
Protokół Nr XIII/08 
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytej w Domu Kultury w 

Kałuszynie w dniu 20 maja 2008 roku. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 16,oo. 
Obecni wg załączonej listy obecności  - 14 radnych na ogólny stan Rady 15 
osób. 
Nieobecny radny p. Jarosław Broniarek. 
W obradach uczestniczyli takŜe p. Marian Soszyński - Burmistrz, p. Zofia 
Wołkiewicz - Z-ca Burmistrza, p.Henryka Sęktas - Sekretarz. 
W obradach uczestniczyli takŜe zaproszeni goście: wicedziekan ksiądz kanonik 
Władysław Szymański - Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej Kałuszyn,  pan 
profesor Janusz Tazbir, pani Teresa Kowalska, pan Zbigniew Miłkowski - 
Kierownik Przychodni Zdrowia w Kałuszynie, p. Jerzy Wierzbicki - 
Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej, p. Eugeniusz 
Kulesza -  Przewodniczący ZKRPiBWP Koło Miejsko-Gminne w Kałuszynie, 
p. Stanisław KrzyŜanowski - Prezes PSL Koło w Kałuszynie,  p. Maria 
Bartosiak - Dyrektor Gimnazjum w Kałuszynie, p. Marek Pachnik - Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, p. Anna Andrzejkiewicz - Dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, p. Marian Pełka - Dyrektor Domu Kultury 
w Kałuszynie, p. Lidia Wierzbicka - Dyrektor Przedszkola w Kałuszynie, p. 
GraŜyna Chybicka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie, p. 
Dariusz Winnik - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie oraz 
sołtysi wsi: Garczyn Mały, Gołębiówka, Kluki, Leonów, Mroczki, Piotrowina, 
Przytoka,  Szymony, Szembory, Wąsy, Wity i Wólka Kałuska i mieszkańcy 
miasta Kałuszyn. 
Obradom przewodniczył p. Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kałuszynie. 
 
Ad.pkt 1. 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - powitał przybyłych na obrady Rady 
Miejskiej. Szczególnie powitał zaproszonych na dzisiejsze obrady wicedziekana 
księdza kanonika Władysława Szymańskiego - Proboszcza Parafii Rzymsko-
Katolickiej Kałuszyn, Pana  Profesora Janusza Tazbira, Panią Teresę Kowalską i 
Pana doktora Zbigniewa Miłkowskiego. 
Następnie dokonał otwarcia obrad i na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad. 
 
Ad.pkt 2. 
 Pan Przewodniczący Rady - przedstawił proponowany porządek obrad z 
uwzględnieniem  zrealizowanego juŜ punktu: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Wystąpienie Burmistrza Kałuszyna. 
4. Wręczenie tytułu "Honorowy Obywatel Kałuszyna" oraz pamiątkowego 
    medalu Ks. Proboszczowi Władysławowi Szymańskiemu i Panu Profesorowi  
    Januszowi Tazbirowi. 
5. Wręczenie Dyplomu "ZasłuŜony dla  Gminy Kałuszyn" oraz pamiątkowej  
    statuetki  Pani Teresie Kowalskiej i Panu Zbigniewowi Mikowskiemu. 
6. Zamknięcie obrad.  
 
Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie, przy obecności 14 
radnych.  
 
Ad.pkt 3. 
 Pan Marian Soszyński - burmistrz Kałuszyna wygłosił okolicznościowy 
referat  z okazji 290  rocznicy potwierdzenia nadania praw miejskich  
Kałuszynowi - treść referatu w załączeniu. 
 
Ad.pkt 4. 
 Pan Janusz Pełka - podał, Ŝe tytuł "Honorowy Obywatel Kałuszyna" jest 
wyrazem najwyŜszego wyróŜnienia i uznania. Nadawany jest przez Radę 
Miejską osobom  szczególnie zasłuŜonym dla miasta i gminy Kałuszyn, osobom 
których działalność przyczyniła się do promocji dorobku Ziemi Kałuszyńskiej, a 
takŜe wybitnym osobistościom. 
Rada Miejska w Kałuszynie na sesji w dniu 29 kwietnia br. nadała tytuły 
"Honorowego Obywatela Kałuszyna" dwom osobistościom: 
- wicedziekanowi księdzu kanonikowi Władysławowi Szymańskiemu -  
   proboszczowi Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałuszynie 
- Panu profesorowi  Januszowi Tazbirowi. 
 Ksiądz kanonik Władysław Szymański znany jest nam wszystkim ze 
swojej społecznej działalności, pomocy potrzebującym. 
Wręczając dziś księdzu honorowe obywatelstwo, tak naprawdę niewiele 
zmieniamy. To symbol słowa "dziękuję" jakie chcielibyśmy księdzu dziś  
powiedzieć w dowód uznania i wyróŜnienia. 
 
 Pan Profesor Janusz Tazbir - wybitny historyk, profesor Instytutu Historii 
Polskiej Akademii Nauk, związany z Kałuszynem, tu się urodził, był inicjatorem 
powstania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej, jest autorem wielu 
prac. 
Nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Kałuszyna" jest dowodem  
najwyŜszego wyróŜnienia i uznania. Jednocześnie Ŝywimy nadzieję, Ŝe to 
miasto nadal będzie dla Pana źródłem inspiracji i pomysłów twórczych.  
Świadectwem potwierdzającym nadanie tytułu jest pamiątkowy dokument oraz 
medal z herbem Kałuszyna  na awersie i wizerunkiem pomnika "Bojownikom o 
niepodległość 1918 -1938 " na rewersie. 
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Następnie Pan Przewodniczący Rady zwrócił się do Pana  Burmistrza  o 
wręczenie tytułu "Honorowego Obywatela Kałuszyna" dostojnym gościom. 
 
 Pan Marian Soszyński - Burmistrz wręczył  tytuł "Honorowy Obywatel 
Kałuszyna"  oraz pamiątkowy medal  księdzu kanonikowi Władysławowi 
Szymańskiemu i Panu Profesorowi Januszowi Tazbirowi. 
 
 Pani Zofia Wołkiewicz - Z-ca  Burmistrza  wręczyła wyróŜnionym 
wiązanki kwiatów  i złoŜyła gratulacje.  
 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - przypomniał, Ŝe tytuł "ZasłuŜony dla 
Gminy Kałuszyn" został ustanowiony przez Radę Miejską w 2006 roku. Jest 
zaszczytnym honorowym wyróŜnieniem i moŜe być nadany mieszkańcom 
Gminy oraz organizacjom i zorganizowanym grupom społecznym za dokonane 
osiągnięcia, które  w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju Gminy 
Kałuszyn, do  integracji społeczności lokalnej, do rozwiązywania waŜnych 
spraw społecznych. Rada Miejska w Kałuszynie w dniu 29 kwietnia br. nadała  
dwa tytuły "ZasłuŜony dla Gminy  Kałuszyn". 
Tytułem "ZasłuŜony dla Gminy Kałuszyn" została uhonorowana Pani Teresa 
Kowalska - długoletnia nauczycielka Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, 
współzałoŜycielka  przed 31 laty i opiekunka do chwili obecnej zespołu pieśni i 
tańca "Kasianiecka" przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie, organizatorka 
wielu przedsięwzięć organizowanych dla młodzieŜy i z młodzieŜą - wypoczynek 
zimowy i letni, warsztaty artystyczne , warsztaty integracyjne z zespołami 
polonijnymi poza granicami kraju, udział w przeglądzie teatrów obrzędowych, 
kierowanie sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oprawa 
artystyczna uroczystości gminnych, występowanie na uroczystościach, 
festynach o zasięgu regionalnym. 
Pani Teresa Kowalska swoim zaangaŜowaniem i pracą społeczną przyczynia się 
do rozwoju kultury, kultywowania tradycji i obrzędów ludowych, integracji 
środowiska lokalnego, promocji gminy. 
Tytułem "ZasłuŜony dla Gminy Kałuszyn" został wyróŜniony  takŜe  Pan doktor 
Zbigniew Miłkowski - kierujący Przychodnią Zdrowia w Kałuszynie od 1986 
roku, zaś od stycznia 2000 roku Samodzielnym Publicznym ZOZ - Przychodnia  
Zdrowia w Kałuszynie. Po usamodzielnieniu placówki  Pan dr Miłkowski 
przeprowadził remonty budynków przeznaczonych pod działalność słuŜby  
zdrowia, zakupił sprzęt i urządzenia medyczne, zagospodarował teren. Stworzył 
mieszkańcom moŜliwość  korzystania z porad lekarzy specjalistów, których 
usługi medyczne nie wchodziły w zakres  działalności Przychodni. Na 
szczególne wyróŜnienie w działalności Pana doktora Zbigniewa  Miłkowskiego  
zasługuje utworzenie poradni rehabilitacyjnej, w której wykonywane są zabiegi 
fizykoterapeutyczne, kinezyterateutyczne, krioterapeutyczne oraz masaŜ 
leczniczy. Druga taka poradnia działa jedynie w ZOZ w Mińsku Mazowieckim. 
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Dokonania Pana doktora Zbigniewa Miłkowskiego w istotny sposób wpłynęły 
na poprawę funkcjonowania dziedziny waŜnej dla kaŜdego człowieka - słuŜby 
zdrowia. 
Dowodem nadania tytułu "ZasłuŜony dla Gminy Kałuszyn" jest pamiątkowy 
dokument oraz statuetka 
 
 Pan Marian Soszyński - wręczył dyplom i pamiątkową statuetkę  
"ZasłuŜony dla Gminy Kałuszyn " Pani Teresie Kowalskiej i Panu Zbigniewowi 
Miłkowskiemu. 
 
 Pani Zofia Wołkiewicz - wręczyła wiązanki kwiatów  wyróŜnionym 
osobom i złoŜyła gratulacje. 
 
 Ks. Władysław Szymański - Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej 
Kałuszyn podziękował  za udzielone zaufanie  i docenienie jego pracy 
kapłańskiej jako Proboszcza w mieście  i gminie oraz parafii Kałuszyn. Podał, 
Ŝe otrzymane wyróŜnienie jest dla niego zaszczytem i radością ale takŜe  
mobilizuje do większej pracy na rzecz tej społeczności.  
Następnie nawiązał do słów wygłoszonych podczas homilii na Mszy Świętej, 
która odbyła się przed obradami Rady Miejskiej i podał, Ŝe powinnością  i 
obowiązkiem   tych wszystkich "na świeczniku" jest pomoc i słuŜba 
człowiekowi. 
Podziękował ponownie za zaufanie i wyróŜnienie poprzez nadanie tytułu 
"Honorowego Obywatela Kałuszyna". Podkreślił, Ŝe otrzymany tytuł  w 
pewnym sensie jest tytułem wszystkich mieszkańców  miasta i gminy Kałuszyn, 
Burmistrza , Zastępcy Burmistrza, Przewodniczącego Rady oraz wszystkich 
radnych, dzięki  dobrej , wspólnej współpracy.  
 
 Pan Profesor  Janusz Tazbir - podał, Ŝe w roku ubiegłym opublikował 
swoją kolejną  ksiąŜkę pt. "Długi romans z muzą w Klio". W ksiąŜce tej  jest 
obszerny rozdział poświecony Kałuszynowi. Opowiada on o  jego latach 
dziecięcych spędzonych w Kałuszynie. 
Następnie stwierdził, Ŝe czuje się zaszczycony i wzruszony  otrzymaniem tytułu 
"Honorowego Obywatela Kałuszyna". Zapewnił, Ŝe w swojej dalszej twórczości 
zrobi wszystko , Ŝeby sprostać  temu wielkiemu zaszczytowi. 
 
Ad.pkt 6. 
 Pan Janusz Kazimierz Pełka - Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił 
wszystkich obecnych do obejrzenia i wysłuchania części artystycznej 
przygotowanej na dzisiejszą uroczystość przez dzieci i młodzieŜ szkolną. 
Następnie  o godz. 18,oo zamknął uroczystą sesję Rady Miejskiej w Kałuszynie. 
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Na tym protokół zakończono. 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

 
Janusz Kazimierz Pełka 

 
 
 
 
 
Protokółowała: 
D.Rosołowska 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 


