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Uroczysta XLI sesja odbyła się 23 września w siedzibie władz miasta i powiatu  

przy ulicy Sienkiewicza 16. Przed budynkiem o godz. 12.00 dowódca J.W. Strzelec 1202  

kpt. Damian Nockowski złożył meldunek przewodniczącemu Rady Miasta Brzeziny 

Zbigniewowi Bączyńskiemu i burmistrzowi miasta Marcinowi Plucie. Przy udziale pocztów 

sztandarowych Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Szkoły 

Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Brzezinach, Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza  

w Brzezinach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach oraz Związku Emerytów Rencistów 

i Inwalidów w Brzezinach nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt  

oraz zabrzmiał hymn Polski w wykonaniu orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej  

pod batutą kapelmistrza Roberta Szymczyka. Honorową wartę zaciągnęli harcerze  

z Komendy Hufca ZHP w Brzezinach, strzelcy ze Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej 

oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.  

O godz. 12.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przewodniczący Rady Miasta 

Brzeziny Zbigniew Bączyński otworzył obrady uroczystej XLI sesji.  Druhowie OSP  Robert 

Szymczyk i Kamil Hamerszmidt zagrali hejnał Brzezin. Przewodniczący Rady Miasta  

i wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk  powitali gości, wśród których byli m. in.:  Teresa 

Szymczak, Stanisław Pacho, Zbigniew Zamachowski - honorowi obywatele Brzezin, księża 

Bogumił Walczak i Marek Balcerak, starosta brzeziński Edmund Kotecki z wicestarostą 

Zbigniewem Lechańskim, prof. UŁ Marek Adamczewski, Elżbieta Szklarek – dyrektor 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach, insp. Krzysztof Wdowiak – 

Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach, st. bryg. Jarosław Tomaszewski – Komendant 

Powiatowy PSP w Brzezinach wraz ze swoim zastępcą bryg. Dariuszem Guzkiem, Ewa 

Kalińska – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach, Joanna Paprocka – dyrektor 

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach, Małgorzata Jedynak – dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Brzezinach, Anna Wiśniewska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

w Brzezinach, Mirosław Środa –  kierownik oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Rogowie, Marcin Białobrzeski – prezes OSP Brzeziny, Lucjan Ferdzyn – prezes 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzezinach, radni obecnej i poprzednich 

kadencji oraz byli przewodniczący Rady: Stefan Pazurek i Andrzej Kurczewski, Jan Glon 

były naczelnik Miasta i wieloletni naczelnik Urzędu Skarbowego w stanie spoczynku, 

dyrektorzy, kierownicy i prezesi jednostek podległych gminie miasto Brzeziny.  
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Po powitaniu gości wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk przytoczyła treść listu 

honorowego obywatela Brzezin o. Juliana Szlachty, który nie mógł uczestniczyć  

w uroczystości (w zalączeniu). Przewodniczący stwierdził prawomocność sesji wobec 

obecności na sali obrad 13 radnych. Radni nie zgłosili uwag do zaproponowanego  

przez przewodniczącego porządku  sesji. 

Zgodnie z programem uroczystości w pierwszej jej części miała miejsce ceremonia 

przekazania sztandaru Miasta Brzeziny burmistrzowi. Rozpoczynając ten punkt, 

przewodniczący Rady wygłosił przemówienie (w załączeniu), w którym przedstawił kronikę 

wydarzeń, związanych z ustanowieniem sztandaru. Poinformował, że w zespole roboczym 

pracującym nad ustanowieniem projektu sztandaru znaleźli się: prof. Marek Adamczewski, 

Tadeusz Barucki, Zbigniew Bączyński, Grażyna Dziedzic, Grzegorz Kędzia, Krzysztof 

Kotynia, Zbigniew Pakuła i Roman Sasin. Projekt sztandaru uzyskał aprobatę Ministra 

Administracji i Cyfryzacji po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej. 7 czerwca 

2013 r. Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę nr XXXVI/165/2013 w sprawie ustanowienia 

sztandaru miasta Brzeziny oraz zasad jego używania, która została opublikowana  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 8 lipca 2013 r. pod pozycją 3559 i weszła 

w życie 23 lipca 2013 r. Przewodniczący złożył serdeczne podziękowania Szymonowi 

Wróblowi – dyrektorowi Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu 

Terytorialnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Grzegorzowi Latosowi – 

sekretarzowi Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz prof. 

UŁ Markowi Adamczewskiemu. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zofia Krawczyk 

odczytała uchwałę w sprawie ustanowienia sztandaru i zasad jego używania (w załączeniu). 

  

Przewodniczący Rady Miasta poprosił Tadeusz Baruckiego – przewodniczącego 

Komisji Finansowo-Budżetowej, pełniącego funkcję radnego nieprzerwanie od pięciu 

kadencji – o symboliczne przybicie honorowego gwoździa z inskrypcją „Rada Miasta 

Brzeziny”.           

 Księża Bogumił Walczak i Marek Balcerak wspólnie dokonali poświęcenia sztandaru. 

Przewodniczący poprosił członków pocztu sztandarowego o podjęcie sztandaru. 

Poczet sztandarowy stanowili: sztandarowy - najmłodszy radny, druh Grzegorz Kędzia 

w asyście Barbary Kozłowskiej – przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego  

oraz najstarszego wiekiem radnego – Tadeusza Pabina.  
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W dalszej kolejności przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński, po uprzednim 

przyklęknięciu i ucałowaniu płatu sztandaru, przekazał sztandar burmistrzowi ze słowami: 

„W imieniu Rady Miasta przekazuję Panu ten sztandar. Niech go Pan czci i chroni”. 

Burmistrz Marcin Pluta, po uprzednim przyklęknięciu i ucałowaniu sztandaru powiedział: 

„Będę go czcił ku chwale naszej małej ojczyzny”, po czym dokonał prezentacji sztandaru. 

Zwieńczeniem pierwszej części uroczystej sesji był występ tenora Janusza Nowańskiego. 

Artysta, zapowiadając występ, poinformował zebranych, że wybór pieśni patriotycznych był 

konsultowany z przewodniczącym Rady. Wzruszający występ Janusza Nowańskiego, 

zakończony hejnałem Brzezin wykonanym a cappella, został przyjęty owacją na stojąco.  

Następnie głos zabrał burmistrz Miasta, który w swoim przemówieniu podkreślił 

niezwykle ważkie znaczenie, jakie ma społeczna odpowiedzialność dla funkcjonowania 

naszego miasta. Podziękował honorowym obywatelom za zaangażowanie w życie naszego 

miasta, hokeistkom, które przynoszą chlubę naszej małej ojczyźnie oraz starostwu 

powiatowemu za współpracę.  

Starosta brzeziński Edmund Kotecki pogratulował miastu sztandaru, nawiązując  przy 

tym do sztandaru powiatu brzezińskiego. Wicestarosta Zbigniew Lechański uwypuklił 

symboliczną, jednoczącą wartość tego insygnium władzy miejskiej. Kolejno głos zabrał ks. 

dziekan,  proboszcz parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża  Bogumił Walczak, który 

powiedział: „Na sztandarze są dwie daty: 1139 – rok erygowania parafii  

pw. Podwyższenia św. Krzyża oraz 1364 – powtórzenia nadania praw miejskich przez króla 

Kazimierza Wielkiego. Cieszę się, że samorządowcy będą mogli uczestniczyć  

w uroczystościach państwowych i kościelnych ze sztandarem”. 

W drugiej części sesji przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński przybliżył 

historię tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzezin. Nadmienił, że instytucję honorowego 

obywatela ustanowiono 14 listopada 1997 r. uchwałą nr XXXVIII/60/1997 Rady Miasta 

Brzeziny. Od tamtego czasu przyznano 8 tytułów. Do tego zaszczytnego grona należą: 

Zbigniew Zamachowski,  senator Ligia Urniaż-Grabowska, śp. dr Antoni Hetman, śp. druh 

Mieczysław Królikowski,  tenor Stachura Dariusz – jednocześnie honorowy obywatel Miasta 

Łodzi, o. Julian Szlachta, Stanisław Pacho oraz Teresa Szymczak. W swoim wystąpieniu  

(w załącznik) przewodniczący wyeksponował wyjątkowe zasługi Pani senator  

w ustanowieniu powiatu. W tym czasie pani Teresa Szymczak zajęła honorowe miejsce  

w fotelu na środku sali. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zofia Krawczyk odczytała treść wniosku  

(w załączeniu) o nadanie tytułu Honorowej Obywatelki Miasta Brzeziny, w którym napisano, 

że pani Teresa Szymczak jest osobą niezwykle aktywną społecznie, zawsze gotową  

do pomocy, pełną życzliwości i empatii, co sprawiło, ze stała się autorytetem  

dla mieszkańców Brzezin. Na mocy uchwały nr XXXIX/180/2013 Rady Miasta Brzeziny  

z 29 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania tytułu Honorowej Obywatelki Miasta Brzeziny  

(w załączeniu) przedstawionej przez przewodniczącego Rady Zbigniewa Bączyńskiego, 

burmistrz Marcin Pluta wspólnie z zastępcą Romanem Sasinem wręczyli Honorowej 

Obywatelce Miasta Brzeziny atrybuty – statuetkę oraz akt nadania, którego treść, opracowana 

przez Pawła Zybałę – dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzezinach, ma następujące 

brzmienie: „Wszystkich zasług Pani Teresy wymienić nie sposób, wspomnijmy przeto jedynie, 

że współtworzyła i przez wiele lat przewodniczy Stowarzyszeniu Mieszkańców Ziemi 

Brzezińskiej, że w walce o powiat i takoż Sąd Brzeziński Rejonowy w pierwszym szeregu 

stawała, a miłosierne serce mając, ofiarnie pieniądze na oddział dziecięcy szpitalny,  

dla powodzian i wszelakich potrzebujących zbierała, że zawsze innym służyła, szczególnie zaś 

kobietom brzezińskim, dla których to organizatorką działań wszelakich niezastąpioną była”. 

Przewodniczący Rady wręczył honorowej obywatelce uchwałę Rady Miasta w sprawie 

nadania tytułu Honorowej Obywatelki Miasta Brzezin. Zasługi Teresy Szymczak sławili  

w swoich krótkich przemówieniach starosta brzeziński Edmund Kotecki i Ewa Sobkiewicz – 

reprezentująca NZOZ „Medica”. 

Teresa Szymczak podziękowała przewodniczącemu Rady Miasta, radnym, 

mieszkańcom miasta i powiatu oraz wszystkim ludziom, którzy pomagają jej w realizacji 

planów. Powinszowania cioci złożył aktor Zbigniew Zamachowski. Wszyscy zgromadzeni  

na sali odśpiewali „Sto lat” przy akompaniamencie nauczyciela muzyki Państwowej Szkoły 

Muzycznej I st. w Brzezinach pana Andrzeja Sieranta.     

Atrakcją kończącą uroczystości były popisy wokalno-instrumentalne uczniów 

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach pod opieką dyrektor Joanny 

Paprockiej. W tej części wystąpili: Gabriel Świerczyński, Stanisław Podogrocki, Weronika 

Rosiak, Sara Kunka, Klaudia Siucińska, Andrzej Gwis, Marcin Kotynia, Patrycja 

Borowińska, Patrycja Śmiechowicz, Natalia Borowińska,   Marta Łyszkowicz, Jan Domański 

i Maksymilian Otto. Występ młodych artystów został przyjęty gromkimi oklaskami. 
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Przewodniczący Rady Miasta poprosił poczet sztandarowy o wyprowadzenie 

sztandaru. Następnie, przed zamknięciem  XLI uroczystej sesji, przewodniczący zaprosił 

wszystkich na obchody 650-lecia Miasta Brzeziny w 2014 r. i  na słodki poczęstunek w holu 

sali konferencyjnej. 

Protokołowała: Justyna Dziagacz                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA 

 

                           Zbigniew Bączyński 


