P R O T O K Ó Ł Nr L/2014
z obrad L Uroczystej Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 26 lutego 2014 roku w Muzeum w Łowiczu
w Łowiczu, ul. Stary Rynek 5/7
Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności

- 21
- 16
- /Zał. Nr 1/

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad L Uroczystej Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Powitanie zaproszonych gości.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Łowicza.
5. Wręczenie Super Marki „Łowickie”
6. Wręczenie nagrody finansowej i statuetki okolicznościowej.
7. Wystąpienia okolicznościowe.
8. Zakończenie obrad Wspólnej Uroczystej Sesji Rady Powiatu
Łowickiego, Rady Gminy Domaniewice oraz Rady Miejskiej w Łowiczu.
Ad pkt.1
Otwarcie obrad L Uroczystej Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Dyrektor Muzeum Marzena Kozanecka - Zwierz – Serdecznie witam
wszystkich Państwa w Łowiczu na uroczystej Sesji Rady Powiatu Łowickiego,
Rady Miejskiej w Łowiczu oraz Rady Gminy Domaniewice. Szczególnie gorąco
przede wszystkim witamy Pana Zbigniewa Bródkę. O prowadzenie Sesji
poproszę Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego Pana Janusza
Michalaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Henryka Zasępę i
Przewodniczącego Rady Gminy Domaniewice Pana Ryszarda Ogonowskiego.
Przewodniczący Rady Ryszard Ogonowski: Otwieram uroczystą Sesję Rady
Gminy Domaniewice.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Otwieram uroczystą wspólną Sesję
Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Otwieram uroczystą wspólną Sesję
Rady Miejskiej w Łowiczu.
Przewodniczący Rady Ryszard Ogonowski: Panie i Panowie Radni, zgłaszam
kandydaturę Przewodniczącego Rady Miasta Łowicza, Pana Henryka Zasępę na
przewodniczenie Wspólnej Sesji. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z Pań i
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Panów Radnych jest za przyjęciem tej kandydatury proszę o podniesienie ręki.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kandydatura została przyjęta
jednogłośnie.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Szanowni Państwo i ja też popieram
tę kandydaturę i proszę Radnych Rady Powiatu Łowickiego o przegłosowanie
kandydatury Pana Henryka Zasępy na przewodniczącego Wspólnej Sesji Rady
Powiatu Łowickiego z gminą Domaniewice i miastem Łowicz.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych,
nieobecni Radni Stanisław Felczyński, Eugeniusz Furman, Krzysztof Janicki,
Marcin Kosiorek, Dariusz Kosmatka/ :
za
- 15
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli kandydaturę Pana Henryka Zasępy na przewodniczącego Wspólnej
Sesji Rady Powiatu Łowickiego z gminą Domaniewice i miastem Łowicz.
Wiceprzewodniczący Rady Władysław Michalak: Ja w imieniu Radnych
Rady Miejskiej w Łowiczu zgłaszam kandydaturę Pana Przewodniczącego
Henryka Zasępy.
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Kto z Państwa Radnych Rady
Miejskiej w Łowiczu jest za moją kandydaturą? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto
się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska w Łowiczu poparła
moją kandydaturę jednogłośnie.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Szanowny Panie Przewodniczący,
wyraża Pan zgodę na pełnienie funkcji przewodniczącego wspólnych obrad
trzech samorządów?
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję za
wybór przewodniczącego wspólnej uroczystej Sesji Rady Gminy Domaniewice,
Rady Powiatu Łowickiego i Rady Miejskiej w Łowiczu. Poproszę wszystkich o
powstanie. Chorągiew Miasta Łowicza Wprowadzić. Do hymnu państwowego.
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Po hymnie, proszę o zajęcie miejsc.
Ad pkt.2
Powitanie zaproszonych gości.
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Na uroczystej Sesji Rady Gminy
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Domaniewice, Powiatu Łowickiego i Rady Miejskiej w Łowiczu serdecznie
witam Radnych wszystkich..
Przewodniczący Rady Ryszard Ogonowski: Szczególnie serdecznie witamy
mistrza olimpijskiego i zdobywcę brązowego medalu Pana Zbigniewa Bródkę.
Również serdecznie witamy trenera mistrza. Bardzo serdecznie witamy
rodziców Pana Zbigniewa. Serdecznie witam siostrę i wszystkich pozostałych
członków rodziny.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Również serdecznie witamy tego,
który ten skarb znalazł, czyli pierwszego trenera Pana Mieczysława Szymajdę.
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Witamy
wicemarszałka Sejmu Pana Cezarego Grabarczyka.

bardzo

serdecznie

Przewodniczący Rady Ryszard Ogonowski: Serdecznie witamy Ministra
Sportu i Turystyki Pana Andrzeja Biernata.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Witamy bardzo serdecznie posła do
Parlamentu Europejskiego Wojciecha Olejniczaka.
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Witamy posła do Parlamentu
Europejskiego Pana Janusza Wojciechowskiego.
Przewodniczący Rady Ryszard Ogonowski: Witamy senatora Rzeczpospolitej
Polskiej Pana Ryszarda Bonisławskiego.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Witamy senatora Rzeczpospolitej
Polskiej Pana Andrzeja Owczarka.
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Witamy Panią Krystynę Trzoskę,
posła na Sejm, wiceprzewodniczącą zespołu poselskiego strażaków.
Przewodniczący Rady Ryszard Ogonowski: Witamy posła na Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej Pana Artura Dunina.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Witamy
Rzeczpospolitej Polskiej Pana Marcina Mastalerka.

posła

na

Sejm

Przewodniczący Rady Henryk Zasępa:
Rzeczpospolitej Polskiej Pana Piotra Polaka.

Witamy

posła

na

Sejm

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Witamy
Rzeczpospolitej Polskiej Pana Grzegorza Szrajbera.

posła

na

Sejm
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Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Witamy
Rzeczpospolitej Polskiej Pana Cezarego Olejniczaka.

posła

na

Sejm

Przewodniczący Rady Ryszard Ogonowski: Serdecznie witamy wojewodę
łódzkiego Panią Jolantę Chełmińską.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Serdecznie witamy Pana Marszałka
Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia.
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Witamy Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Łódzkiego Pana Marka Mazura.
Przewodniczący Rady Ryszard
Łódzkiego Pana Pawła Bejdę.

Ogonowski:

Witamy

Wicewojewodę

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Witamy Biskupa Seniora Diecezji
Łowickiej Księdza Biskupa Alojzego Orszulik.
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Witamy Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi Pana Ryszarda Krawczyka.
Przewodniczący Rady Ryszard Ogonowski: Witamy Prezydenta Łodzi Panią
Hannę Zdanowską.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Witamy prezesa Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Pana Tomasza
Łyska.
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Witamy burmistrza miasta Lublińca
Pana Edwarda Maniurę.
Przewodniczący Rady Ryszard Ogonowski: Witamy Prezesa Zarządu
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pana Tomasza Sadzyńskiego.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Witamy łódzkiego komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nadbrygadiera Andrzeja
Witkowskiego.
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Witamy komendanta głównego
Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza.
Przewodniczący Rady Ryszard Ogonowski: Witamy przewodniczącego
komisji krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność” Pana Piotra Dudę.
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Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Witamy wójta gminy Domaniewice
Pana Pawła Kwiatkowskiego.
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Witamy Starostę Łowickiego Pana
Krzysztofa Figata.
Przewodniczący Rady Ryszard Ogonowski:
Łowicza Pana Krzysztofa Kalińskiego

Witamy burmistrza miasta

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Witamy Prezesa Zarządu OSM w
Łowiczu Pana Jana Dąbrowskiego.
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Witamy Pana Jerzego Maciaka,
Dyrektora Zarządu Krajowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej
Przewodniczący Rady Ryszard Ogonowski: Witamy wszystkie przybyłe na tą
uroczystą Sesję media.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Również witamy wszystkich
pozostałych gości niewymienionych z imienia i nazwiska.
Ad pkt.3
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: przedstawił porządek obrad. Kto z
Państwa Radnych (głosują wszystkie 3 Rady) jest za przyjęciem porządku?
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych,
nieobecni Radni Stanisław Felczyński, Eugeniusz Furman, Krzysztof Janicki,
Marcin Kosiorek, Dariusz Kosmatka/ :
za
- 15
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli porządek obrad L Uroczystej Sesji Rady Powiatu Łowickiego z gminą
Domaniewice i miastem Łowicz.
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Stwierdzam, że porządek obrad
Uroczystej Sesji Rady Gminy Domaniewice, Rady Powiatu Łowickiego i Rady
Miejskiej w Łowiczu przyjęty został jednogłośnie.
Ad pkt.4
Wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Łowicza.
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Burmistrz Miasta Krzysztof Jan Kaliński: Pan Zbigniew Bródka urodził się 8
października 1984 roku w Głownie. 3 lata spędził z rodziną w Lisiewicach
Dużych. Po 8 latach wszyscy przeprowadzili się do Domaniewic, gdzie
mieszkają do dziś. Zbyszek rozpoczął edukację w miejscowej szkole
podstawowej, zwrócił na niego uwagę Trener Mieczysław Szymajda, nauczyciel
wychowania fizycznego i zarazem trener klubu UKS Błyskawica w
Domaniewicach. Pod jego okiem Zbyszek rozpoczął treningi. Nie trzeba było
długo czekać, by okazało się, że najważniejsze dla przyszłego olimpijczyka stały
się łyżwy. Od początku wykazywał się determinacją, zaangażowaniem. Po
skończeniu szkoły podstawowej, edukację kontynuował w Liceum
Mechanicznym w Zgierzu, by w klasie maturalnej przenieść się do szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku. Po maturze postanowił studiować
fizjoterapię oraz wychowanie fizyczne na politechnice opolskiej. Przygodę z
przerwała kontuzja, w wyniku zderzenia kilku łyżwiarzy doznał urazu ścięgien.
Rehabilitacja była długa i męcząca. To nieszczęsne wydarzenie spowodowało,
że 5 lat temu łyżwiarz postanowił zmienić dyscyplinę na mniej kontuzjogenną.
Został panczenistą. Wielki talent i rzadko spotykana motywacja sprawiły, że
zaczęły się pojawiać pierwsze sukcesy. W 2008 roku w Warszawie zdobył
pierwszy brązowy medal Mistrzostw Polski na dystansie 1000 metrów, w 2009
roku zdobył brąz, oraz srebro na 1500 metrów. Rok później również w
Zakopanem zwyciężył na 1000 metrów oraz był drugi na 1500 metrów. W 2011
w stolicy Tatr zdobył aż 4 medale: 500 metrów-srebrny, 1000 metrów-srebrny,
1500 metrów-złoty, 5000 metrów-srebrny. Tyle samo krążków przywiózł z
warszawskich mistrzostw w 2012 roku. 500 metrów- złoty, 1000metrów-złoty,
1500metrów-srebrny, 5000metrów-srebrny. Pierwsze olimpijskie .. zbierał 4 lata
temu w Vancouver. Na swoim koronnym dystansie zajął 27 miejsce. To tylko
dopingowało do jeszcze większego wysiłku. W pucharze świata w sezonie
2010-2011 uplasował się na 16 miejscu, rok później był 14, by w 2013 roku
ukończyć rywalizację na 1 miejscu. Po 6 startach zgromadził 460 punktów.
Jednak najwięcej radości i łez szczęścia Zbigniew Bródka przywiózł nam swoim
startem na igrzyskach olimpijskich w Soczi. W wyścigu na 1500 metrów zdobył
jako pierwszy łowiczanin w historii złoty medal. Medal ten jest także pierwszym
w województwie łódzkim. To prawdziwy powód do chwały. Zbigniew Bródka
staje się wzorem wielu Polaków. Młody, pokazał determinację i wolę walki, bo
przecież pochodzi z miejscowości, gdzie niema toru łyżwiarskiego. ..
skromnością, miłością do rodziny, a także odwagą, która nie opuszcza go także
na gruncie zawodowym. Od 4 lat pracuje w Państwowej Straży Pożarnej w
Łowiczu ratując innym życie, zdrowie, a także mienie. W imieniu mieszkańców
Łowicza z całego serca gratuluję sukcesu i wnoszę o przyznanie tytułu
Honorowego Obywatela Łowicza, jako najwyższy tytuł dla osób szczególnie
zasłużonych dla Łowicza i ziemi łowickiej.
Przewodniczący RPŁ Henryk Zasępa: Proszę o powstanie. Rada Miejska w
Łowiczu uchwałą nr 51/349/2014 z dn. 19.02.2014r. w uznaniu wybitnych
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zasług dla miasta Łowicza i ziemi łowickiej nadaje Panu Zbigniewowi Bródce
tytuł Honorowego Obywatela Łowicza. Podpisali: Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łowiczu - Henryk Zasępa, Burmistrz Miasta Łowicza – Krzysztof
Jan Kaliński.
Ad pkt.5
Wręczenie Super Marki „Łowickie”
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa - Szanowni Państwo, Zarząd Powiatu
Łowickiego uznaje wielki sukces Pana Zbyszka postanowił przyznać Super
Markę „Łowickie”.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, strażak z Łowicza. Tak
wszystkie media określają naszego złotego i brązowego medalistę Igrzysk
Olimpijskich w Soczi. Powiat Łowicki miał za sprawą Pana Zbyszka doskonałą
okazję do szerokiej promocji. Ze strony powiatu nie może zabraknąć uznania dla
takich znakomitych sukcesów. Nadanie Super Marki „Łowickie” jest wyrazem
wielkiego uznania i podziękowania za te nie tylko olimpijskie, dotychczasowe
osiągnięcia. To znak naszego szacunku wobec Pana. Dziś mamy okazję do
szczególnych gratulacji i podziękowań. Myślę, że mogę w imieniu wszystkich
mieszkańców ziemi łowickiej skierować słowa podziękowania. Życzę również
by kiedy opadną olimpijskie emocje nie brakło Panu sił, byśmy mogli
świętować Pana kolejne zwycięstwa. Zarząd powiatu Łowickiego uważa, że jest
to najlepszy ambasador ziemi łowickiej, jaki mógłby się nam do tej pory na
ziemi łowickiej urodzić. Dziękuję.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak -Jest mi bardzo miło, że mogę
poinformować. W dniu dzisiejszym Rada Powiatu Łowickiego podjęła również
uchwałę o przyznaniu Panu Zbigniewowi Bródce nagrody finansowej za
zdobycie złotego i brązowego medalu olimpijskiego.
Ad pkt.6
Wręczenie nagrody finansowej i statuetki okolicznościowej.
Wójt Gminy Domaniewice Paweł Kwiatkowski: Panowie Przewodniczący,
Państwo Radni, szanowni goście. Panie Zbyszku, nasz mistrzu w imieniu
samorządu i wszystkich mieszkańców gminy Domaniewice składam
najserdeczniejsze gratulacje za zajęcie pierwszego miejsca, złotego medalu na
zimowych igrzyskach olimpijskich w Soczi na dystansie 1500 metrów i
brązowego medalu w biegu drużynowym. Jesteśmy dumni, że jest Pan
mieszkańcem naszej gminy, członkiem naszego klubu sportowego UKS
Błyskawica. To właśnie tu rozpoczęła się Pana droga do olimpijskiego złota.
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Panie Zbyszku, 15 lutego dostarczył nam Pan tyle emocji i niezapomnianych
wrażeń, które trwają do dziś. I będą trwały jeszcze długo. Udowodnił nam Pan i
całemu światu, że marzenia się spełniają tylko trzeba w nie mocno wierzyć. To
mistrzostwo olimpijskie to przecież szczyt marzeń każdego olimpijczyka. Ale
wiem ile to kosztuje pracy, wysiłku i zaangażowania, wyrzeczeń, uporu, aby
dotrzeć do celu. I Pan to zrealizował. Jest Pan mistrzem olimpijskim, to
największa nagroda, gratyfikacja dla sportowca. My, jako gmina jesteśmy
dumni z Pana, to dla nas wielki zaszczyt. Chcemy Pana szczęściem i naszym
szczęściem podzielić się ze wszystkimi. Jeszcze raz chciałbym serdecznie
podziękować za te sukcesy Panu i wszystkim, którzy przyczynili się do
osiągnięcia tego celu. A w pierwszej kolejności te słowa uznania i gratulacje dla
rodziców, małżonki Agnieszki i wspaniałej córeczki. Za te wszystkie zasługi,
medale chcielibyśmy nagrodzić Pana nagrodą finansową. Przyznaję Panu
nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia sportowe w łyżwiarstwie szybkim,
w reprezentacji narodowej na 22 zimowych igrzyskach olimpijskich w Soczi
2014 w wysokości 15 tysięcy złotych. Za zdobycie złotego medalu na dystansie
1500 metrów oraz brązowego medalu w biegu drużynowym. Dziękuję jeszcze
raz i szczere gratulacje.
Przewodniczący Rady Ryszard Ogonowski: Drogi Zbyszku, doprowadziłeś
nas do łez w biegu 15 lutego, doprowadziłeś nas do łez 2 dni temu, kiedy
witaliśmy Cię w Domaniewicach. Już bez łez pragniemy wszystkich Państwa
zaprosić na festyn na cześć Zbigniewa Bródki, który odbędzie się 1 czerwca, już
po zakończeniu sezonu, kiedy Zbyszek trochę odpocznie.
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Zapraszam Pana Marszałka Witolda
Stępnia oraz przewodniczącego sejmiku województwa łódzkiego Pana Marka
Mazura
Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień - Mistrzu, szanowni
Państwo, robimy po raz kolejny mieliśmy okazję spotkać się ze Zbigniewem
Bródką jeszcze przed olimpiadą po jego sukcesie mistrzostwa świata. Po
olimpiadzie puściliśmy kciuki, ucieszyliśmy się z tego zwycięstwa i dziś mamy
okazję spotkać się z Panem Zbigniewem Bródką po raz drugi. Olimpijczykom
stawiano pomniki i pisano na ich cześć wiersze. Te wiersze miałem okazję
słyszeć w Domaniewicach przy powitaniu, brzmiały te rymy chwalące
osiągnięcia Pana Zbigniewa, a myślę, że pomnik również się buduje. Pomnik to
nasze serca, nasza pamięć, nasze przeżycia i to, że ten dzień, te chwile tą 1:45, a
właściwie te 0,003 sekundy będziemy pamiętać przez wiele, wiele lat. Dziękuję
za to serdecznie. Myślę, że w województwie łódzkim przybył niezwykły akcent
do promocji. Do tej pory jednym tchem mówiliśmy o województwie łódzkim, o
Łowiczu, o folklorze, o tych skojarzeniach. A dziś będą pojawiały się
Domaniewice, będzie się pojawiał Zbigniew Bródka, będzie się pojawiał
wspaniały człowiek, sportowiec i strażak. Serdecznie tutaj gratulujemy, mamy
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nadzieję na spotkanie z Panem Zbigniewem poza sezonem sportowym, po
powrocie już u nas, w sejmiku. Dzisiaj chciałem przekazać dwa prezenty. Jeden
to, o czym już mówiliśmy bilet na przejazdy łódzką koleją aglomeracyjną i nie
przypadkowo mówimy bo Złoty jest symbolicznie, a kolej aglomeracyjna
skojarzyła nam się z Panem Zbigniewem, bo on systematycznie przebywa trasę
Domaniewice-Łowicz. Będzie miał okazję, jeżeli będzie chciał odpocząć
przejechać tą trasę pociągiem. Serdecznie gratuluję. Drugi prezent to spinki,
którymi się chwalimy. Spinki z łowickimi wzorami. Spinki srebrne. To tak
pośrodku między złotem, a brązem. One są srebrne, ale są dwie, bo przecież
łyżwy to para. Także gratuluję, zaczęły się złocić i naprawdę jesteśmy gotowi,
aby za 4 lata zamienić je na złote. Będziemy się do tego przygotowywać.
Serdecznie gratuluję, dziękuję za te wspaniałe chwile i myślę też, że nie do
przecenienia jest to, że jednym tchem możemy mówić o Domaniewicach, o
Łowiczu, o .. ojczyznach, o województwie łódzkim. Tego Pan Zbigniew Bródka
się nie wstydzi, ciągle o tym przypomina. Myślę, że to przykład dla wszystkich
młodych, alby próbowali coś realizować w swoim życiu. Gratuluję.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur -Złoty
Zbigniewie, szanowni Państwo. Myślę, że Zbyszek powinien przyzwyczaić się
do tych gratulacji przez kolejne 4 lata, do następnej olimpiady, bo taki będzie
ciąg. Ja chciałbym uchylić rąbka tajemnicy i zakomunikować Zbyszkowi, że z
tych organizacji sportowych województwa łódzkiego .. zespoły sportowe
złożyły już do sejmiku województwa łódzkiego wniosek o nadanie tytułu
„Zaszczycony dla województwa łódzkiego”. Cała uroczystość odbędzie się
podczas sesji, oczywiście termin uzgodnimy tu ze Zbigniewem, który będzie mu
odpowiadał i obiecuję, że wszyscy Radni, Pan Marszałek, zarząd i sejmik
dostosujemy się do innego terminu, żeby podczas takiej sesji to odznaczenie
wręczyć. W imieniu wszystkich Radnych bardzo serdecznie gratulujemy.
Szanowni Państwo, jeśli można jeszcze jeden powód do gratulacji. Dzisiaj
zarząd województwa podjął decyzję o przyznaniu nagrody pieniężnej w
wysokości 20 tysięcy złotych dla Pana Zbigniewa Bródki.
Biuro Zarządu Wykonawczego OSP Jerzy Maciak -Panie Zbyszku, my
jesteśmy strażakami, więc mamy takie prezenty strażackie, środki ochrony
indywidualnej, które chcemy właśnie Panu przekazać aby w czasie służby w
straży był Pan chroniony na najwyższym poziomie. Po prostu wiemy, że to nie
jest kostium biało-czerwony, który nosisz podczas zmagań sportowych, ale jest
druga część mojego życia, ta strażacka. I tutaj chcieliśmy Ci sprawić najlepszy
w tej chwili na świecie, jaki jest .. Taki jak najwyższy medal, to jest złoty medal.
Nie ma lepszego ubrania od tego w tej chwili, nie ma lepszego hełmu, który Ci
przekazujemy. Jest to w tej chwili hełm, który cały świat obiega. Ty na cały
świat pokazałeś, że jesteś prawdziwym sportowcem, a to, jakiej chwały
przysporzyłeś strażakom to myślę, że wszystko co się tutaj wydarza pokazuje,
że jest to chwała ogromna. My reprezentujemy ochotników, jest 400 tysięcy
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tych, którzy jeżdżą do pożaru i 700 tysięcy wszystkich. Tak jak powiedziałem
Ci przed tym spotkaniem, na ostatnim spotkaniu ze strażakami, kiedy
powiedzieliśmy, że muszą przygotowywać się do sportu pożarniczego to
powiedzieli nam, że od dzisiaj oni będą tylko uprawiać łyżwiarstwo szybkie,
oby tak było. Wszystkiego dobrego.
List od Prezesa Zarządu Głównego – Waldemara Pawlaka: Zbyszku. W
strażackim życiu przepełniamy codziennymi troskami rzadko mamy
sposobność, by spojrzeć na nasze sprawy ogólne. Ocenić dorobek i ludzi, którzy
go tworzą. Chcieliśmy podziękować za poniesiony trud pracy zawodowej i
osobiste zaangażowanie w działalność społeczną i realizację sportowej pasji.
Dziękujemy za mistrzowskie, olimpijskie słowo, za poczucie narodowej dumy
za Polaka, za emocje i wzruszenia, których nie brakowało podczas odgrywania
Mazurka Dąbrowskiego w Soczi, kiedy człowiek z naszej strażackiej rodziny
stawał na najwyższym medalowym podium. Gratuluję wytrwałości,
konsekwencji w realizacji planów i marzeń. Jestem przekonany, że w swojej
dalszej pracy zawodowej spotka Pan życzliwych, chętnych do współpracy,
koleżeńskich, pomocnych.. lub w mundurach Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
działaczy Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za pracę dla dobra pożarnictwa, za
wiele godzin treningów i przygotowań do trudnego reprezentowania narodu
naszego kraju na Mistrzostwach, a także z propagowanie wśród młodzieży
zdrowego stylu życia. Życzę Panu zdrowia, radości w życiu osobistym,
spełnienia marzeń oraz pomyślnej realizacji wszelkich sportowych planów i
zamierzeń.
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Poproszę teraz media, aby zrobiły
tutaj na przodzie troszeczkę miejsca, ponieważ zaproszę w tej chwili do
obejrzenia filmu z biegu złotego na 1500 metrów tak, żeby wszyscy widzieli. A
po filmie króciutkim poprosimy Nobilata o zabranie głosu i podzielenie się
wrażeniami.
Obejrzenie filmu ze złotego biegu na 1500 metrów.
Zbigniew Bródka: Chciałbym serdecznie podziękować Państwu za te liczne
wyróżnienia. Tak jak po biegu bezpośrednio powiedziałem, że nie dociera to
wszystko do mnie tak teraz powoli dochodzi i dopiero zaczyna to wszystko, że
tak powiem trawić i tak naprawdę dziękuję za te wszystkie wyróżnienia i
nagrody. Przede wszystkim otrzymanie tytułu „Honorowego Obywatela
Łowicza” jest wielkim wyróżnieniem, ponieważ dołączyłem do zaszczytnego
grona, a znajduje się w nim między innymi Jan Paweł II. Jak również
otrzymanie tytułu Super Marki „Łowickie”, liczne nagrody. Jest to coś
pięknego, ponieważ nie spodziewałem się, że aż tyle osób będzie chciało mnie
uhonorować. Chciałbym wszystkim gorąco podziękować i potwierdzić to, że
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jestem z Łowicza, z powiatu łowickiego, z Domaniewic, z których pochodzi też
mój trener Mieczysław Szymajda. Jest to mój pierwszy trener, który odnalazł
ten diament, szlifował, przekazał dalej, także jestem mu bardzo wdzięczny za to,
że potrafił mnie poprowadzić. Tak naprawdę wspiera mnie do dzisiaj, często
otrzymuję od niego liczne wskazówki za które bardzo dziękuję. Nie bez
znaczenia jest również to, że pracuję w Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.
Dziękuję kolegom strażakom, którzy zawsze są ze mną, którzy zawsze
pomagają.. Myślę, że jest to wspaniały zawód, godny do naśladowania i
dziękuję im serdecznie za to, że są tutaj ze mną również dzisiaj. Chciałbym też
podziękować lokalnym sponsorom, a właściwie temu jednemu, który nawiązał
ze mną współpracę. Cieszę się, że jeszcze to się stało przed zdobyciem
mistrzostwa olimpijskiego. Mam nadzieję, że .. kształtować i współpracować, i
będzie to się wszystko tak układało w jedno. Dziękuję. A na koniec chciałbym
podziękować mojej rodzinie, ludziom najważniejszym w moim życiu za to, że
mnie wspierają, za to, że są ze mną, za to, że pomagają w każdej chwili. Gorące
podziękowania dla wszystkich Państwa. Przepraszam, jeśli kogoś nie wymienię
z imienia i nazwiska. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, a również
każdemu z osobna. Dziękuję serdecznie.
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Zapraszam żonę, rodziców i najbliższą
rodzinę. Zapraszam Pana Burmistrza, Pana Starostę, Pana Wójta Gminy
Domaniewice do wręczenia kwiatów i upominków.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Prosimy przyjąć kwiaty jako dowód
wdzięczności od władz powiatu łowickiego, gminy Domaniewice i miasta
Łowicza. Dziękujemy Państwu.
Burmistrz Miasta Krzysztof Kaliński: Tak rzadko bywa w domu i tak rzadko
widzi Pan córeczki, żonę, rodziców. To tutaj miasto takiego Ipoda 5, żeby
szybki kontakt, bo miło było Pana witać na Okęciu, także na pewno ten album
będzie pamiątką.
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Zapraszamy Pana Mieczysława
Szymajdę
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak -Szanowni Państwo, chciałbym z
przyjemnością Państwa poinformować, że na tej samej Sesji dzisiejszej została
Rada Powiatu Łowickiego, postanowiła też wyróżnić też Pana Mieczysława
Szymajdę , pierwszego trenera Pana Zbyszka Bródki, co prawda skromniejszą
troszkę, ale jednak nagrodą finansową, gratulujemy i życzymy Panu, Panie
Mietku więcej takich brylantów.
Przewodniczący Rady Krzysztof Kaliński: Miasto też bardzo Panu
Mieczysławowi gratuluje. Dzisiaj tak jechałem przez Domaniewice i po
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chodniku na rolkach 4 młodych chłopaków tam ślizgało się. To jest i Pana
zasługa i bardzo gratulujemy i takie drobne… Na pamiątkę.
Trener Mieczysław Szymajda: Proszę Państwa. Też przywitam wszystkich
serdecznie. Cóż, mogę chwilę wspomnień. Razem ze Zbyszkiem w tych
bocznych kategoriach biegowych na zgrupowaniach w Sanoku biegaliśmy po
górach, w Zakopanem na zgrupowaniach całe Tatry żeśmy przebiegli, łącznie z
Rysami i innymi szczytami. No śmigał po nich jak kozica, a tutaj na terenach
naszych nizinnych oczywiści, że był super zawsze. I tak lepsi byli, nie.. z nimi.
Ale powiem tyle, że nigdy nie spodziewałem się, że Zbyszek będzie tym
zawodnikiem, który spowoduje, że na Igrzyskach Olimpijskich dzięki niemu
usłyszymy Mazurek Dąbrowskiego. To jest oczywiście dla mnie, jako
człowieka, który coś tam pokazał w tych Domaniewicach, szczególnie dużo
pracy nocami, o dniu tu już nie będę wspominał, że z tego wyrośnie coś takiego
jak Zbigniew Bródka. To jest piękne. Nie wiem co więcej mogę tutaj
powiedzieć. Dziękuję bardzo. Jeszcze może jedno słowo. Zbyszek dla mnie jest
człowiekiem, który charakteryzuje się dużą inteligencją, z resztą …, także
zawsze mówi, wszystkie swoje myśli wypowiada, są naprawdę na miejscu i
słowa, które wypowiada on do mnie powodują, że na moim ciele pojawiają się
drgawki. Jest to niesamowite. Jeszcze raz dziękuję za to wszystko, .. pamięta o
mnie, wie kim byłem. Mamy coś może wspólnego, gdyż jeśli chodzi..
Wspominałem w Domaniewicach, że wychowanie poprzez pracę i dzięki pracy
wiele, wiele można osiągnąć. Dzięki jeszcze raz, Zbyszek za pamięć.
Henryk Zasępa: Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu –
okolicznościowe wystąpienia.
Ad pkt.7
Wystąpienia okolicznościowe.
Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska – złożyła gratulacje i życzenia
dalszych sukcesów Panu Zbigniewowi Bródce.
Senator Ryszard Bonisławski – złożył gratulacje i życzenia dalszych sukcesów
Panu Zbigniewowi Bródce.
Senator Przemysław Błaszczyk – złożył gratulacje i życzenia dalszych
sukcesów Panu Zbigniewowi Bródce.
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda – złożył
gratulacje i życzenia dalszych sukcesów Panu Zbigniewowi Bródce.
Szef oddziału Ziemi Łowickiej „Solidarność” – złożył gratulacje i życzenia
dalszych sukcesów Panu Zbigniewowi Bródce.
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Poseł Krystyna Ozga - Wiceprzewodnicząca Zespołu Poselskiego Strażaków
– złożył gratulacje i życzenia dalszych sukcesów Panu Zbigniewowi Bródce.
Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura – złożył gratulacje i życzenia
dalszych sukcesów Panu Zbigniewowi Bródce.
Biskup Senior Alojzy Orszulik – złożył gratulacje i życzenia dalszych
sukcesów Panu Zbigniewowi Bródce.
Jan Dąbrowski Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w
Łowiczu - złożył gratulacje i życzenia dalszych sukcesów Panu Zbigniewowi
Bródce.
Wojciech Waligórski - Redaktor Naczelnego Tygodnika „Nowy
Łowiczanin” - złożył gratulacje i życzenia dalszych sukcesów Panu
Zbigniewowi Bródce.
Wójt Gminy Bolimów Stanisław Linart - złożył gratulacje i życzenia dalszych
sukcesów Panu Zbigniewowi Bródce.
Ad pkt.8
Zakończenie obrad Wspólnej Uroczystej Sesji Rady Powiatu Łowickiego,
Rady Gminy Domaniewice oraz Rady Miejskiej w Łowiczu.
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Szanowni Państwo, proszę o
powstanie. Chorągiew Miasta Łowicza wyprowadzić.
Przewodniczący Rady Henryk Zasępa: Dziękuję, proszę usiąść. Obrady Sesji
Wspólnej Gminy Domaniewice, Powiatu Łowickiego i Rady Miejskiej w
Łowiczu dobiegają końca. Dziękuję bardzo wszystkim Radnym za przybycie,
dziękuję gościom, dziękuję szczególnie rodzinie, która jest tutaj z nami i
wspiera naszego Mistrza Olimpijskiego Zbyszka i wypowiadam formułę:
Zamykam obrady uroczystej Sesji Gminy Domaniewice, Powiatu Łowickiego i
Rady Miejskiej w Łowiczu
Przewodniczący RPŁ
/-/ Janusz Michalak
Protokołowała
B. Prus – Miterka
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