
P R O T O K Ó Ł  NR  XXXIX/10 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XXXIX sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 26 maja 2010 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,00. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta ChełmŜy. 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta 

Pani Krystyna Lulka         - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz Wilczyński       - Sekretarz Miasta  

  

Ponadto w sesji udział wzięli :  radca prawny Urzędu Miasta,  przedstawiciel „Mart-Media”. 

 

Proponowany porządek sesji: 

1.Otwarcie sesji: 

a) stwierdzenie quorum, 

b) wybór sekretarza obrad, 

c) przyjęcie porządku obrad, 

d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2.Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „ZasłuŜony dla Miasta ChełmŜy” 

Panu Heliodorowi Karolskiemu.  

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „ZasłuŜony dla Miasta ChełmŜy” 

Panu Stanisławowi Zielaskowskiemu. 

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „ZasłuŜony dla Miasta ChełmŜy” 

Panu Edmundowi Szymańskiemu.  

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „ZasłuŜony dla Miasta ChełmŜy” 

Zespołowi Szkół w ChełmŜy. 

7.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 

rok. 

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy miasto ChełmŜa do 

partnerskiego projektu pod nazwą „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań 
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informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w 

części dotyczącej modułu „e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

ceny lokalu mieszkalnego. 

10.Interpelacje. 

11.Odpowiedzi na interpelacje. 

12.Wnioski i zapytania. 

13.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

14.Oświadczenia. 

15.Komunikaty.  

16.Zamknięcie sesji.                                                                      

 

Ad. pkt 1 

a/  Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej ChełmŜy Pan Janusz Kalinowski i 

na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe jest quorum, gdyŜ na stan ustawowy 15 radnych, 

obecnych było 13 radnych.  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania za 12, wstrz.1 wybrana została radna Małgorzata 

Polikowska. 

c/ Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – 13 za. 

d/ Protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej ChełmŜy został  przyjęty jednogłośnie – 13 za. 

 

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Proszę o przybliŜenie punktu 13. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Proszę o wyjaśnienie punktu 11. Wiem, Ŝe ten przetarg został juŜ rozstrzygnięty.  

Radna Irena Szubrych 

Punkt 17. Co było powodem podjęcia decyzji w sprawie rozwiązania umowy uŜytkowania 

wieczystego ustanowionego na nieruchomościach gruntowych połoŜonych w ChełmŜy przy 

ul. Chełmińskie Przedmieście ? Jakiej nieruchomości to dotyczy ? 
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Radny Jerzy Gajewski   

Punkt 12. Na co będą przeznaczone te pieniądze ? 

Radna Małgorzata Polikowska 

Punkt 1. Czy juŜ kiedyś takie stanowisko było powołane ? JeŜeli pierwszy raz, to z czego to 

wynika ?  

Punkt 16. Czego będą dotyczyły warunki przetargu ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dot. pkt 1. 

Temat dotyczy nowego stanowiska pracy, które jest bezpośrednią konsekwencją zmiany 

ustawy o finansach publicznych i znaczącym wzroście zakresu zadań, które będziemy musieli 

zgodnie z tą ustawą realizować. Prawdopodobnie nie jest to jeszcze koniec w naborze 

pracowników. Będziemy musieli mieć na pewno audytora wewnętrznego. Nie wiem jeszcze 

czy zlecimy to firmie zewnętrznej czy będzie to pracownik urzędu. Jest to teŜ konsekwencja 

przekroczenia pewnej wartości wydatków w budŜecie.  

Dot. pkt 11 

ZłoŜono 5 ofert. W przetargu uczestniczyły prawie wszystkie nasze banki, oprócz PKO. 

Najlepsze warunki dał bank Millenium. W piątek prawdopodobnie podpiszemy z nimi 

umowę.  

Dot. pkt 12 

To są te wszystkie oferty, jakie na komisji spraw społecznych  były omawiane w ramach 

ustawy o poŜytku i wolontariacie, które są dotacją z budŜetu miasta do róŜnego rodzaju 

stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy. W tym konkretnym przypadku chodziło o 

sport a dokładnie o modelarstwo.  

Dot. pkt 13 

Takich nabyć będzie więcej, bo wiąŜe się to z umiejscawianiem w trakcie realizacji zadania – 

budowa kanalizacji  tłoczni lub przepompowni ścieków. Wymagają one terenu do 

posadowienia.          

Dot. pkt 16 

Przetarg nie został rozstrzygnięty. Było kilka ofert. NajwyŜsza na kwotę znacząco powyŜej 

400 tys. zł, najniŜsza 209 tys. zł. Zaś środki w budŜecie to kwota 160 tys. zł. Mogliśmy  

dokonać zmiany z budŜecie i podpisać taką umowę. Jest jednak jeszcze trochę czasu na 

złoŜenie wniosku, podjęliśmy więc decyzję na ponowne ogłoszenie przetargu w tym zakresie. 

Z tego co wiem on dziś ma się rozstrzygnąć. Nie potrafię powiedzieć na tym etapie ile jest 

ofert. 
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Dokumentacja jest kontynuacją tego co dziś nazywamy rewitalizacją. Dotyczy juŜ w zasadzie 

samej linii brzegowej jeziora i terenów przyległych. A więc to co wcześniej omawialiśmy 

jako ewentualne przejście wokół jeziora, zagospodarowanie końcówki jeziora, rozwiązanie 

problemu rury, która jest w jeziorze w związku z poborem wody przez Cukrownię. Potocznie 

określamy to wszystko kontynuacją rewitalizacji. Wniosek do RPO mamy złoŜyć na jesień. 

Jakie będzie jego powodzenie, trudno mi powiedzieć. Jest to konkurs.  

Dot. pkt 17 

Sprawa dotyczy ogrodów działkowych przy Chełmińskim Przedmieściu. W wyniku 

porozumienia z Zarządem Rejonowym Polskiego Związku Działkowców, ze względu na 

zniszczenie i zdewastowanie ogrodów, w planie zagospodarowania przestrzennego wiedząc, 

Ŝe istnieje duŜe prawdopodobieństwo wygaszenia prawa wieczystego na tej nieruchomości, 

zaplanowaliśmy budowę mieszkań. Nie potrafię powiedzieć jakie to będzie budownictwo. 

Generalnie chodzi o mieszkania. W tej chwili finalizujemy umowę na to, Ŝe ten teren stanie 

się terenem miejskim.  

 

Ad. pkt 3      

      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłu Ŝony dla Miasta 

ChełmŜy” Panu Heliodorowi Karolskiemu 

 

Radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Następnie 

odczytał pismo radnego Franciszka Kuczki, które stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący obrad  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXIX/274/10 

w sprawie w sprawie nadania tytułu „ZasłuŜony dla Miasta ChełmŜy”  

Panu Heliodorowi Karolskiemu 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 4 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłu Ŝony dla Miasta 

ChełmŜy” Panu Stanisławowi Zielaskowskiemu 

 

Radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXIX/275/10 

w sprawie w sprawie nadania tytułu „ZasłuŜony dla Miasta ChełmŜy”  

Panu Stanisławowi Zielaskowskiemu 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 5 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłu Ŝony dla Miasta 

ChełmŜy” Panu Edmundowi Szymańskiemu 

 

Radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Nie miałam przyjemności obserwować pracy poprzednich dwóch kandydatów do tego 

zaszczytnego tytułu. Mogłam jednak obserwować pracę Pana Edmunda Szymańskiego. 

Byłam uczennicą Szkoły Podstawowej nr 1. Z lat szkolnych zapamiętałam Pana 

Szymańskiego jako osobę kojarzącą się z gwizdkiem, piłką, gitarą, z niesamowitym 

poczuciem humoru i umiejętnością trafiania do trudnych uczniów. Trzeba było mieć 

szczególną osobowość, Ŝeby do tych uczniów trafić i mieć u nich posłuch. ChociaŜ nie byłam 

uczennicą tego Pana ale właśnie ta osoba kojarzy mi się z tą szkołą i z tym wszystkim co było 

przyjemne w tej szkole.   

Radny Janusz Kalinowski 

Miałem przyjemność współpracować zarówno z Panem Stanisławem Zielaskowskim jak i 

Panem Heliodorem Karolskim. W czasie mojej kariery szkolnej miałem okazję występować 



 6 

przeciwko reprezentacjom kierowanym przez Pana Edmunda Szymańskiego. Zawsze cięŜko 

się walczyło przeciwko tym druŜynom.  

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXIX/276/10 

w sprawie w sprawie nadania tytułu „ZasłuŜony dla Miasta ChełmŜy”  

Panu Edmundowi Szymańskiemu 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 6 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłu Ŝony dla Miasta 

ChełmŜy” Zespołowi Szkół w ChełmŜy 

 

Radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  

Radny Mariusz KałuŜny 

Chciałbym powiedzieć, Ŝe szkoła to nie tylko gmach ale przede wszystkim to są ludzie. 

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.  Dlatego jako absolwent tej szkoły uwaŜam, Ŝe 

jest to wyróŜnienie dla tych wszystkich, którzy swoją pracą przyczyniają się do tego, Ŝe 

młodzi ludzie mogą zdobywać stosowne wykształcenie. Chciałbym podziękować 

nauczycielom za ich codzienną pracę. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXIX/277/10 

w sprawie w sprawie nadania tytułu „ZasłuŜony dla Miasta ChełmŜy”  

Panu Zespołowi Szkół w ChełmŜy 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 

2010 rok 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Pani Krystyna Lulka omówiła proponowane zmiany po stronie dochodów i wydatków. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Jakiej kwoty dotyczy rozliczenie z POiŚ-em ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

92 tys. zł. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXIX/278/10 

zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy miasto ChełmŜa do 

partnerskiego projektu pod nazwą „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań 

informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” 

w części dotyczącej modułu „e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 
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Uchwała nr XXXIX/279/10 

w sprawie przystąpienia gminy miasto ChełmŜa do partnerskiego projektu pod nazwą 

„e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek 

organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej modułu 

 „e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 9 

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXIX/280/10 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10 

 Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 11 

            Odpowiedzi na interpelacje 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 12 

         Wnioski i zapytania 
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Radna Małgorzata Polikowska 

Na ostatnim posiedzeniu komisji spraw społecznych wyraŜaliśmy obawy dotyczące 

niebezpiecznej lokalizacji przejścia dla pieszych tuŜ przy skrzyŜowaniu ulicy Sikorskiego i 

Toruńskiej. Wówczas odpowiedział nam Pan, Ŝe zostało wysłane pismo do właściciela drogi, 

czyli Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Jaka była treść tego pisma ? Czy chodziło o zmianę 

lokalizacji przejścia ? Czy właściciel drogi nadesłał odpowiedź ? 

Radny Sławomir Nowacki 

Na ulicy Św. Jana za sklepem Netto powstanie plac zabaw. Czy jest przewidziany monitoring 

tego obiektu ? 

  

Ad. pkt 13 

 Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Zostało wysłane juŜ drugie pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich, odpowiedzialnych 

bezpośrednio za zlokalizowanie przejścia. Były prowadzone równieŜ rozmowy. Na ten 

moment nie mamy odpowiedzi. Sprawa jest dla nas pilna poniewaŜ jest to igranie z 

bezpieczeństwem naszych mieszkańców. My niestety nie mamy tutaj Ŝadnej moŜliwości 

decyzyjnej poza zwracaniem uwagi. Z tego co wiem, to rozwaŜa się róŜne warianty ale jaki 

będzie finał to trudno powiedzieć. Mówi się o znaku stop. Sytuacja wówczas wyglądałaby 

zupełnie inaczej. Mówi się teŜ o zmianie miejsca przejścia. Odpowiedzi, która byłaby 

ostatecznym stanowiskiem nie mamy. Zresztą przekazaliśmy osobną pocztą  podobne 

stanowisko Komisariatu Policji w ChełmŜy, który równieŜ zwrócił uwagę na ten fakt.  

JeŜeli chodzi o plac zabaw, który powstaje za Netto, to na razie nie przewidujemy 

monitoringu w tym miejscu. Na pewno będzie to jedno z miejsc, które trzeba będzie załatwić 

pilnie. Liczę na to, Ŝe sam obiekt Netto będzie monitorowany. Planują oddanie Netto na 24 

czerwca. PrzekaŜą nam równieŜ parking a potem plac zabaw. Będziemy zwracali uwagę na 

fakt, Ŝeby mogliby nas wesprzeć w monitorowaniu placu. Będzie to niewątpliwie ładny plac 

zabaw, funkcjonalny. Zdecydowanie większy niŜ to co mogliśmy sobie zafundować w parku 

przy ul. 3-go Maja. Na pewno zostanie to dobrze odebrane. I tak naprawdę wszyscy wspólnie  

poczujemy się za niego odpowiedzialni i będziemy starali się utrzymać go w naleŜytym 

stanie.  Wszystkim na pewno na tym zaleŜy, bo inaczej być nie moŜe.  
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Ad. pkt 14 

 Oświadczenia 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 15 

 Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym odnieść się do sprawy związanej z powodziami na terenie Polski. Powinniśmy 

jako mieszkańcy, a my jako reprezentacja samorządu lokalnego wyjść z inicjatywą 

zorganizowania jakiejś formy pomocy, którą moglibyśmy objąć ludzi, których ta tragedia 

dotknęła. Mamy w piątek spotkanie z dyrektorami szkół i jednostkami, które by na wsparły. 

ZałoŜenia są takie, Ŝe nie będziemy zbierać pieniędzy poniewaŜ moŜliwości przekazania 

pieniędzy jest wiele i nasze pośrednictwo nie jest potrzebne. Postaramy się nawiązać 

bezpośredni kontakt z gminą lub z wioską z terenów zalanych. Mamy na myśli tereny bliŜsze 

geograficznie nam, czyli okolice Płocka. Skierujemy pomoc bezpośrednio do określonej 

gminy i osób potrzebujących. Postaramy się ustalić jakiej pomocy oczekują. ChociaŜ 

zakładam, Ŝe prawdopodobnie będą to środki czystości, Ŝywność o długim terminie waŜności, 

kołdry i poduszki przy załoŜeniu, Ŝe będą to nowe rzeczy. Po ustaleniach w piątek chciałbym 

za pomocą internetu, prasy lokalnej zwrócić się do społeczeństwa o zbiórkę i Ŝyczliwość. 

Zakładam, Ŝe będzie to Klub Pod Ratuszem. To bardzo dobrze połoŜone miejsce i  spełni 

oczekiwania. Następną czynnością byłaby kwestia transportu. JeŜeli urodzą się inne pomysły 

to będę Państwa na bieŜąco informował. Przede wszystkim będę informował mieszkańców. 

Na ich Ŝyczliwość szczególnie liczymy. Oczywiście skorzystamy z pomocy ks. Infułata. 

JeŜeli ustalimy jak to ma wyglądać, to być moŜe zostanie to ogłoszone juŜ w niedzielę  

podczas naboŜeństw. 

Radny Janusz Kalinowski 

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Mieszkańcy ChełmŜy ! 

W dniach 13 – 15 maja 2010 r. na zaproszenie Burmistrza Adre Bonthuis do Holandii na 

uroczystość 35 lecia partnerstwa pomiędzy Nieuwerkerk aan den IJssel i niemieckim miastem 

Buckeburg, wyjechała delegacja miasta ChełmŜy reprezentowana przez: 

- Przewodniczącego Rady Miejskiej w ChełmŜy Janusza Kalinowskiego, 

- Chór mieszany Św. Cecylia (26 osób), 

- Big – Band (10 osób), 

- Klub „Niteczka” (5 osób), 
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- Klub szachowy (2 osoby), 

- Klub karate (1 osoba), 

- kierownik ekipy, tłumacz, fotoreporter (3 osoby), 

- kierowcy (2 osoby). 

Koszty wyjazdu sfinansowane zostały w całości ze środków unijnych. W obchodach 

jubileuszowych kontaktów Nieuwerkerk aan den IJssel i Buckueburga oprócz naszej delegacji 

uczestniczyli goście z francuskiego miasta Sable sur Sarthe - partnerzy niemieckiego miasta. 

Delegacji niemieckiej przewodniczył Burmistrz Reiner Brombach, a delegacji francuskiej 

Alain TESSIER doradca (asystent) ds. sportu Burmistrza Sable sur Sarthe. Tytułem 

wyjaśnienia chciałbym państwa poinformować, Ŝe z dniem 1 stycznia 2010 r. miejscowość 

Nieuwerkerk aan den IJssel, jako samodzielna jednostka administracyjna, przestała istnieć. W 

wyniku dobrowolnego połączenia gmin: Moordrecht (8.187 mieszkańców), Nieuwerkerk aan 

den IJssel (21.648), Zevenhuizen (6.610) i Moerkapelle (3.930) powstało nowe miasto wg 

danych na dzień 1.01.2010 r. liczy 40.375 mieszkańców. Burmistrzem nowego miasta został 

dotychczasowy Burmistrz Nieuwerkerk aan den IJssel – Andre Bonthuis. W 1974 r. 

Nieuwerkerk aan den IJssel nawiązał kontakt partnerski z niemieckim miastem Bückeburg. W 

ubiegłym roku jubileusz 35-lecia zorganizował niemiecki Bückeburg. W tym roku, jako 

strona zapraszająca, wystąpiło miasto Zuidplas. Komisja Stosunków Międzynarodowych 

opracowała program z okazji rocznicy, w którym uczestniczyli mieszkańcy wszystkich 

miejscowości gminy Zuidplas oraz miast partnerskich.  

 Chór Św. Cecylia z dyrygentem Panem Alfonsem Dorawą na czele juŜ pierwszego 

dnia wieczorem zaprezentował swój repertuar uczestnikom jubileuszu. W piątkowe 

przedpołudnie w ratuszowej sali obrad Burmistrz nowego miasta oficjalnie przywitał 

wszystkie delegacje z miast partnerskich obu jubilatów. Wyjaśnił równieŜ genezę powstania 

nowego miasta Zuidplas prezentując jednocześnie pokaz multimedialny. Następnie uczestnicy 

spotkania zostali podzieleni na kilka grup, w których omawiano wykorzystanie naturalnych 

walorów terenowych dla rozwoju miasta zdominowanych wszechobecną wodą. Gospodarze z 

uwagą notowali sugestie swoich gości. Andre Bonthuis zapewnił, iŜ tymi sugestiami będzie 

się zajmował zespół urzędników i ekspertów dla zbadania moŜliwości ich zastosowania.W 

trakcie tego spotkania w imieniu władz naszego miasta wręczyłem Panu Andre Bonthuis 

upominek. RównieŜ Burmistrzowi Buckeburga Panu Reinerowi Brombach oraz doradcy 

burmistrza francuskiego miasta Sable sur Sarthe Panu Alain Tessier wręczyłem drobne 

upominki juŜ teraz składając Ŝyczenia z okazji 55 lecia partnerstwa pomiędzy tymi miastami. 

Ten jubileusz będzie miał miejsce na początku 2011 r. Następnie gospodarze uczestnikom 
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spotkania zorganizowali wycieczkę, prezentującą walory nowego miasta, jego rozwój 

gospodarczy. Mieliśmy moŜliwość zwiedzenia hal „produkcyjnych” orchidei w róŜnych 

odmianach. W ciągu roku hale firmy opuszcza ponad 8,5 mln orchidei. Jest to jeden z 

największych producentów na świecie. W tym samym czasie pozostali członkowie delegacji 

mogli uczestniczyć i uczestniczyli w rajdzie rowerowym po okolicy. W piątek 14 maja 

członkowie chóru zaprezentowali swoje nieprzeciętne umiejętności lingwistyczne biorąc 

udział w spektaklu muzycznym przygotowanym w języku holenderskich gospodarzy. 

Spektakl został przyjęty owacyjnie. RównieŜ w piątek uczestnikom imprezy swoje rękodzieła 

zaprezentowały fantastyczne panie z klubu „Niteczka”, które między innymi wręczyły 

Burmistrzowi Andre Bonthuis obraz z wyhaftowanymi herbami partnerskich miast 

Nieuwerkerk aan den IJssel i ChełmŜy zyskując uznanie gospodarzy. Wieczorem porywającą 

muzykę zaprezentował chełmŜyński Big – Band, przy której wspaniale bawili się uczestnicy 

jubileuszu z Burmistrzami miast Zuidplas i Buckeburg na czele. W czasie tej wizyty wśród 

mieszkańców Zuidplas oraz uczestników jubileuszu rozprowadzono wiele materiałów 

promocyjnych i informacyjnych o ChełmŜy i jej walorach. Nawiązano teŜ bezpośrednie 

kontakty z miejscowym klubem sportów walki w celu ewentualnych spotkań, czy teŜ 

wymiany młodzieŜy. 

 Podsumowując, chciałbym Państwa poinformować, iŜ cel integracyjny oraz 

zaprezentowanie dorobku kulturalnego, a takŜe nawiązanie bezpośrednich kontaktów został 

osiągnięty i wyraŜam przekonanie, iŜ taką świadomość mają wszyscy uczestnicy delegacji, co 

miało teŜ swój wyraz we wspólnych występach czy wspólnej zabawie. Pozytywnych wraŜeń 

nie zakłóciły nawet pewne niedociągnięcia organizacyjne, nieuniknione przy tak duŜej 

imprezie. RównieŜ nie dopisali miejscowi szachiści, w związku z czym nie odbył się turniej 

szachowy. Nadmieniam, iŜ cały nasz pobyt w partnerskim mieście został udokumentowany 

licznymi zdjęciami, a takŜe sfilmowany, w związku z czym w niedługim czasie będzie moŜna 

wszystko zaprezentować mieszkańcom ChełmŜy. 

Ad. pkt 16 

Zamknięcie sesji                                                                      

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXIX sesji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. 

Protokołowała:      Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                         Janusz Kalinowski       
                Sekretarz obrad: 

                  Małgorzata Polikowska 


