Sieradza, Łęczycy, Kujaw, Pomorza i Rusi, wstępuję
w ślady naszych pobożnych poprzedników starając się o rozszerzenie służby
najpospieszniej na prośby serdecznej łaskawości opata Jana i całego Konwentu
Klasztoru Cysterskiego w Byszewie zezwalamy na założenie jednego miasteczka
nad rzeką Brdą naprzeciw klasztoru, dawne Smeysze nazwane w ziemi kujawskiej
na prawie magdeburskim”. Tak rozpoczęła się wielka przygoda historia Koronowa
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i jego mieszkańców. Dzisiaj już przemawiam do państwa jako burmistrz, nie jako
historyk. Polemikę historyczną w dniu dzisiejszym dla państwa uczynią lepsi ode
mnie, których serdecznie pozdrawiam. Ja chciałbym z tego miejsca jako burmistrz
i kontynuator działań m. in. opata Engelberta podziękować mieszkańcom, radnym,
zakonnikom na przestrzeni dziejów. Przede wszystkim chciałbym podziękować z tego
miejsca królowi Kazimierzu III Wielkiemu za akt lokacji, opatowi byszewskokoronowskiemu Engelbertowi, który jako władza duchowna ale też trochę świecka
doprowadził do gospodarczego rozkwitu miasta, jako miasta przyklasztornego.
Kaszkowi Szczecińskiemu, który był wnukiem króla Kazimierza i spoczywa w naszym
klasztorze, zakonnikom i rajcom miejskim za wspaniałe działanie na rzecz rozwoju,
byliśmy naprawdę jednym z przykładów jeśli chodzi o rozkwit średniowiecza,
na rozwój miasta i klasztoru. Wspaniale to tutaj współpracowało. Mieszczanom
i rycerzom za zwycięską bitwę pod Koronowem, która rozsławiła naszą gminę
i miasto. Wszystkim tym, którzy w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów
budowali dobrobyt naszej gminy, rolnikom, związkom wyznaniowym, koronowskim
mieszkańcom wyznania mojżeszowego, koronowskim Niemcom, bo od tego
momentu właściwie możemy mówić już o państwach narodowych, wszystkim
nauczycielom i uczniom, którzy w ciężkich czasach zaborów, w naszym wypadku
pruskiego, za dowody polskości i nieustępliwości, za budowanie Koronowa jako
wyspy polskiego żywiołu w pruskim zaborze. Wszystkim Koronowiakom, którzy wzięli
udział w wielkiej wojnie, z myślą o wolnej Polsce i wolnym Koronowie. Z tego miejsca
uczynię

trochę

prywaty,

dziękuję

też

Feliksowi

Mikołajewskiemu,

mojemu

pradziadkowi za bitwę pod Verdun i że wrócił po tej bitwie do Koronowa. Wszystkim
stowarzyszeniom, kołom i organizacjom działającym w naszej gminie w okresie
20-lecia międzywojennego, wszystkim krzewicielom polskości na naszej ziemi.
Batalionowi Obrony Narodowej „Koronowo”, mieszkańcom Koronowa wcielonym
do Armii „Pomorze” i wszystkim obrońcom naszej gminy, którzy nie szczędzili ofiary
krwi dla zachowania niepodległości. Mieszkańcom naszej gminy, którzy walczyli
w szeregach Konspiracji Niepodległościowej, lotnikom koronowskim, którzy służyli
w bitwie o Anglię oraz na frontach zachodnich, żołnierzom Polskich sił Zbrojnych
na zachodzie, ale również tym na wschodzie. Tu mamy naprawdę się czym
pochwalić. Wszystkim zaangażowanym w powojenny ruch oporu oraz tym, którzy
w nowej rzeczywistości chcieli budować Koronowo poza dotychczasowymi granicami
i nie mówię tu tylko o geografii. Budowniczym Zalewu Koronowskiego, osiedli
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mieszkaniowych, szkół. Dzielnym Koronowiakom, którzy chcieli zmian i zaangażowali
się

w

strajki

podczas

stanu

wojennego,

działaczom

solidarnościowym

i niepodległościowym, solidarności rolników, wiem, że są też m. in. na sali.
Wszystkim samorządowcom, którzy po zmianach ustrojowych budowali naszą
rzeczywistość opartą na głosie społeczeństwa, zrozumieniu i szacunku do jednostki.
Wszystkim

stowarzyszeniom

i

organizacjom,

instytucjom

oraz

związkom

wyznaniowym na czas teraźniejszy, za budowę współczesnego Koronowa.
Wszystkim państwu dziękuję za te 650 lat naszego wspólnego Koronowa,
bo to państwo tworzycie i tworzyliście to miasto i gminę, dziękuję wam jako burmistrz.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Gliszczyński:
-

teraz

o

zabranie

głosu

proszę

Przewodniczącego

Rady

Miejskiej

w Koronowie kadencji VI i VII - Pana Włodzimierza Domka oraz Pana Marka Domka,
jako naszych prelegentów.

Przedstawiono rys historyczny powstania i rozwoju Koronowa.

4. Wyróżnienia, podziękowania.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Gliszczyński:
- bardzo dziękujemy, w takim telegraficznym skrócie przez tyle wieków przejść
to naprawdę było nam bardzo miło posłuchać i jak to z historykami bywa tak, jednak
nie ma tej zgody, gdzieś jednak poszukiwania cały czas trwają, za to serdecznie
dziękujemy.
- Przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad, do wyróżnień i podziękowań.
-

Proszę

o

wręczenie

wyróżnień

Burmistrza

Koronowa

Pana

Patryka

Mikołajewskiego.
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Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski:

-

wyróżnienie

Burmistrza

Koronowa,

statuetka

„KORONA

FELIX

VALLIS”,

to wyróżnienie wyjątkowe. Przyznawane jest za realizowanie i podejmowanie
inicjatyw oraz wszelkie formy zaangażowania, które w sposób szczególny wpływają
na kultywowanie tradycji, promocję regionu i rozwój lokalnej społeczności.
Przeznaczone jest zatem dla ludzi ambitnych, dla których tradycja, jakość, trwałość
i nowoczesność mają wymierne znaczenie.
Nazwa statuetki wywodzi się od pierwotnej nazwy miasta Koronowa „Felix Vallis”,
czyli „Szczęśliwa Dolina”. Statuetka jest honorowym wyróżnieniem przeznaczonym
dla osób lub instytucji za sprawą, których Koronowo jest szczęśliwym miejscem
do życia dla jej mieszkańców i tych, którzy zechcą się tu osiedlić. Korona jest
symbolem wieńczącym dzieło, podkreślającym jego znaczenie i wagę dokonań
wyróżnionej

osoby.

Korona,

z

wkomponowanym

napisem

Koronowo,

ma symbolizować ukoronowanie inicjatyw, podejmowanych na rzecz Gminy
Koronowo.
Wyróżnienie Burmistrza Koronowa „KORONA FELIX VALLIS”, ustanowione zostało
Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.203.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku.
Pan Burmistrz Patryk Mikołajewski podpisał zarządzenie w dniu wczorajszym
w którym to wyróżnienie Koronowa statuetki „KORONONA FELIX VALLIS” zostały
przyznane Bankowi Spółdzielczemu w Koronowie, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Koronowie oraz Panu Marcinowi Spychalskiemu.
- Słowa Jana Pawła II „Życie jest talentem, powierzonym nam, aby go przekształcić,
pomnażać i czynić darem dla innych”, to dewiza ludzi, którzy będą wyróżniani.
Na dzisiejszej uroczystej sesji Rady Miejskiej w Koronowie wręczone zostaną
trzy wyróżnienia.
- Zapraszam przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Koronowie – Panią Prezes Alicję
Huczyńską, która statuetkę odbierze jako pierwsza.
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie Pani Alicja Huczyńska:
- Proszę państwa, Panie Burmistrzu my dziękujemy bardzo za to wyróżnienie. Została
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przekazana

historia

Koronowa,

126

lat

udokumentowane,

istnienia

Banku

Spółdzielczego w Koronowie co zostało też zaakcentowane podczas tej debaty,
a chciałabym powiedzieć, że do tych 126 lat moglibyśmy jeszcze dodać 28 lat,
bo takimi dokumentami my w banku dysponujemy i to wyróżnienie, które dzisiaj tutaj
odbieramy, powiem tak, jeżeli można użyć słowa małobiznesowego, ale jestem
szczęśliwa, bo dla nas jest to wyraz hołdu dla wszystkich osób, które tworzyły historię
banku przez 126 lat. Państwo, jako mieszkańcy, dokładnie wiecie, że Izba pamięci,
którą mamy w banku, którą czasami udostępniamy również podczas dni otwartych,
które są, wskazuje na to jak wielką wagę dla rozwoju komercyjnego, działania
również Banku Spółdzielczego są historią tak ważna na rynku, żeby móc dalej
kontynuować działania naszych pradziadków. Państwo tutaj, jako mieszkańcy,
dokładnie to wiecie że właśnie to jednoczenie się w banku, finansów, kościoła,
mieszkańców, mieszczan, no każdego kto prowadził działalność, miał tak ogromne
znaczenie dla rozwoju Koronowa. Ja również cieszę się z tego powodu, że współpraca
z naszym samorządem gminnym trwa prawie że od zawsze. Pewnie gdzieś tam
z małymi przerwami, że pozwalacie nam państwo i chętnie korzystacie z tych,
nie tylko środków finansowych jakie przeznaczamy na różnego rodzaju działalności,
ale przede wszystkim z naszych usług i chciałabym po sesji również przekazać list
gratulacyjny życząc państwu jako nowej radzie, abyście podejmowali najlepsze
z możliwych decyzje dla naszej Gminy Koronowo, żeby Pan jako burmistrz podpisywał
tylko te właściwe decyzje, przy wsparciu rady gminy, a pan jako przewodniczący rady
gminy kierował w taki sposób wszystkimi sesjami abyśmy mieli pełną zgodę.
Jan Paweł II tutaj cytowany, powiedział: „pamiętajmy o tym, że przyszłość zaczyna
się dziś” nie jutro. I od tego „dziś” stwórzmy tę przyszłość. Ja przepraszam za tak
długi wywód, ale proszę mnie zrozumieć, to wyróżnienie dla naszych pracowników,
dla nas, dla zarządu, dla naszej rady jest ogromnym wyróżnieniem, bo przy
jubileuszu 650-lecia, 126 lat banku i wspólne działania zobligowały mnie do tego,
że z taką przyjemnością i z taką dumą odbieram dzisiejsze wyróżnienie.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski:
- Pani Prezes, proszę zrozumieć i państwo również, bo chcieliśmy tymi nagrodami
przekazać państwu spółdzielczość. Polska spółdzielczość z jaką mieliśmy do czynienia
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przed wojną, właśnie ta koronowska spółdzielczość jest wyrazem właśnie tej
nagrody. Będziemy wspierać jak najbardziej i tutaj również do pana Prezesa.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski:
- To ja może przytoczę uzasadnienie Pana Burmistrza, dlaczego ta wspaniała nagroda
została przyznana Bankowi Spółdzielczemu w Koronowie
- Bank Spółdzielczy w Koronowie - wyróżnienie m.in. za aktywną działalność,
współpracę z koronowskim samorządem i mieszkańcami oraz promocję gminy
Koronowo.
- Bank Spółdzielczy w Koronowie ma już ponad 125 lat, więc z całą pewnością 126
jest też prawidłową datą. Czynnie współpracuje z samorządem, stowarzyszeniami,
klubami sportowymi, organizacjami, szkołami, sołectwami oraz innymi podmiotami
i osobami w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej czy edukacyjnej
itd. Działa dla dobra i rozwoju różnych środowisk. Bank współpracuje z młodzieżą
w zakresie edukacji finansowej oraz z mieszkańcami w sferze bezpieczeństwa.
Promuje swoją działalność oraz gminę Koronowo, organizując samodzielnie różne
wydarzenia - na szczególną uwagę zasługują charytatywne rajdy rowerowe, cieszące
się wielkim zainteresowaniem mieszkańców gminy oraz turystów. Ponadto zawsze
wspiera finansowo lub rzeczowo wydarzenia, takie jak np. Arie na plaży, Jarmark
Cysterski i Inscenizacja Bitwy z Krzyżakami pod Koronowem, Regaty Żeglarskie,
Dożynki

Gminne.

Aktywnie

uczestniczy w

życiu

publicznym

regionu.

Bank

Spółdzielczy w Koronowie podejmuje starania w kierunku ciągłej modernizacji
i remontów budynków, przyczyniając się do poprawy wizerunku i pamiętając
o dostosowywaniu ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.
-

Dynamiczny

rozwój

Banku

Spółdzielczego

w Koronowie

jest

odpowiedzią

na silnie rozwijającą się konkurencję innych instytucji bankowych i parabankowych.
Bank

systematycznie

doskonali

swoją

ofertę

produktową

oraz

techniczną

i informatyczną infrastrukturę, aby w pełni zaspokajać rosnące oczekiwania wielu
pokoleń klientów. Jest liderem usług finansowych na lokalnym rynku, opartym
wyłącznie na polskim kapitale. Zachowuje wartości godne zaufania jako przyjazna
instytucja finansowa. To wiarygodny partner, korzystający z wieloletniej tradycji
i wartości społecznych oraz spółdzielczych.
8

- to tyle z uzasadnienia zarządzenia Pana burmistrza.
- Druga statuetka przyznana została Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Koronowie. Zapraszam przedstawiciela – Pana Prezesa Wiesława Gancarka.
Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Koronowie Pan Wiesław
Gancarek:
- jest to dla nas wielkie zaskoczenie, z kolegą wiceprezesem reprezentujemy w tym
momencie gminną spółdzielnię, wyróżnioną za waszą sprawą tak wysokim
wyróżnieniem w naszym mieście, które chyba każdemu jest bardzo miłe, szczególnie
tym osobom, które tu się urodziły, które się tu wykształciły, które tu żyją, pracują,
które próbują coś tworzyć a takimi właśnie przykładami jesteśmy my – jako
spółdzielcy, jako pracownicy gminnej spółdzielni. Chciałbym podziękować jeszcze raz
właśnie za zauważenie codziennej pracy, trudu wszystkich pracowników gminnej
spółdzielni, wszystkich członków tejże spółdzielni na rzecz środowiska. Widzę, że nie
tylko jesteśmy postrzegani jako firma handlowa, jako firma biznesowa, ale jesteśmy
również postrzegani jako firma zajmująca się sponsoringiem, zajmująca się
wspomaganiem wszelkich inicjatyw społecznych, z którego to tytułu bardzo się
cieszymy, jesteśmy zadowoleni, że oprócz codziennej pracy, wnoszenia nowoczesnych
form obsługi naszych klientów w naszych skromnych progach, możemy również
wspomóc liczne działania inicjatyw społecznych. To jest dla nas bardzo ważne
i bardzo cenne, my cieszymy się że możemy naszymi małymi, drobnymi pieniążkami
właśnie wzbogacać bardzo ciekawe i cenne inicjatywy, czy to szkół, czy to organizacji
samorządowych czy szczególnie organizacji, które pracują na rzecz młodzieży.
Jest nam miło, że możemy w taki sposób w jaki tylko jest to możliwe, wspomagać
je i jednocześnie przyjemnie jest być zauważonym właśnie z tego tytułu. Niemniej
prowadzimy jeszcze jedną jedyną taką patronacką działalność jako gminna
spółdzielnia, mianowicie na rzecz rozwoju turystyki żeglarskiej, jesteśmy chyba
jedyną organizacją koronowską, która od 1973 r. się tym zajmuje i w dalszym ciągu
zaczyna propagować tę dyscyplinę. Przepraszam, że trochę zboczyłem z tych spraw
zasadniczych, ale w ostatnich latach udało nam się wesprzeć inicjatywy lokalne, które
jak gdyby odnalazły naszego wielkiego patriotę, człowieka morza, człowieka patriotę
– Pana Kapitana Żeglugi Wielkiej Tadeusza Ziółkowskiego, którego imię nosi szkoła
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w Wierzchucinie Królewskim. Jest to bardzo cenna osoba w naszym środowisku,
a my się cieszymy, że możemy również tę osobę przybliżać społeczeństwu
koronowskiemu i nie tylko, bo również wychodzimy poza środowisko nasze,
wychodzimy również do całego województwa żeby przybliżyć takie ważnego dla nas
mieszkańca Koronowa, który przed laty tutaj się urodził. Jeszcze raz serdecznie
dziękuję, deklaruję, że przekażę te wszystkie życzenia i słowa życzliwości załodze
naszej, będzie to uwieńczeniem naszej 74-letniej pracy, bo jesteśmy skromniejszą
jednostką spółdzielczą, nie tak zasłużona jak Bank Spółdzielczy, ale zaczęliśmy
działalność w 1945 roku i daj Boże żebyśmy jak najdłużej mogli jeszcze
funkcjonować.

Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski:
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Koronowie otrzymuje wyróżnienie
m.in.

za

aktywną

działalność

gospodarczą,

przedsiębiorczość,

współpracę

z koronowskim samorządem i mieszkańcami oraz promocję gminy.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Koronowie działa już ponad
70 lat. Od początku jest ważną jednostką gospodarczą i społeczną na terenie gminy
Koronowo. Oprócz realizacji misji przedsiębiorczej, angażuje się również w życie
społeczne i kulturalne. Czynnie współpracuje z samorządem, stowarzyszeniami,
klubami sportowymi, organizacjami, szkołami, sołectwami oraz innymi podmiotami
i osobami szczególnie w zakresie działalności społecznej na rzecz dzieci, młodzieży,
emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych.
Promuje swoją działalność oraz gminę Koronowo, organizując imprezy o charakterze
kulturalnym, propagujące idee spółdzielcze oraz nowoczesne formy handlu i usług.
Centrum „Stara Rzeźnia” będące wizytówką, jest również miejscem skutecznej
reklamy walorów turystycznych i rekreacyjnych. GS „SCh” wspiera też organizacje
wydarzeń takich jak np. Arie na plaży, Jarmark Cysterski i Inscenizacja Bitwy
z Krzyżakami pod Koronowem, Regaty Żeglarskie, Dożynki Gminne.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Koronowie podejmuje starania
w kierunku ciągłej modernizacji i remontów, przyczyniając się do poprawy wizerunku
obiektów i ich otoczenia.
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- Trzecia statuetka trafia do Pana Marcina Spychalskiego, którego zapraszamy
serdecznie.
Pan Marcin Spychalski:
- mówiąc tutaj słowami jednego z wielkich hetmanów koronnych mości Mikołajewski,
wielkie podziękowania, wielkie chapeau bas , ja ze swej strony obiecuję dalej
na gruncie sportowym promować gminę, w której się urodziłem i wychowałem.
No w tym roku powiedzmy, że to wyszło jak wyszło, bo srebrny medal
na Mistrzostwach Polski, do tego VI miejsce na Mistrzostwach Europy. Dlatego,
aby móc dalej kontynuować te swoje sportowe zacięcie i dojeżdżać na treningi jak
i do pracy, będzie potrzebny nowy sprzęt, mianowicie nowy wózek, dlatego chciałem
wspomnieć tylko skromnie o zbiórce na portalu pomagam.pl, który uruchomiłem.
Taki sprzęt kosztuje około 15000 zł, jest to średniej klasy sprzęt, ponieważ wózek,
który mi się marzy to kosztuje w wersji podstawowej kosztuje w wersji podstawowej,
czyli gorszej od tej, ponad 22500 zł, ja jednak wybrałem średniej klasy sprzęt tylko
po to, by móc się poruszać zwłaszcza po naszym zabytkowym mieście, gdzie
nawierzchnia dla osób na wózkach jest trudna, a już nie daj Boże właśnie w takich
warunkach jak teraz jest zimna. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za to wyróżnienie
wszystkim, a zwłaszcza tobie Patryk.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski:
- Pan Marcin Spychalski otrzymał wyróżnienie za szczególne osiągnięcia sportowe.
Marcin Spychalski sport wyczynowo uprawia od 2005 roku, szczególne sukcesy
odnosi w podnoszeniu ciężarów osób niepełnosprawnych. Jest dwukrotnym,
brązowym medalistą w kategorii wagowej do 60 kg,

pięciokrotnym srebrnym

medalistą w kategorii wagowej do 72 kilogramów oraz trzykrotnym złotym medalistą
w kategorii wagowej do 72 kilogramów Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciężarów
osób niepełnosprawnych. Ponadto dwukrotnie zdobył złoty medal w Pucharze Europy
na Słowacji. Tegoroczne Mistrzostwa Europy we Francji zakończyły się zajęciem
szóstego miejsca, o tym Pan Marcin wspominał. Marcin Spychalski jest członkiem
kadry narodowej.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Gliszczyński:
- dziękujemy bardzo, gratulujemy wszystkim wyróżnionymi teraz poproszę o zabranie
głosu Pana Zenona Rydelskiego, który przybliży Państwu krótkie sprawozdanie
z obchodów rocznicowych 650-lecia nadania praw miejskich miastu Koronowo.
Radny Rady Powiatu Bydgoskiego Pan Zenon Rydelski:
- szanowni państwo, krótkie podsumowanie rocznych obchodów, mianowicie ten rok
2018 to rok szczególny bo jak wiemy dokładnie dziś przypada jubileusz nadania praw
miejskich zapoczątkowany uroczystą sesją w grudniu 2017 roku, obchody oczywiście
dziś podczas sesji kończymy. Przez cały rok odbywały się różnego rodzaju
wydarzenia, spotkania, uroczystości pod szyldem obchodów 650-lecia nadania praw
miejskich miastu Koronowo. Dziękujemy bardzo w tym miejscu wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, aby działo się jak najwięcej w naszej gminie. Stowarzyszenia,
kluby sportowe, szkoły, sołectwa, różne instytucje i firmy oraz osoby prywatne
bardzo zaangażowały się w „urodzinowe” przedsięwzięcia. Główne obchody odbyły
się w dniach 15 – 17 czerwca br. W tym dniach Koronowo uroczyście obchodziło
swoje 650 Urodziny. W piątek, niezwykle barwny pochód dzieci z oddziałów
przedszkolnych i szkół podstawowych Gminy Koronowo przemaszerował ulicami
miasta. Na rynku dokonano uroczystego otwarcia 3.dniowych Urodzin. W tym dniu
odbyły się jeszcze m.in. warsztaty rolkarskie, otwarto wystawę Towarzystwa
Miłośników Ziemi Koronowskiej w Centrum Kultury Synagoga, a późnym wieczorem
w amfiteatrze zagościło kino plenerowe. Sobota rozpoczęła się niezwykłym
wydarzeniem pn. „650 smaków ziemi koronowskiej", które odbyło się w miasteczku
komunikacyjnym przy targowisku, a które zorganizowali koronowscy harcerze.
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II odbył się sportowy turniej rodzinny,
a w tym samym czasie przy stadionie miejskim, gminne zawody strażackie.
Po południu było przede wszystkim „muzycznie." Wystąpiły zespoły działające przy
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury oraz ze szkół we Wtelnie i Buszkowie. Gwiazdami
wieczoru byli znani wokaliści, m.in. z programu „Jako to melodia?": Magdalena Tul,
Jarosław Weber, Marcin Mroziński oraz orkiestra symfoniczna, którzy zostali
owacyjnie przyjęci przez kilkuset widzów i słuchaczy. Nie zabrakło oczywiście
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urodzinowego tortu oraz życzeń od wielu gości, także od delegacji z zaprzyjaźnionej
niemieckiej Gminy Senden. Niedziela rozpoczęła się od uroczystej mszy świętej
w Bazylice Mniejszej, turnieju szachowego z udziałem blisko 100 zawodniczek
i zawodników oraz występów artystycznych na koronowskim rynku. Uroczyste
obchody cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców i naszych gości.
Warto dodać, że w trakcie roku mogliśmy uczestniczyć w różnych wydarzeniach
związanych z jubileuszem. Raz jeszcze dziękujemy bardzo za wspólne świętowanie
niezwykłego jubileuszu 650. urodzin Koronowa!
Wójt Gminy Dobrcz Pan Andrzej Berdych:
- jest mi niezmiernie miło gościć na tej uroczystej sesji w dniu dzisiejszym
i to z dwóch powodów, przyjechałem z sąsiedniej gminy. Miejscowość Dobrcz
obchodziła niedawno 800-lecie istnienia, także jest to troszeczkę lepszy, a po drugie
mieszkałem przez 20 lat w tej gminie, wiele osób znam osobiście i bardzo mi miło
również z tego powodu. W imieniu swoim oraz władz samorządowych pozwolę sobie
odczytać list: „Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Burmistrzu, z okazji
wyjątkowego jubileuszu 650-lecia nadania praw miejskich miastu Koronowo na ręce
gospodarzy składam życzenia pomyślności dla wszystkich mieszkańców, życzę
dalszego prężnego rozwoju, niesłabnącego entuzjazmu oraz satysfakcjonującej
realizacji powziętych zamierzeń. W imieniu samorządu – Andrzej Berdych, Wójt
Gminy, dziękuję bardzo.”
Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Polityki Historycznej Jarosław Jakubowski:
- szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, jestem zaszczycony, że mogę jako
Koronowianin rodowity mogę tutaj stanąć. I jest to zaszczyt, że mogę w imieniu
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego skierować list gratulacyjny z okazji urodzin
naszego pięknego Koronowa: „Pan Patryk Mikołajewski Burmistrz Koronowa.
Szanowny Panie Burmistrzu szanowni Państwo Radni, drodzy Mieszkańcy Koronowa!
Jubileusz 650-lecia nadania praw miejskich miastu Koronowo to wspaniałe święto
wszystkich mieszkańców tego pięknego zakątka naszego województwa. Koronowo
jest siedzibą największej gminy regionu, prężnie rozwijającym się ośrodkiem
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z ogromnym potencjałem. Cieszę się, że z okazji urodzin miasta mogę skierować list
do Pana, Panie Burmistrzu, życząc wielu sukcesów na piastowanym stanowisku.
Za Pana pośrednictwem zaś składam życzenia wszelkiej pomyślności całej wspólnocie
samorządowej, wszystkim mieszkańcom Koronowa, niech nadchodzący rok przyniesie
Państwu jak najwięcej powodu do uśmiechu. Z wyrazami szacunku, Mikołaj
Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski”.
- a jako, że mamy rok jubileuszowy 100-lecia odzyskania niepodległości,
Pan Wojewoda przekazuje na ręce Pana Burmistrza Patryka Mikołajewskiego taki kosz
z prezentami związanymi właśnie z Programem Wieloletnim NIEPODLEGŁA, który
również Wojewoda Kujawsko-Pomorski realizuje, niech dobrze służy.
Radny Powiatu Bydgoskiego Pan Zenon Rydelski:
- ja podobnie również, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
również czuję się zaszczycony bo też jestem mieszkańcem od urodzenia, z przerwą
na kilkanaście lat w Buszkowie, ale to też Gmina Koronowo. Mam niecałe 10% tego
co jeśli chodzi o miasto jeśli chodzi o urodziny, na szczęście jeszcze niecałe 10%, ale
przejdźmy do rzeczy, ponieważ w imieniu Starosty Bydgoskiego i Rady Powiatu
Bydgoskiego chciałbym złożyć życzenia, odczytam: „Szanowny Pan Stanisław
Gliszczyński Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie, szanowny Pan Patryk
Mikołajewski Burmistrz Koronowa. Jubileusz 650-lecia lokacji miasta Koronowo
to doskonała okazja do przekazania na Panów ręce serdecznych gratulacji oraz
życzeń wszelkiej pomyślności dla mieszkańców Gminy Koronowo oraz jej władz
samorządowych, co niniejszym w imieniu swoim i władz Powiatu Bydgoskiego
z przyjemnością czynię. Już 6,5 wieku historia Koronowa nierozerwalnie wiąże się
z przełomowymi dla naszego kraju wydarzeniami. W najtrudniejszych dla nas
chwilach ziemia koronowska była dla nas symbolem niezłomnego ducha i polskości
jej mieszkańców. Dzisiaj jesteście, drodzy Państwo, wspólnotą, która łączy nie tylko
miejsce zamieszkania, ale także więzy wynikające ze współdziałania całej lokalnej
społeczności. Razem tworzycie, budujecie, razem kształtujecie otaczającą was
rzeczywistość, jaka ona będzie zależy od każdego z was. Abraham Lincoln powiedział
kiedyś, że „to piękne gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej
gdy miasto może być z niego dumne”. Przy wielu okazjach ważnych dla Koronowa
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odnosiłem się do tych słów i dziś również chcę do nich nawiązać i życzyć wam
abyście byli z waszego miasta dumni, z jego piękna, rozwoju, wykorzystanych szans.
Życzę wam wielu wybitnych przedstawicieli, którzy podróżując po całym świecie
z dumą będą mówić ‘pochodzę z Koronowa’. Na koniec życzę wam, abyście zawsze
byli otwarci na drugiego człowieka i na swoje miasto. Z wyrazami szacunku, Starosta
Bydgoski Wojciech Porzych i Rada Powiatu Bydgoskiego”.
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie Pani Alicja Huczyńska:
- Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, nowa Rado, wszystko jest nowe, nowe,
nowe… my zacytowaliśmy: „sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału,
tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień” i wiemy, ze każdy dzień rzeczywistości
to rzeczywiście jest przejście przez prawdziwy ogień. Życzymy powodzenia
w realizacji zadań mających na celu rozwój gminy, poprawę jakości życia
jej mieszkańców, wierzymy, że podejmowane działania dążące do stworzenia
nowego, lepszego Koronowa przyniosą oczekiwane efekty, a Bank Spółdzielczy
w Koronowie, tak jak wspomniałam wcześniej, będzie mógł nadal w nich aktywnie
uczestniczyć. Proszę zobaczyć jak fantastycznie wpisaliśmy się z kalendarzem na rok
2019, tutaj jest przykład skarbca – jak kiedyś były chronione pieniądze, dzisiaj
chronimy je zupełnie inaczej. Pozwoliliśmy sobie również przygotować, z okazji
zbliżającego się nowego roku, kalendarze, chociaż państwo macie swoje, wierzymy
w to że gdzieś znajdą miejsce i przeznaczycie państwo to dla wybranych osób, a dla
władz przeznaczyliśmy taka złotą, fantastyczną, świąteczną bombkę z nadzieją,
że zawiśnie na państwa choinkach. Jest to element wpisujący się podobno w trendy
młodzieżowe, że złoty kolor i bombka przynosić ma nam szczęście w roku 2019.
My w to uwierzyliśmy, stąd taki upominek.
Komendant Komisariatu Policji w Koronowie podinspektor Radosław Karaban:
- w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy Pana Sławomira Kosińskiego
przyłączam się do życzeń, które tu składali przedmówcy, ale moim głównym celem
jest podziękować władzom Gminy Koronowo za wsparcie reprezentowanej przeze
mnie Policji, przy zakupie radiowozu oznakowanego Opel Astra, jeździ już po naszym
terenie,

po

terenie

miasta

Koronowo,

po

terenie

Gminy

Koronowo,
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dla zainteresowanych HPCB 200, jest to radiowóz oznakowany. Korzystając jeszcze,
tutaj nie było żadnej ukrytej dygresji, srebrny z takimi ładnymi napisami „policja”
z boku, jest to radiowóz oznakowany. Korzystając z okazji i że już niedługo
a mianowicie za sześć dni będą święta, życzę Państwu spokoju, przede wszystkim
zdrowia, zdrowia dla was i dla waszych rodzin, dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Gliszczyński:
- czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, w takim razie proszę
wszystkich o powstanie.
- Sztandar Gminy Koronowo wyprowadzić.
Ad. 5. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Gliszczyński:
- Dziękuję serdecznie, szanowni Państwo, w związku z tym, iż wyczerpaliśmy
porządek obrad, zamykam III uroczystą sesję Rady Miejskiej w Koronowie i
zapraszam na część artystyczną, dziękuję serdecznie.

Sesja trwała od godziny 14:00 do godziny 15:35.
Koronowo, 23 stycznia 2019 r.
Protokół sporządziła
Aneta Babińska

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
/-/ Stanisław Gliszczyński
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