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PROTOKÓŁ Nr LVIII/22 

z obrad LVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 16 listopada 2022 roku z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) 

Ustawowa liczba Radnych     – 19 

Radnych obecnych podczas spotkania online – 14 (nieobecny J. Chudy,  

K. Cipiński, K. Dąbrowski, K. Figat, K. Szkup) 

Lista obecności       – /Zał. Nr 1/ 

Nagranie z obrad Sesji RPŁ     – /Zał. Nr 2/ 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad LVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego 

na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. 

4. Zakończenie obrad LVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad LVIII  Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady LVIII Sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

udział 14 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować 

i podejmować prawomocne decyzje.  

Ad. pkt 3 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego na nieruchomość 

stanowiącą własność Skarbu Państwa. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, ja chciałbym tylko 

autopoprawkę zgłosić do tej uchwały, ponieważ tam się wkradł błąd czeski, tzn. 

w paragrafie 1 pkt 1 jest obręb Nowe Zduny itd. i wykreślić działkę 39/14 dlatego, 
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że jej nie ma w korespondencji do Wojewody i po prostu zrobiliśmy to wszystko 

w dużym pośpiechu, ale dzisiaj wszystko się udało, także… no zależy nam na 

czasie, ale myślę, że o tym to powie Pan Dyrektor, który jest obecny na sesji. 

Radny Michał Śliwiński: I bez tej działki też przejdzie, tak? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tak, tak. 

Radny Jerzy Wolski: Dlaczego ta działka zostaje, zapytanie od razu? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ta działka pomyłkowo została tam 

wpisana. 

Dyrektor ZSPZD w Zduńskiej Dąbrowie Stanisław Kosmowski: Szanowni 

Państwo, na samym początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować 

Państwu, że w dniu dzisiejszym jesteście na tej sesji, dla mnie uroczystej bym 

powiedział, nadzwyczajnej dlatego, że Państwo ją zwołali właśnie w takim trybie 

nadzwyczajnym, ale praktycznie dla nas ten termin jest takim terminem bardzo 

obligującym nas do pewnego działania. Bardzo serdecznie chciałbym tutaj 

podziękować wszystkim Państwu, którzy zaangażowaliście się w to, aby ten teren, 

który jest przyległy do naszego terenu zarządzanego przez Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, żeby był jedną działką, bo kiedyś 

ta działka była. Serdecznie chciałbym podziękować tutaj szczególnie Panu 

Staroście Marcinowi Kosiorkowi, ale również i mojemu nauczycielowi, radnemu 

Aleksandrowi Frankiewiczowi, którzy bardzo mocno się w to zaangażowali. 

Szanowni Państwo, od wielu lat próbujemy, występujemy o to, aby teren byłego 

już Liceum Ogólnokształcącego łącznie razem z budynkiem był w naszym 

zarządzie ponieważ, jest to o tyle ważna sprawa nie tylko dla naszej szkoły, ale 

również i sprawa ważna pod względem historycznym, podległości, kiedyś jeszcze 

pod jedną wspólną działkę, a teraz już chyba taka już historyczna, która jest 

związana z nasza gminą, żeby utrzymać charakter tej działki, który byłby cały 

czas charakterem dydaktycznym i my będziemy robić wszystko w tym kierunku, 

aby właśnie ta działka miała łącznie z budynkiem, pozostała właśnie takim 

terenem, który będzie cały czas zaangażowany w działalność edukacyjno-

dydaktyczną naszej szkoły. Proszę Państwa, my występowaliśmy wielokrotnie, 

ale sytuacja była troszeczkę inna być może, teraz udaje się to przekazać, a więc 

powiedziałem, że to jest taka sesja dla nas historyczna, ponieważ ilość zabiegów, 

które były wcześniej poczynione i się nie udawało, teraz mam nadzieję, że się uda 

wziąć zakończyć to pozytywnie tym, żebyśmy mieli trwały zarząd właśnie nad tą 

działką. Jednocześnie chcę powiedzieć co jest planowane na tym terenie.  

W pierwszej kolejności jedną z tych części tej działki jest takie boisko asfaltowe, 

które już kiedyś zostało wybudowane jeszcze za czasów właśnie działalności 

jeszcze Liceum Ogólnokształcącego i na tym boisku planujemy, żeby je odnowić, 

jak gdyby zrobić od nowa boisko twarde wielofunkcyjne i tutaj już też działania 
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zostały podjęte pod tym względem, że mamy zabezpieczone środki finansowe  

i na stadion lekkoatletyczny i na to boisko na przyszły rok 2023, to jest jedna  

z tych części, którą planujemy zrobić. Natomiast najważniejszą rzeczą, którą 

chcemy zrobić – w drugim budynku LO otworzyć nową strukturę, która tak 

naprawdę będzie funkcjonowała od 01 września 2023 roku w strukturach centrów 

edukacyjnych, nazywa się to branżowe centrum umiejętności i w związku z tym, 

żeby taką strukturę utworzyć, szkoła podjęła się pisania wniosku na utworzenie 

tego branżowego centrum umiejętności, środki finansowe, które są przeznaczane 

przez Ministra Edukacji, w Polsce ma powstać takie centrum w różnych 

dziedzinach branżach, 120. My i te centra mogą powstać tylko przy szkołach, 

które prowadzą kształcenie w danym zawodzie lub w danej branży. My chcemy 

to zrobić ponieważ u nas jest mocno rozwinięta weterynaria, technika 

weterynaryjna i jest taka dziedzina utworzona, która się nazywa techniki 

weterynaryjnej i tam chcemy zrobić nowoczesne pracownie do kształcenia osób 

dorosłych, do kształcenia młodzieży, do kształcenia nauczycieli. W tym 

momencie jeszcze nie mamy zrobionej całej koncepcji, my mamy rozpisaną tą 

koncepcję, podzieloną na poszczególne elementy, łącznie z tym, że mamy opisane 

już przez branżowców naszych informacje dotyczące kursów, które będziemy 

odbywać. W ciągu trwałości projektu, czyli w ciągu 3 lat od funkcjonowania, od 

momentu, kiedy zacznie funkcjonować tak naprawdę branżowe centrum 

umiejętności, mamy obowiązek przeszkolić ponad 200 osób i myślę, że to 

zrobimy. Jeszcze jeden element, który nam pozostaje w tej części i jest to część 

parkowa. Cześć parkową utrzymujemy w naszym, jak bym to powiedział 

utrzymaniu, czyli żeby były liście pograbione, rośliny, które tam są rosły, ale 

jeżeli nie jesteśmy właścicielami to nie możemy tam inwestować i nie możemy 

zrobić takiego porządku, jak byśmy sobie zażyczyli, żeby to była część wizytowa, 

że jeżeli przyjeżdżają goście, żeby można było wziąć to wykorzystać. Myślę, że 

przekazanie tych gruntów, tych działek łącznie z budynkiem będzie wiązało się 

również z tym, że i dla całego powiatu będzie to taka wizytówka, dla społeczności 

innej będzie to też taka wizytówka, że będzie można pojechać, zobaczyć jak to  

w tej Dąbrowie jest . Poza tym jeszcze jest chyba taką ważną rzeczą, że będziemy 

chcieli zatrzymać charakter tego, co w chwili obecnej jest. Będziemy tworzyć 

nowe, ale z zachowaniem części historycznej. Nie chciałbym, żeby na przykład 

sama struktura tego budynku, wygląd diametralnie się zmienił. Pewnie się zmieni, 

no bo nie ma takiej możliwości, jedna z tych części budynku dawnego liceum jest 

niestety częścią drewnianą, która w zasadzie się nie nadaje ani do remontu a my 

wszystko będziemy tworzyć i chcieli to zrobić na zasadzie przebudowy  

i rozbudowy całego obiektu, natomiast samą strukturę będziemy chcieli utrzymać 

właśnie w tej formie, która w chwili obecnej funkcjonuje. No miejmy nadzieję, 

że do końca 2024 roku, jeżeli by się ona udała, że nasz projekt przejdzie i zostanie 

podpisana umowa na realizację tego centrum, to że to się uda zrealizować 
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przynajmniej w takiej postaci. Do końca 2026 roku musimy wywiązać się  

z działań, które podpisujemy, czyli z tych działań takich szkoleniowo-kursowych. 

Pewnie skorzystają nie tylko na tym, nie tylko nasza młodzież, nie tylko 

mieszkańcy, ale też pewnie jeszcze duża część mieszkańców, lub ewentualnie 

osób, które będą chciały się przekwalifikować swobodnie w swoje kwalifikacje  

z terenu całej Polski, bo my musimy mieć takiego partnera głównego, który nam 

wejdzie do tej struktury branżowego centrum umiejętności. Pozyskaliśmy takiego 

partnera, który działa w naszej dziedzinie i ma jednocześnie zasięg ogólnopolski, 

natomiast dodatkowymi partnerami, którzy będą z nami współpracować to będą 

uczelnie wyższe, które mają wydziały weterynaryjne. No w tej chwili jak gdyby 

mamy poręczenie dwóch uczelni takich, jedna uczelnia z Torunia, jedna  

z Krakowa, SGGW też prawdopodobnie będzie z nami, podpisze z nami taką 

umowę partnera tzw. dodatkowego. To tyle może informacji ogólnych, jeszcze 

raz bardzo serdecznie chciałem podziękować Państwu, że Państwo w dniu 

dzisiejszym zebraliście się i mam nadzieję, że pozytywnie zatwierdzicie tą 

uchwałę, która będzie prawdopodobnie Państwu przedstawiona przez Pana 

Przewodniczącego. Dziękuję bardzo, jeżeli ktoś z Państwa by chciał zabrać głos, 

zadać mi pytanie to bardzo proszę. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja może nie tyle pytanie, co chciałem 

podkreślić, że ta chwila dzisiejsza jest jedną z ważniejszych chwil tej kadencji  

w mojej opinii, jak i ta uchwała jest jedną z najważniejszych uchwał, które 

podejmujemy w tej kadencji. No niestety nie mogę tego Państwu pokazać, ale 

mam tu zarządzenie Wojewody, które już dokonuje tej zamiany i teraz jest 

kwestia naszego ruchu, czyli nawet nie będziemy na nic czekać, ale to właśnie 

wynika z tego, jak bardzo ta uchwała jest potrzebna do tego, aby szkoła i tutaj 

chcę to podkreślić, że nie dzielimy szkół na nasze i nie nasze, tylko na takie, które 

powodują rozwój całego powiatu i szkoła w Zduńskiej Dąbrowie jest właśnie taką 

szkołą, która gdy powstanie, a mam nadzieję, że powstanie to centrum, o którym 

mówił Pan Dyrektor, będzie służyła naprawdę mocno rozwojowi naszego powiatu 

i będzie to chyba jedyne, z tego co wiem, typu centrum przy szkole 

ponadpodstawowej w Polsce, z czego się bardzo cieszymy i przepraszam, że ta 

sesja, 10-ego się nie udało, ja już to tłumaczyłem na poprzedniej sesji, ale dziękuję 

Państwu za wyrozumiałość i za to, że możemy dzisiaj podjąć tą uchwałę, ona jest 

naprawdę niezwykle ważna, udało nam się coś, co przez wiele, wiele lat się nie 

udawało, a co w zamierzeniach było nie tylko poprzedniego Zarządu, ale myślę, 

że i jeszcze wcześniejszego i to się nie udało i teraz w dosyć szybkim tempie udało 

nam się przekonać i Ministerstwo i Wojewodę do tego, jak to jest kluczowa 

inwestycja, jeśli chodzi o szkolnictwo ponadpodstawowe w naszym 

województwie, dlatego też chciałem to podkreślić w dniu dzisiejszym, to jest 

ważna chwila dla mnie osobiście również. 
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Radny Jerzy Wolski: Ja może nie pytanie, ale żebym się nie odniósł do tego, 

może takie słowa refleksji, bo trzeba powiedzieć. Koledzy, koleżanki, którzy mają 

mniejszą informację czy wiedzę wokół tej szkoły, co tam się działo, dzieje i jakie 

będą zamysły. Pięknie tutaj Pan Dyrektor powiedział, jestem pod tym kątem 

usatysfakcjonowany, że finałem będzie to, że ten majątek, mienie w dawnym 

ogólniaku, czyli to co było w zawiadowaniu naszego Starostwa trafia naprawdę 

w godne ręce dobrego gospodarza – mówimy tutaj o Dyrektorze Stanisławie 

Kosmowskim, całym gronie pedagogicznym, absolwentach, cała ta szkoła, cala 

otoczka naprawdę kreuje się tutaj coś fajnego. W zasadzie coś się zmieniło, 

wydarzyło, a jednak nic się nie zmienia dla wielu ludzi z zewnątrz, bo to jest cały 

czas Dąbrowa i te dwa budynki koło siebie stały całe lata, dziesiątki lat i tu się  

w tym nic nie zmieni, także ja jestem usatysfakcjonowany, że wreszcie będzie 

dobry, prawdziwy gospodarz i to, co Pan Dyrektor wcześniej przedstawił – oby 

to się udało zrealizować, bo naprawdę bardzo ważna, bardzo prestiżowa sprawa. 

Nadmieniam też, że jestem radnym od 2002 roku i jeszcze szkoła w Zduńskiej 

Dąbrowie była w zawiadywaniu Ministerstwa Edukacji. Były różne zmiany, 

jeździłem przecież, ratowaliśmy ogólniak, może się udało, ale w 2012 roku został 

wygaszony, nie ma tego i od 10 lat i w poprzedniej kadencji i jeszcze  

w poprzedniej rozważaliśmy wszyscy naprawdę, co by ten budynek i to mienie, 

żeby ten majątek w jakiś sposób zagospodarować, żeby coś się działo, może 

faktycznie jakieś centrum edukacyjne. Powiedzmy w poprzedniej kadencji też 

były pomysły różne, no nie wychodziło z różnych względów. Świetnie, że jest 

taki finał sprawy i naprawdę cieszę się, gratuluję. Ja osobiście też mam pewną 

satysfakcję z tego, bo od 20 lat, jak jestem radnym to naprawdę przyglądałem się 

i jednej szkole i drugiej i przykro było w 2012 roku, przecież budynek w 1945 

roku, budynek Panie Dyrektorze, który Pan dostajesz w tej chwili to w 1945 roku, 

czyli 15 lat po technikum w Zduńskiej Dąbrowie powstał ogólniak w 1945 roku. 

Ten stary budynek pewnie będzie rozebrany, ale ten nowy, ten taki pomnik, on 

zostanie na szczęście na swoim miejscu i ci sami ludzie będą wokół tego 

zawiadywali, tak jak ten kamień Krystyny Idzikowskiej, o który pytałem lat temu 

10 i prawie takie wzruszenie było. Dzisiaj tutaj jestem bardziej spokojny. Przykro 

było ta szkołę zamykać, wygaszać ogólniak, ale budynki zostały, mury są i to, co 

Pan Dyrektor powiedział, no wreszcie, jeżeli będziecie właścicielem tego, 

wreszcie możemy po gospodarstwie zająć się tym, co w środku, co wokół tego. 

Cieszę się bardzo. Dziękuję. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja jeszcze tutaj, rozumiem satysfakcję 

Radnego Jerzego Wolskiego, ale myślę, że również usatysfakcjonowani powinni 

być również wszyscy radni a zwłaszcza ci z Gminy Nieborów, bo przecież wiemy 

jak ważna jest ta zamiana dla Gminy Nieborów, stwarza jakieś możliwości dla 

naszego samorządu, pewnie nie w tej kadencji, ale myślę, że w następnej będzie 
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z tych gruntów bardzo duży pożytek i powiem tak bardzo dyplomatycznie, że 

dobry interes żeśmy zrobili. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy jeszcze są pytania? 

Jeżeli nie to poproszę Pana Dyrektora Tomasza Kantorskiego – Dyrektora 

Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości o przedstawienie projektu 

uchwały. 

Dyrektor Wydziału GKN Tomasz Kantorski przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Łowickiego na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. 

Dyrektor Wydziału GKN Tomasz Kantorski: Dziękuję, jeżeli są jakieś pytania 

to bardzo proszę. Może się od razu do tej pomyłki z tym numerem działki, tej 

działki w ogóle nie ma w ewidencji, to jest zwykły błąd pisarski po prostu, za 

który też z góry przepraszam 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Dziękuję. Czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy 

do głosowania. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 

RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Łowickiego na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu 

Państwa. /Zał. Nr 3/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 

nieobecni: J. Chudy, K. Dąbrowski, K. Cipiński, K. Figat, K. Szkup/: 

Za     – 14 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LVIII/382/2022 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego na nieruchomość 

stanowiącą własność Skarbu Państwa. /Zał. Nr 4/ 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Jeszcze raz gratuluję Panu 

Dyrektorowi, że ta szkoła, którą znam przede wszystkim jako pracownik Zespołu 

Szkół w Zduńskiej Dąbrowie. Przez wiele lat uchodziła za szkołę, która cieszyła 

się wielkim uznaniem na terenie nie tylko naszego powiatu, ale w ogóle to była 

szkoła dobrze oceniana ze względu na wysoki poziom i wyniki osiągane przez 

uczniów w tej szkole, w ogóle atmosfera, jaka w tej szkole panowała. Ja, jako 

nauczyciel, który przyszedł do tej szkoły muszę powiedzieć, że z nauczycielami  

i w ogóle pracownikami tej szkoły pracowało się bardzo dobrze. Z wielką 
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przykrością przyjąłem taką informację, że ta szkoła przestaje istnieć… (ze 

względów technicznych treść niezrozumiała do napisania). Jeszcze raz gratuluję 

Panu Dyrektorowi i życzę, żeby te wszystkie plany, a których Pan mówił udało 

się zrealizować. 

Radny Jerzy Wolski: Również się przyłączam do tych gratulacji i Panie 

Dyrektorze, skoro klamka zapadła to chciałbym tak przypomnieć, niedawno Pan 

Dyrektor tutaj gościł nas, było parę osób na okoliczność 90-lecia powstania tejże 

szkoły i chciałem zwrócić na jedno uwagę moim koleżankom i kolegom, którzy 

nie byli, a może nie wiedzą – jest koło absolwentów Liceum Ogólnokształcącego 

i ono nadal jest. Nie ma Liceum już, nie będzie tego budynku stricte LO, ale 

bardzo ładnie, pięknie to wyglądało, wkomponowane było, absolwenci tejże 

szkoły, tego Liceum spotkali się, skorzystali z uprzejmości, grzeczności dyrekcji 

szkoły, Pana Dyrektora i również mieli swój piękny akcent na tej uroczystości, 

która się wydarzyła i mam nadzieję, jestem przekonany, że zawsze ci ludzie, 

absolwenci ogólniaka, szkoły obok, oni będą mogli u Pana się jakoś spotkać, 

usiąść i od razu jeszcze jedno moje pytanie: czy znajdzie się miejsce na przykład, 

bo w momencie gdy 10 lat temu wygaszaliśmy ogólniak, gdzie będzie sztandar 

imienia Krystyny Idzikowskiej? Myślę, że gdzie w końcu znajdzie on miejsce, 

teraz ma Pan zupełnie inaczej rozwiązane ręce i mam nadzieję, że no jakiś ten 

akcent LO będzie, bo myślę, że absolwentów tejże szkoły będzie to może mniej 

bolało, że dużo, ale to bardzo dużo zostało, udało się uratować, jest w godnych, 

zacnych rękach i przede wszystkim, że te mury, ten budynek, były różne przecież 

zamysły, został on jednak w obszarze oświaty, naszej edukacji. I jeszcze to, co 

Pan Dyrektor mówi, ten aneks sportowy – no naprawdę świetnie, gratuluję. 

Jeszcze raz gratulacje. 

Dyrektor ZSPZD w Zduńskiej Dąbrowie Stanisław Kosmowski: Szanowni 

Państwo, jest mi niezmiernie miło, bo jestem bardzo Państwu wdzięczny, jestem 

bym powiedział bardzo wzruszony, że dożyłem takiego momentu, że możemy 

całą strukturę utrzymać w jednym zarządzie. Wierzcie mi Państwo, że ta 

struktura, która jest rozszerzona w chwili obecnej o teren właśnie byłego Liceum 

Ogólnokształcącego jest dla nas niesamowicie ważna, bo jeszcze powtórzę to 

samo, co mówiłem przed chwileczką: jest to jeden kompleks obiektów, które 

kiedyś prawdopodobnie były jednym kompleksem niepodzielonym, później było 

liceum wydzielone i te działki, które tutaj sąsiadują dla nas są niesamowicie 

ważne, ale oprócz tych działek, tych budynków, które no prawdopodobnie w jakiś 

sposób zmienią swój wygląd, ja jeszcze raz to podkreślę, nie będziemy chcieli 

całkowicie, drastycznie zmieniać wyglądu samego obiektu czy ewentualnie tego, 

jak on wygląda, bo już mamy pewną koncepcję jak gdyby wkomponowania tego 

naszego branżowego centrum, które tam chcemy urządzić właśnie w ten obiekt, 
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który ma przyjąć formę obiektu bardziej nowoczesnego niż ten, który jest obecnie. 

Ale proszę Państwa, dla nas, to co Pan Radny Wolski powiedział, za co mu bardzo 

serdecznie dziękuję, najważniejsi są ludzie w tym wszystkim. Jest to środowisko, 

środowisko tych absolwentów, którzy z nami cały czas współpracują. Jutro też się 

z nimi widzimy, ponieważ będziemy mieli podsumowanie tego 95-lecia w szkole 

u nas i na tym spotkaniu również będą absolwenci, którzy się włączyli w całość. 

Dla mnie jest o tyle ważne, że część mojej rodziny też tam kończyła Liceum 

Ogólnokształcące i nie tylko moja, bo pewnie większość mieszkańców Gminy 

Zduny, albo część duża mieszkańców Gminy Zduny również jest absolwentami 

tego Liceum, a jak nie to naszej szkoły i to jest bardzo ważne, bo ja widzę w jaki 

sposób ci absolwenci żyją, kiedy przyjeżdżają, składają kwiaty, zapalają znicze 

pod kamieniem Krysi Idzikowskiej, kiedy przychodzą i oglądają swój obiekt i na 

dzień dzisiejszy wyrażają taką opinię, że w pięknym parku jest budynek, który 

całkowicie ulega zniszczeniu. Jeżeli w tym budynku nic się nie zadzieje to 

Szanowni Państwo, za 3-5 lat to się zawali. Nie wiem czy Państwo tam byliście, 

my tam od czasu do czasu jesteśmy mimo tego, że obiekt jest zamknięty, ale są 

takie osoby, które go otworzyły od tyłu i on ulega całkowitej dewastacji, tam  

w zasadzie wszystko jest do wymiany – podłogi, stropy, które się zawalają. Jeżeli 

natrafia się taka okazja, że można unowocześnić i zrobić w dalszym ciągu część 

edukacyjną, pozostawić to młodzieży, dla środowiska, dla osób dorosłych do 

tego, aby oni mogli z tego korzystać to my będziemy w tym kierunku szli  

i Szanowni Państwo, siedzimy i piszemy ten wniosek, żeby ten wniosek nam 

przeszedł i chcemy, żeby ten obiekt pobudzić z powrotem do życia, żeby to 

miejsce pobudzić do życia. Ja obiecuję tutaj, bo taka jest też i moja rola od moich 

nauczycieli powiedzieć o tym, że tablica, która jest, gdzie pisze, że to jest Liceum 

Ogólnokształcące im. Krysi Idzikowskiej, ona zostanie mimo tego, że obiekt już 

nie będzie pełnił funkcji edukacyjnej w zakresie ogólnym i nie będzie to Liceum 

Ogólnokształcące, także pozostaną punkty, które tam są. Myślę, że te punkty też 

zostaną przez nas w jakiś sposób odnowione, jak już będziemy mogli coś w tym 

kierunku zrobić, także myślę, że ta część będzie zjednaczała ludzi, nie tylko 

absolwentów technikum, ale również tych z liceum i proszę Państwa, w naszym 

zamyśle jest to, żeby nie separować, nie oddzielać tych ludzi. A pro po sztandaru, 

do Pana Jerzego Wolskiego tutaj już kieruję słowa, ten sztandar jest w naszym 

posiadaniu, Pan Jerzy Wolski na pewno widział, że ten sztandar funkcjonował na 

90-leciu szkoły jako sztandar żywy, przyprowadzony przez delegację składającą 

się z absolwentów byłego Liceum Ogólnokształcącego i z pewnością ten sztandar 

znajdzie miejsce w tym budynku, gdzie powinien on być, chociaż w dniu 

dzisiejszym znajduje się w budynku naszej szkoły, razem ze sztandarem naszej 

szkoły. Obiecuję, że faktycznie takie będzie jego miejsce, żeby wspomnienie  

o tych czasach dobrych, kiedy liceum funkcjonowało, żeby ono cały czas 
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pozostało. Nie możemy się historycznie od tego oderwać i bardzo się cieszę, że 

będziemy mogli coś wspólnie stworzyć. Proszę Państwa, jednocześnie myślę, że 

w przyszłym roku będzie takie święto 11 listopada i ja tutaj bym chciał zaprosić 

Pana Starostę, wszystkich Panów, którzy są radnymi na tą uroczystość. Będziemy 

chcieli zrobić uroczystość, która będzie pokazywała, że nie chcemy się 

odseparować od Starostwa, bo my cały czas czujemy się Łowiczakami, my cały 

czas czujemy się szkołą, która jest na terenie Powiatu Łowickiego. Jeżeli Państwo 

czujecie potrzebę, żeby zagościć w naszej szkole, przyjechać, zobaczyć, 

przywieźć delegację, ja cały czas zawsze Państwa zapraszam i nie to, że ja jestem 

radnym, ja jestem przewodniczącym, ja jestem kimś – wszystkich Państwa 

zapraszam i tam są drzwi otwarte proszę Państwa dlatego, jak macie takie 

potrzeby to będę zapraszał i teraz i będę zapraszał w tym momencie, kiedy już 

będzie funkcjonowała, były budynek po Liceum, myślę że jakaś sesja, też by 

wypadało po sesji przyjechać. Bardzo serdecznie chciałbym Państwa zaprosić na 

takie spotkanie u nas, za 3 lata będziemy mieli 95-lecie funkcjonowania naszej 

szkoły, pewnie tak samo zaprosimy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, 

miejmy nadzieję, że i Państwo również będziecie chcieli skorzystać z naszego 

zaproszenia na ta uroczystość. Bardzo dziękuję za zabranie głosu i jeszcze raz 

bardzo serdecznie Państwu dziękuję za podjęcie takiej uchwały. 

Radny Aleksander Frankiewicz: Serdecznie, naprawdę serdecznie bardzo 

dziękuję Państwu radnym za podjęcie dzisiejszej uchwały. Jak powiedział Pan 

Dyrektor Stanisław Kosmowski, że dziś jest uroczysty dla niego dzień, dla mnie 

również, jestem zaszczycony, uradowany z powodu podjęcia dzisiejszej uchwały 

i myślę sobie, tak już żeby nie przeciągając, że to branżowe centrum umiejętności 

w zakresie przedmiotów weterynaryjnych to jest inwestycja bardzo ważna, 

strategiczna i bym powiedział, ośmielę się to powiedzieć – prestiżowa, nie tylko 

dla Gminy Zduny, ale dla Powiatu Łowickiego i dla całego województwa 

Łódzkiego. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu radnym dziękuję za podjęcie 

dzisiejszej uchwały. Dziękuję.  

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja jeszcze tylko na koniec chciałbym 

podkreślić, żeby tak, jak ktoś obejrzy naszą sesję, a szczególnie teksty Jurka 

Wolskiego, że oczywiście nasza uchwała ma wymiar sentymentalno-

kombatancki, ale jednak przede wszystkim rozwojowy. Chcemy, żeby ta szkoła 

się rozwijała i żeby nasz powiat się rozwijał, natomiast jeszcze tutaj my  

z Dyrektorem Kosmowskim musimy usiąść i wykonać parę ruchów, bo jakby ta 

zamiana jest elementem czegoś, co dalej trzeba doprowadzić do końca, za chwilę 

zakaszemy rękawy i weźmiemy się do pracy dalej. Bardzo wszystkim Państwu 

dziękuję. 

Radny Jerzy Wolski: Na przyszłość trzeba pamiętać o przeszłości. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać 

głos? Nie widzę. 

Ad. pkt 4 

Zakończenie obrad LVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady LVIII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego.  

Protokołowała: 

A. Tracz 
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