Protokół Nr XXIV/2008
z Sesji Rady Miejskiej w Błoniu
odbytej w dniu 6 czerwca 2008r.
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Błoniu, ul Jana Pawła II

Porządek obrad:
1. Odegranie hymnów państwowych.
2. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
3. Powitanie zaproszonych gości.
4. Przedstawienie przez Kapitułę opinii wraz z uzasadnieniem do wniosków o nadanie
Honorowego Obywatelstwa Miasta Błonia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Błonia.
6. Uroczyste wręczenie Aktów Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Błonia.
7. Zamknięcie Sesji.
Ad 1.
Przewodniczący Rady Piotr Pniewski poprosił wszystkich o powstanie z miejsc.
Nastąpiło odegranie hymnów państwowych: Republiki Włoskiej i Rzeczpospolitej Polskiej.
Po hymnach, Przewodniczący Rady poprosił o zajmowanie miejsc.
Ad 2.
O godz. 1905 Przewodniczący Rady otworzył XXIV Sesję Rady Miejskiej w Błoniu i stwierdził
quorum (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Ad 3.
Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości:
•
Burmistrza Pana Antonio Gargano wraz z reprezentacją włoską,
•
poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Panią Alicję Olechowską,
•
Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Waldemara Roszkiewicza,
•
Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego– Pana Jana Żychlińskiego,
•
Burmistrzów i Wójtów z gmin ościennych,
•
byłych Burmistrzów Miasta i Gminy Błonie:
- Panią Ewę Tuzimską,
- Pana Janusza Adamskiego,
- Pana Zbigniewa Stępnia,
•
przedstawicieli parafii błońskich w osobie księdza kanonika Jana Wolskiego,
•
ojca Krzysztofa Oniszczuka – Dyrektora Radia Niepokalanów
oraz wszystkich pozostałych przybyłych gości. Tu skierował słowa przeprosin, że nie jest w stanie
wymienić wszystkich nazwisk z uwagi dużą liczbę przybyłych.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad, który został uprzednio
dostarczony Radnym i zapytał czy ktoś ma uwagi. Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.
Ad 4.
Przewodniczący Rady zarządził przejście do punktu obrad, będącego przedstawieniem przez
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Kapitułę opinii wraz z uzasadnieniem do wniosków o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta
Błonia.
Przewodniczący Rady odczytał treść opinii wraz uzasadnieniem do wniosku w sprawie nadania
Honorowego Obywatelstwa Miasta Błonie Pani Ewie Krystynie Tuzimskiej. Na sali rozległy się
brawa.
Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Błonie Zenon Reszka, który zwracając się do posłanki na
Sejm RP, Wicemarszałka, Starosty, Burmistrza Coreno Ausonio i gości z Włoch,
Przewodniczących: Rady Powiatu i Rady Miejskiej, Radnych, Burmistrzów i Wójtów Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, byłych Burmistrzów Miasta i Gminy Błonie, zaproszonych gości
oraz mieszkańców Miasta i Gminy Błonie, stwierdził, że z wielką radością przedstawia dziś Radzie
Miejskiej opinię w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Błonia dla Pana Antonio
Gargano.
Następnie Burmistrz przytoczył treść opinii wraz z uzasadnieniem do wniosku w sprawie nadania
Honorowego Obywatelstwa Miasta Błonia Panu Antonio Gargano.
Na sali rozległy się brawa.
Ad 5.
Przewodniczący Rady zarządził przejście do głosowania w sprawie nadania Honorowego
Obywatelstwa Miasta Błonia i przytoczył treść uchwały.
Za głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada jednogłośnie nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta
Błonia Pani Ewie Krystynie Tuzimskiej.
Uchwała została podjęta – nadano jej numer XXIV/164/08 – stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady zarządził przejście do głosowania w sprawie nadania Honorowego
Obywatelstwa Miasta Błonia i przytoczył treść uchwały.
Za głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada jednogłośnie nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta
Błonia Panu Antonio Gargano.
Uchwała została podjęta – nadano jej numer XXIV/165/08 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad 6.
Głos zabrał Burmistrz Zenon Reszka, który zaprosił dostojnych gości na środek sali, aby wraz z
Przewodniczącym Rady Piotrem Pniewskim dokonać uroczystego aktu nadania.
Przewodniczący Rady odczytał treść aktu nadania, rozpoczynającego się mottem Ojca Świętego
Jana Pawła II cyt.”Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, ale przez to czym
dzieli się z innymi” i zwracając się do Pani Ewy Krystyny Tuzimskiej, ogłosił, że Rada Miejska
nadała jej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Błonia jako wyraz najwyższego wyróżnienia i
uznania.
Pani Ewa Krystyna Tuzimska odebrała akt nadania. Na sali rozległy się brawa.
Głos zabrał Burmistrz, który poinformował, że drugi z wręczanych dziś aktów nadania sporządzono
w języku włoskim i w języku polskim oraz dodał, iż:
•
akty nadania są sporządzane w dwóch egzemplarzach,
•
jeden egzemplarz otrzymuje osoba, której nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta
Błonia, a drugi będzie znajdował się w Ratuszu, a w przypadku drugiego z wręczanych dziś
aktów, egzemplarz w języku włoskim będzie w Coreno Ausonio.
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Przewodniczący Rady odczytał treść aktu nadania, rozpoczynającą się mottem Ojca Świętego Jana
Pawła II cyt.”Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, ale przez to czym dzieli
się z innymi” i zwracając się do Pana Antonio Gargano ogłosił, że Rada Miejska nadała mu tytuł
Honorowego Obywatela Miasta Błonia jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przez Panią Ewę Tuzimską.
Pani Ewa Tuzimska na wstępie swej wypowiedzi zwróciła się ze słowami serdecznego powitania do
osób zgromadzonych na Sesji i stwierdziła, że jest ogromnie wzruszona tym wydarzeniem, w
którym ona jako rodowita Błonianka otrzymała takie wspaniałe wyróżnienie.
Pani Ewa Tuzimska skierowała słowa serdecznych życzeń sukcesów dla Miasta oraz tego
wszystkiego co dobre dla wszystkich mieszkańców Błonia.
Na sali rozległy się brawa.
Głos zabrał Burmistrz Coreno Ausonio, który na wstępie złożył podziękowania i stwierdził, że:
•
jest wielkim zaszczytem otrzymanie Honorowego Obywatelstwa Błonia,
•
miał przyjemność poznania trzech Burmistrzów tego Miasta i wszyscy oni wierzyli w ideę
zbratania i kontynuowali je,
•
mieszkańcy Coreno Ausonio otrzymali wielki podarunek tj. sympatię i przyjaźń Błonia
Następnie przedstawił osoby mu towarzyszące, wśród których byli:
•
pełnomocnik i asesor z Województwa Lazio – Pan Francesco de Angelis,
•
inżynier związany z tematem budowy fontanny– Pan Paolo Ciavolella,
•
wiceprezes konsorcjum ds. rozwoju obszaru przemysłowego – Pan Marco Domicelli
•
oraz zapowiedział przyjazd w dniu następnym Starosty Powiatowego – Pana Francesco
Scalia.
Następnie Pan Burmistrz Antonio Gargano wręczył Pani poseł Alicji Olechowskiej kamień z Włoch
– będący kawałkiem marmuru, jako symbol i pamiątkę obecnego spotkania.
Głos zabrał pełnomocnik i asesor włoskiego województwa Lazio Pan Francesco de Angelis, który
na wstępie swego wystąpienia powitał serdecznie wszystkich oraz podkreślił, że są to pozdrowienia
od województwa Lazio i stwierdził, że:
•
stanowi to satysfakcję, że może uczestniczyć w tak ważnym momencie, kiedy Burmistrz z
włoskiego województwa otrzymuje honorowe obywatelstwo w tak pięknym mieście,
•
jest to także satysfakcja osobista dla Burmistrza Antonio Gargano jak i mieszkańców
Coreno Ausonio
i zwracając się do Burmistrza przypomniał, że początek ich wzajemnej znajomości miał miejsce w
Coreno i podczas następnych odwiedzin Burmistrz będzie w Rzymie gościem instytucji
województwa Lazio, celem zapoznania się z przedsiębiorstwami oraz rozwojem regionu. Tu
przypomniał, że Burmistrz poznał już miejsce, gdzie jest wydobywany marmur.
Pan Francesco de Angelis podkreślił ważność związku przy wymianie kulturalnej i to nie tylko
związku pomiędzy gminami, ale przede wszystkim pomiędzy państwami. Tu wspomniał, że jutro
powraca do Rzymu lecz to dzisiejsze spotkanie jest wspaniałą okazją by poznać miasto i związki
między miastami, Błoniem i Coreno Ausonio.
Następnie Pan Francesco de Angelis wręczył Burmistrzowi Miasta i Gminy Błonie Panu Zenonowi
Reszce, Herb województwa Lazio, którego stolicą jest Miasto Rzym oraz medal reprezentujący
Miasto Rzym.
Medale otrzymali również: Pani poseł Alicja Olechowska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan
Piotr Pniewski.
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Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Błonie Zenon Reszka, który zwracając się do asesora
prowincji – województwa Lazio złożył słowa podziękowań w imieniu własnym oraz władz
samorządowych za miłe słowa skierowane także osobiście do niego i zapewnił, że otrzymany w
podarku herb jak i medal spoczną na zaszczytnych miejscach w siedzibie władz miasta tj. w
Ratuszu. Burmistrz podziękował również za zaproszenie do Włoch.
Przewodniczący Rady zapytał kto z gości chce zabrać głos.
Głos zabrała Pani poseł Alicja Olechowska, która na wstępie serdecznie powitała przybyłych na
uroczystość i zapewniła, że wzruszeniem napawa ją fakt, że tak daleko od Polski, we Włoszech
Burmistrz Coreno Ausonio i przedstawiciel włoskiej prowincji pamiętają o posłance z okręgu
warszawskiego.
Pani poseł stwierdziła, że w dniu dzisiejszym jest wiele znakomitych okazji do świętowania i
stanowią je: obchody Dziesiątych Dni Błonia oraz odznaczenie Honorowych Obywateli tego
miasta. Pani poseł Alicja Olechowska złożyła gratulacje Pani Ewie Tuzimskiej za to wzniosłe
uhonorowanie jej działalności dla Błonia. Na sali rozległy się brawa.
Następnie Pani Alicja Olechowska stwierdziła, że od 2002r. tj. od chwili podpisania umowy
partnerskiej Gminy Błonie i Gminy Coreno Ausonio, datuje się nowy historyczny etap dla Błonia.
Tu podkreśliła udział Gminy Coreno Ausonio w upiększaniu takich obiektów jak kościół oraz
fontanna.
Pani poseł Alicja Olechowska skierowała do Burmistrza Zenona Reszki oraz Radnych Rady
Miejskiej w Błoniu słowa gratulacji za bardzo sympatyczne przygotowanie uroczystości oraz do
przedstawiciela prowincji Latino za otrzymane wyróżnienie, a także słowa życzeń sukcesów dla
braterskich Gmin: Błonia i Coreno.
Pani poseł stwierdziła, że pragnie zaprosić przedstawicieli Coreno
na spotkanie z
parlamentarzystami okręgu warszawskiego i wyraziła nadzieję, że uda się jej to zrealizować
następnym razem.
Sesja odbywała się z obecnością na sali tłumaczy języka włoskiego.
Ad 7.
Przewodniczący Rady o godz. 1950 zakończył XXIV Sesję Rady Miejskiej w Błoniu.
Przewodniczący Rady poinformował, że o godz. 20-tej odbędzie się uroczysta msza święta
celebrowana przez księdza Arcybiskupa Kazimierza Nycza, po której nastąpi uroczyste otwarcie
fontanny.
Protokółowała:
Beata Waluk
Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Jakub Pniewski
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