
 1 

        

 

 

    

Protokół Nr LI/6/2014 

LI uroczystej sesji 

Rady Miasta Brzeziny 

z 26 maja 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 Uroczysta LI sesja Rady Miasta Brzeziny odbyła się 26 maja 2014  roku w siedzibie 

władz miasta i powiatu przy ulicy Sienkiewicza 16. Przed budynkiem o godz. 15.00 dowódca 

J.W. Strzelec 1202 kpt. Damian Nockowski złożył meldunek przewodniczącemu Rady Miasta 

Brzeziny Zbigniewowi Bączyńskiemu. Następnie miało miejsce uroczyste podniesienie flagi 

państwowej na maszt oraz zabrzmiał hymn Polski. Przewodniczący Rady  podziękował  

kapitanowi  i pocztowi sztandarowemu w składzie: Grzegorz Kędzia, Barbara Kozłowska  

i Tadeusz Pabin za tę część uroczystości i zaprosił uczestników na obrady Rady. 

 

Kilkanaście minut później w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przewodniczący Rady 

Miasta Brzeziny Zbigniew Bączyński otworzył obrady LI sesji. Po uroczystym wprowadzeniu 

sztandaru miasta druh Ochotniczej Straży Pożarnej Kamil Hamerszmidt zagrał hejnał Brzezin. 

 

Przewodniczący Rady Miasta i wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk powitali gości,  

a wśród nich byli: Wicewojewoda Łódzki Paweł Bejda, Honorowy Obywatel Miasta Brzeziny 

O. Julian Aleksander Szlachta, przedstawicielka Komitetu Honorowego Obchodów 650-lecia 

Miasta Brzeziny - dr Lubomira Tyszler z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego  

wraz z grupą rekonstrukcyjną, złożoną ze studentów z UŁ, przedstawiciele władz 

powiatowych - Starosta Brzeziński Edmund Kotecki i Wicestarosta Brzeziński Zbigniew 

Lechański, Przewodniczący Rady Powiatu Brzezińskiego Marian Krasiński wraz z radnymi 

powiatowymi, Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta z Zastępcą Romanem Sasinem i 

radnymi miasta obecnej i poprzednich kadencji, Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża 

Św. w Brzezinach - ks. dziekan Bogumił Walczak, o. Konstanty Ciaranek -  Proboszcz Parafii 

pw. św. Franciszka z Asyżu, dr Marian Sobkiewicz wraz z rodziną, przewodniczący Rady 

Miasta Brzeziny poprzednich kadencji: Tadeusz Klimczak, Andrzej Kulka, Stefan Pazurek i 

Zastępca Wójta Gminy Brzeziny Leszek Adamczyk, Wójt Gminy Rogów Daniel Kołada, 

przedstawiciele organizacji społecznych: Barbara Bigoszewska – Prezes Stowarzyszenia 

Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym dzieciom”,   kpt. Damian 

Nockowski - dowódca J.W. Strzelec 1202,  Joanna Kędzia-Kamińska – Komendant ZHP w 

Brzezinach, mł. insp. Cezary Petrus – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w 

Brzezinach, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach 

bryg. Dariusz Guzek, Anna Wiśniewska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w 

Brzezinach, dr Zdzisław Ziółkowski – Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach, 

Anna Walaszczyk – Dyrektor w PCZ Sp. z o. o.,  Dorota Zagraba – Dyrektor Wytwórni 
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Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, były dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 - Jerzy 

Kaźmierczak i przedstawiciele społeczności szkolnej Ilona Redlińska, Anna Kunka, Izabela 

Czapska, Danuta Lenarcik, uczniowie SP Nr 1 i ich rodzice, Sekretarz Miasta Grażyna 

Dziedzic, Skarbnik Miasta Grażyna Mela oraz naczelnicy wydziałów i pracownicy Urzędu 

Miasta, dyrektorzy miejskich przedszkoli i szkół, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum 

Regionalnego, Centrum Kultury i Promocji, Centrum Kultury Fizycznej, kierownicy, prezesi 

Spółdzielni i spółek podległych Miastu Brzeziny oraz mieszkańcy miasta. 

 

Przewodniczący Rady Miasta, na podstawie podpisanej przez 15. radnych listy 

obecności, stwierdził prawomocność obrad. Zapoznał obecnych z porządkiem sesji. 

Dokument stanowi załącznik do protokołu. 

 

Według planu sesja miałaby mieć następujący przebieg: 

1.   Uroczyste podniesienie flagi państwowej. 

2.   Otwarcie LI sesji. 

3.   Powitanie gości. 

4.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

5.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

6.   Wystąpienia okolicznościowe w związku z Dniem Samorządu Terytorialnego. 

7.   Prezentacja logo Miasta Brzeziny. 

8.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany imienia patrona Szkoły Podstawowej 

Nr 1 w Brzezinach. 

9.   Uhonorowanie 50-lecia pracy zawodowej dr. Mariana Sobkiewicza. 

10. Część artystyczna: 

      - występ uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach. 

      - występ Janusza Nowańskiego - tenora. 

11.  Zakończenie sesji. 

 

Wobec braku uwag w stosunku do porządku obrad przystąpiono do jego realizacji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński podziękował zgromadzonym  

za przyjęcie zaproszenia na LI uroczystą sesję, która odbywa się w szczególnych dla miasta 

okolicznościach. Zaznaczył, że w wymiarze lokalnym jest to 650. rocznica potwierdzenia 

praw miejskich przez króla Kazimierza III Wielkiego, w wymiarze globalnym i krajowym – 
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100. rocznica wybuchu I wojny światowej, 75. rocznica napaści  Niemiec na Polskę,  

25. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w powojennej Polsce, 

15. rocznica przystąpienia Polski do NATO, 10. rocznica wstąpienia do Unii Europejskiej  

i ustanowienia Święta Flagi. Przewodniczący wyeksponował chlubną historię naszego miasta, 

o którym wzmiankuje się od 1136 roku, co znalazło odzwierciedlenie w sztandarze miasta. 

Przypomniał, że znaleźliśmy się w znamienitym gronie 100. miast ustanowionych  

przez Kazimierza Wielkiego oraz przybliżył proces kształtowania się idei samorządności  

w Polsce.  

27 maja 2000 r. Sejm RP ustanowił tę datę Dniem Samorządu Terytorialnego  

jako upamiętnienie pierwszych w pełni wolnych i demokratycznych wyborów oraz w dowód 

uznania i szacunku dla ludzi, którzy podjęli trud działania dla wspólnego dobra, a szczególnie 

dla radnych, burmistrzów, wójtów, starostów, marszałków oraz rzeszy pracowników 

samorządowych. Nadmienił, że ten dzień był przełomowym momentem w tworzeniu struktur 

suwerennej III RP w oparciu o zasadę pomocniczości. Zbigniew Bączyński przywołał treść 

art. 163 Konstytucji RP, który stanowi: „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne 

nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”. 

Uwydatnił fakt, że dotychczasowa determinacja władz lokalnych przyczyniła się  

do znacznego przeobrażenia polskich gmin oraz poprawy usług publicznych.  

Przewodniczący dodał, że jesteśmy w przededniu 24. rocznicy wdrożenia reformy 

samorządowej, ocenianej jako najbardziej udana część reform ustrojowych państwa. Odesłał  

do eksperckiego raportu prof. Jerzego Hausera o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. 

 Zwrócił  uwagę na słabość reformy polegającą m.in. na tym, o czym piszą  autorzy tego 

opracowania,  a ten pogląd podzielają również samorządowcy, że podstawową barierą 

umacniania samorządności terytorialnej jest rozziew pomiędzy skalą transferu odpowiedzialności 

i zadań do samorządów, a skalą finansów publicznych. To problem fundamentalny,  

gdyż permanentne niedofinansowanie zadań powoduje szereg negatywnych zjawisk,  

jak: niekontrolowane narastanie długu czy niestabilność planowania. Ustawa o dochodach JST  

z 2003 roku dawno straciła aktualność, co znalazło wyraz w silnym spadku dochodów 

samorządowych od roku 2008 (po zmianach w podatku PIT).   

W odniesieniu do niedawno celebrowanej 10. rocznicy członkostwa Polski w Unii 

Europejskiej, wyraził ubolewanie z powodu niskiej frekwencji w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego z 25 maja - brzezinianie wzięli udział w wyborach na poziomie 21,45%. 
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W imieniu Rady Miasta i własnym Przewodniczący podziękował samorządowcom  

za dotychczasowy trud i życzył wszystkim niesłabnącego zapału i zaangażowania w niełatwej 

działalności. Życzył realizacji zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym  

oraz sukcesu w nadchodzących wyborach. Z okazji Dnia Matki złożył wszystkim mamom 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, radości, spokoju, ciepła rodzinnego  

oraz odwzajemnionej miłości najbliższych. Przemówienie zostało przyjęte gromkimi 

brawami. (Pełna treść wystąpienia w załączeniu) 

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta, który na wstępie 

wystąpienia powitał gości i podziękował Radzie Miasta Brzeziny za owocną współpracę, 

okazane zrozumienie i zaufanie. Skonstatował, że nasze miasto w skali całego województwa 

może poszczycić się znakomitymi wynikami i osiągnięciami. W swoim wystąpieniu   

podkreślił, że aby z powodzeniem prosperować, trzeba oprzeć się na solidnych podstawach. 

Stwierdził, że najcenniejsze jest to, co zostało wypracowane przez naszych przodków. 

Powiedział, że kadencję rozpoczął od restrukturyzacji i pozyskiwania środków finansowych, 

które pokryją potrzeby miasta. Wymienił wdrożone projekty, mające walor integracyjny  

dla naszej społeczności: „Przedszkole oknem na świat”, „Okno na świat - przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”, „Druga młodość z komputerem-

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach”, „Rewitalizacja 

społeczna w mieście Brzeziny”. Omówił przebieg wcielania w życie projektów: „Przebudowa 

Parku Miejskiego w Brzezinach”, „Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1”, 

„Budowa i przebudowa ulic w osiedlu Szydłowiec w Brzezinach z budową kanalizacji 

deszczowej”, „Miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję SMART CITY”. Pokrótce 

opowiedział także o powstaniu 2 Orlików, remoncie jazu i mostu na rzece Mrożycy, 

wydobyciu macew żydowskich z cmentarza żydowskiego w Brzezinach, oczyszczalni 

ścieków. Z nieskrywaną dumą mówił o utworzeniu Spółdzielni Socjalnej Communal Service, 

powołaniu Fundacji Krajowe Centrum Rozwoju Gminnej Przedsiębiorczości Społecznej 

„Łowisko” w Brzezinach i zakupie budynku dla Centrum Promocji i Kultury. Uwypuklił 

znaczenie ekonomii społecznej dla naszego miasta oraz efekty współpracy międzynarodowej 

z wieloma partnerami. Osiągnięcia ostatnich kilkunastu miesięcy zobrazował w formie 

prezentacji slajdów. 

Podziękował służbom Miasta, Skarbnik Miasta Grażynie Meli, Sekretarz Miasta 

Grażynie Dziedzic i Zastępcy Romanowi Sasinowi.  

W dalszej kolejności głos zabrał Wicewojewoda Łódzki Paweł Bejda. W swoim 

przemówieniu podziękował samorządowcom za wysiłek włożony w pracę dla naszych 
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małych ojczyzn. Zaakcentował ważkość pracy samorządowców, którzy to są najbliższej 

obywateli i najszybciej reagują na ich potrzeby i oczekiwania. Wspomniał o swoich 

samorządowych korzeniach (pełnił funkcje wiceburmistrza i wicestarosty). Z aprobatą 

wypowiedział się na temat poczynań władz naszego miasta w zakresie pozyskiwania 

funduszy unijnych oraz zwrócił uwagę na rozkwit naszego miasta na przestrzeni ostatnich lat. 

Dodał, że pozostaje pod wrażeniem tego, jak korzystną metamorfozę przeszły Brzeziny dzięki 

obecnym włodarzom. Pogratulował umiejętności urzeczywistniania dobrych pomysłów.  

Starosta Brzeziński Edmund Kotecki w imieniu samorządu powiatowego podziękował 

za zaproszenie na uroczystości. Wskazał na zależności rozwoju miasta Brzeziny i całego 

powiatu brzezińskiego. Przywołał kluczowe daty w historii powiatu: 1290 r.  – powstanie  

pierwszego starostwa, 1386 r. - najdawniejsza wzmianka o Brzezinach, będących siedzibą 

powiatu i miejscem odbywania sądów, 1975 r. - likwidacja dużych województw podzielonych 

na powiaty, wprowadzenie w ich miejsce 49 mniejszych województw, 1999 – przywrócenie 

podziału na powiaty, 2001 – utworzenie powiatu brzezińskiego. Na zakończenie życzył 

wszystkim samorządowcom satysfakcji z pracy i wytrwałości w wypełnianiu zobowiązań 

wobec mieszkańców miasta i powiatu. Zaprosił na obchody 13. rocznicy utworzenia powiatu, 

które przypadają 31 maja.  

Przewodniczący Rady Miasta poinformował o wpłynięciu Listu gratulacyjnego  

od Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, który odczytała 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk. W liście Marszałek pisze,   że: „Brzezinianie 

mogą być dumni z tego, że przez wieki – nim rozkwitła u ich boku fabryczna Łódź – pełnili 

ważne role osady targowej i miasta książęcego, przybierając z każdym rokiem na znaczeniu 

oraz kształtując swój architektoniczny wizerunek po dziś dzień świadczący o tym , że zawsze 

było to – jak podkreślali kronikarze – „miasto bardzo rozległe”. Nie tylko na kartach historii, 

ale i w codziennym języku pozostały takie synonimy rzemieślniczej solidności jak „brzezińskie 

sukno” czy miano „stolicy polskiego krawiectwa”, nie mówiąc już o piwie zwanym 

„brzezińskim” – sławionym jak „łagodne z gęstą pianą” w wierszach znanych poetów.”  

(List w załączeniu). 

Honorowy obywatel miasta Brzeziny - O. Julian Aleksander Szlachta podziękował  

za zaproszenie na uroczystą LI sesję Rady Miasta. Wypowiedział się na temat przeobrażenia 

Parafii Św. Franciszka z Asyżu pod kierownictwem Proboszcza O. Konstantego Ciaranka 

oraz jego planów, co do dalszej rozbudowy amfiteatru. 

Zastępca burmistrza miasta Brzeziny Roman Sasin podziękował burmistrzowi  

za współpracę i życzył mu powodzenia w nadchodzących wyborach. 
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W następnym punkcie burmistrz Marcin Pluta dokonał prezentacji nowego systemu 

identyfikacji Miasta Brzeziny, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Brzeziny  

nr 213/2013 z 31 grudnia 2013 roku. Dyrektor zarządzający Pheno Agency Maciej 

Kowalczyk wyjaśnił, w jaki sposób powstawał nowy logotyp miasta. Nawiązuje on kształtem 

do czterolistnej koniczyny, a zarazem do grotów strzał, skierowanych na zewnątrz, 

wskazujących stały rozwój miasta. Barwy - zielona i czerwona - korespondują z kolorami 

flagi miasta, ponadto symbolizują siłę do działania i aktywność miasta w dziedzinie 

wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.  Maciej Kowalczyk podkreślił fakt,  

że na potrzeby naszego logo stworzono unikatowy krój czcionki dla napisu BRZEZINY 

MIASTO OD NOVA. 

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku, a mianowicie 

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany patrona Szkoły Podstawowej Nr 1  

z Wincentego Matuszewskiego na Kazimierza Wielkiego. Po krótkim wprowadzaniu udzielił 

głosu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 Zbigniewowi Zielińskiemu,  

który poinformował o procedurze zmiany patrona szkoły.   Stosowny wniosek skierowały  

8 maja 2014 r. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Brzezinach. Dyrektor Zbigniew Zieliński poinformował, że wybór 

nowego kandydata nastąpił zgodnie z procedurami przewidzianymi prawem i po uprzednim 

głosowaniu zainteresowanych. W obszernym uzasadnieniu przedstawił sylwetkę króla 

Kazimierza  Wielkiego. Materiał stanowi załącznik do protokołu.  

Projekt Uchwały Nr LI/270/2014 z 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Brzezinach odczytał burmistrz miasta Marcin Pluta.  

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Przemysław 

Maślanko zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji i przekazał Dyrektorowi Szkoły 

Podstawowej Nr 1 upominek w postaci pamiątkowej podkowy szczęścia.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zofia Krawczyk wygłosiła przemówienie,  

w którym wskazała na istnienie pełnych podstaw do traktowania Kazimierza Wielkiego  

w sposób szczególny, ponieważ wszystko, co czynił, czynił z myślą o Polsce bogatej, 

bezpiecznej i silnej oraz sprawiedliwej. Powiedziała, że „Kazimierz Wielki działał według 

zasady: 1 król-1 prawo-1pieniądz. W maju obchodziliśmy 10-lecie wstąpienia do Unii 

Europejskiej. Mamy rok 2014, a echa Jego myśli i koncepcji zarządzania państwem są nadal 

bardzo aktualne. Unia Europejska to organ, który prowadzi wspólną politykę na arenie 

międzynarodowej, po to, by zwiększyć bezpieczeństwo krajów członkowskich, w tym Polski. 
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Unia Europejska pragnie stworzyć obraz silnej i spójnej Europy, rozwijać poczucie 

sprawiedliwości i równości wszystkich krajów poprzez jednolity system norm, również norm 

prawnych. Założenia Kazimierza Wielkiego są obecnie realizowane przez euroentuzjastów”. 

Dalej nadmieniła, że: „Przed społecznością Szkoły Podstawowej Nr 1 stoją nowe wyzwania. 

Kazimierz Wielki udźwignął na swych barkach ogromny ciężar ówczesnej Polski. Teraz może 

pomóc uczniom dźwigać trud nauki. Władca ten docenił rolę edukacji. O Uniwersytecie 

Krakowskim mówił, że jest to nauk przemożnych perła. 12 maja 1364 roku wystawił przywilej 

założenia Akademii Krakowskiej” (Pełna treść wystąpienia w załączeniu). 

Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały pod głosowanie,  

podczas którego radni jednomyślnie (15. głosami) opowiedzieli się „za”.    

Dyrektor Zbigniew Zieliński podziękował Radzie Miasta za poparcie inicjatywy.        

Z okazji Dnia Matki złożył życzenia swojej mamie obecnej na sali konferencyjnej. 

Podziękował Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeziny 

Grzegorzowi Koziełowi za codzienną mozolną pracę na rzecz brzezińskiej oświaty. Następnie 

Przewodniczący Rady oficjalnie podpisał uroczystą wersję, podjętej właśnie uchwały i 

wręczył ją, przy brawach obecnych, Dyrektorowi Zbigniewowi Zielińskiemu. 

Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego Ks. Dziekan Bogumił Walczak 

pogratulował Szkole Podstawowej Nr 1 nowego patrona. 

W kolejnym punkcie porządku obrad honorowe miejsce na sali zajął dr Marian 

Sobkiewicz. Przewodniczący Rady, przybliżył sylwetkę brzezińskiego lekarza. Dr Marian 

Sobkiewicz urodził się w Koluszkach. Od 1945 r. mieszka w Brzezinach. W 1958 roku został 

przyjęty na Wydział Lekarski Łódzkiej Akademii Medycznej. Po zakończeniu studiów  

w 1964 roku odbył dwuletni staż, po którym kierował Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Słupi. 

W latach 1966-76 kierował Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Rokicinach. Następnie zdał 

egzamin specjalistyczny z pediatrii. W maju 1976 r. objął kierownictwo Przychodni 

Rejonowej w Brzezinach, które sprawował do 2008 roku. W międzyczasie uzyskał drugi 

stopień specjalizacji z medycyny ogólnej. Dr Marian Sobkiewicz jest lekarzem sądowym, 

posiada uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych i badań kierowców.  

Od kilku lat pełni na terenie powiatu obowiązki „koronera”. Nadal pracuje jako lekarz POZ 

W przychodni w Brzezinach. (Pełna treść wystąpienia w załączeniu). 

Następnie Zbigniew Bączyński wręczył jubilatowi wiązankę kwiatów i pamiątkowy 

album „Wenecja-arcydzieła malarstwa”, natomiast burmistrz miasta Marcin Pluta odczytał 

List gratulacyjny od władz miasta z okazji 50-lecia pracy zawodowej, który stanowi załącznik 

do protokołu.  
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Kolejno głos zabrał dr Zdzisław Ziółkowski – Prezes Powiatowego Centrum  

Zdrowia Sp. z o. o., Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego Ks. Dziekan Bogumił 

Walczak pogratulował dr. Marianowi Sobkiewiczowi oraz podarował pamiątkowy album. 

Przewodniczący Rady zaintonował „Sto lat”, do którego przyłączyła się cała sala. 

Jubilat Marian Sobkiewicz podziękował za gratulacje oraz okazywane wsparcie i docenienie 

jego pracy. Uczestnicy sesji złożyli dostojnemu jubilatowi gratulacje, wśród których byli: 

Wicewojewoda Łódzki, Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o., dr  Zdzisław 

Ziółkowski, radna Halina Szczepaniak w imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi 

Brzezińskiej. 

 

Na hasło Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny poczet wyprowadził sztandar. 

 

W części artystycznej podziwialiśmy występ uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1  

w Brzezinach pod opieką Magdaleny Poddemskiej, Joanny Adamskiej-Siemiątkowskiej, 

Agnieszki Soból-Hanke - wicedyrektor szkoły.  

Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Zbigniew Bączyński przekazał dzieciom  

i młodzieży szkolnej słodkości. 

Recital tenora Janusza Nowańskiego obejmował pieśni patriotyczne, m. in.:„Rotę”,  

„Żeby Polska była Polską”, „Taki kraj”.  Z okazji Dnia Matki odśpiewał „Mamma, son tanto 

felice”. Nie obyło się bez bisu. 

Występy przyjęte zostały owacją na stojąco. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew 

Bączyński zamknął posiedzenie LI uroczystej sesji, zapraszając na skromny poczęstunek  

oraz serwis kawowy przygotowany w holu Urzędu Miasta. 

 

 

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Miasta 

                                                                            Zbigniew Bączyński 

 

 


