Opoczno, 15 maja 2015r.
PROTOKÓŁ Nr IX/15
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Opocznie
w dniu 15 maja 2015r.

W dniu 15 maja 2015r. o godz. 14.00 w Miejskim Domu Kultury
w Opocznie odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej związana z rocznicą
650-lecia nadania praw magdeburskich dla Opoczna.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. pkt. 1.
Otwarcie obrad.
Dziewiątą sesję Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 15 maja 2015r.
otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Wołąkiewicz wypowiadając
formułę: „Otwieram dziewiątą uroczystą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”.
Ad. pkt. 2.
Porządek obrad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad.
Porządek obrad.
Prezentacja multimedialna „Średniowieczne Opoczno”.
Wystąpienie Burmistrza Opoczna Rafała Kądzieli.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Zamknięcie uroczystej sesji i uczestnictwo w korowodzie ulicami miasta.

Ad. pkt. 3.
Prezentacja multimedialna „Średniowieczne Opoczno”.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił na sesję Pana Tomasza Łuczkowskiego
Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie oraz Pana Andrzeja Śliwkę
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie, którzy zaprezentowali
prezentację multimedialną „Średniowieczne Opoczno”.
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Ad. pkt. 4.
Wystąpienie Burmistrza Opoczna Rafała Kądzieli.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Oglądając prezentację multimedialną
zastanawiałem się, co spowodowało rozwój Opoczna, bo mogliśmy przecież
pozostać na poziomie innych miast. Gdzie był ten moment, który zadecydował,
że Opoczno jest miastem przemysłowym i o folklorystycznych tradycjach?
Odwiedzając jeden z opoczyńskich zakładów spotkałem człowieka, którego
zapytałem skąd przyjechał. Odpowiedział, że przyjechał z Opoczna. 130 lat
temu przyjechał do Opoczna Dziewulski i Lande. To oni zaczęli budować to
miasto. Mieli ideę, pomysł, od tego okresu powstania kolei żelaznej Opoczno
zaczęło się rozwijać. To te dwie osoby zaczęły budować przemysł ceramiczny,
sprowadzać skomplikowane maszyny z Niemiec i rudę ze Szwecji i zaczął się
przemysł ceramiczny. Na początku XX wieku produkty ceramiczne zaczęły
zdobywać nagrody na międzynarodowych konkursach. Nie możemy zapomnieć
o tych dwóch postaciach, zapomnianych. Nie mamy ronda ani ulicy
Dziewulskiego
i Lange. Trochę ucieka nam ta tradycja i te ważne
postacie. Opoczno zawsze stało ceramiką i będzie stało ceramiką. Opoczno
znane jest w Polce z płytek. Szkoda, że nie ma w Opocznie muzeum ceramiki.
My jesteśmy stolicą ceramiki w Polsce. Jeśli budujemy tożsamość miasta to
musimy postawić na tożsamość przemysłu ceramicznego.
Drugim produktem jest folklor. To tu przyjechał Tadeusz Sygietyński. Zespół
„Mazowsze” włączył do repertuaru opoczyński oberek. To „Mazowsze”
pokazało na świecie, że oberek opoczyński to jakość.
Na tych dwóch filarach – ceramice i opoczyńskim oberku musimy się oprzeć,
byśmy byli zauważeni w Polsce i Europie. Te wartości zostały zapomniane. Aby
zafunkcjonować w świadomości europejskiej musimy wrócić do tych filarów.
Jak to zrobić? Płytki sobie poradzą. Ale czy tylko płytki? Czy inne produkty
ceramiczne nie są równie ważne? Ceramika to nie tylko płytki. Budując
potencjał jesteśmy w stanie stworzyć nowy potencjał na bazie ceramiki.
Czy posiadamy produkt najwyższej klasy, taki by wyróżniał się w Polsce? Tak,
to oberek opoczyński. Sygietyński zaczął, a my musimy to kontynuować. Czy to
się przekłada na świadomość funkcjonowania folkloru w Polsce? O oberku
mówi się zbyt mało. Tę markę powinniśmy wywindować.
Pomysł, by nasz dorobek funkcjonował w świecie to musi być nowe spojrzenie.
Jeśli będziemy mieli pomysł, będziemy działać wspólnie, zrobimy wszystko by
nasze miasto było rozpoznawalne w świecie to będziemy dumni ze swojego
miasta. Chcę być dumny z naszego miasta. Inne Opoczno mnie nie interesuje.
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Ad. pkt. 5.
Wystąpienia zaproszonych gości.
a) Przewodniczący odczytał pismo od Prezydenta – załącznik nr 3
do protokołu
b) Pan Jerzy Witold Pietrewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Gospodarki
Nie tylko przyszłość, ale i przeszłość jest ważna. Są ludzie, którzy w przeszłości
przyszłość budowali. To Lange, Dziewulski, ale i Kwiatkowski. To
wspomnienie im się należy.
Opoczno jest kolebką przemysłu ceramicznego. Musicie być dumni z korzeni
przemysłowych, ale i z kultury, która zachowała się do dzisiaj.
W prezentacji brakuje nauki, wiedzy i szkolnictwa, lasów i szkoły.
Jestem przekonany, że Opoczno jest skazane na sukces. Jest znakomicie
skomunikowane ze swoim otoczeniem – posiada infrastrukturę drogową
i kolejową. Ma przewagę na „dzień dobry”. Opoczno ma tradycje ceramiczne,
ale i włókiennicze. Zakłady włókiennicze potrafiły odnaleźć się w świecie
nowych technologii. Przemysł ceramiczny to nie tylko ceramika użytkowa,
ale i techniczna. Aby walczyć o lepszą przyszłość trzeba być otwartym na świat,
umieć się komunikować i korzystać z doświadczeń innych. Życzę tego Państwu.
c) Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
Wycieczka w przeszłość była możliwa dzięki nowoczesności – dzięki animacji
komputerowej. Próbowałem skojarzyć, kiedy po raz pierwszy miałem styczność
z Opocznem. To było wtedy kiedy odbywałem służbę wojskową w Łasku.
Miałem okazję na krótko tu zajrzeć. Później Opoczno kojarzyło mi się z
płytkami, które miałem w łazience i służyły przez lata. Opoczno to też moja
samorządowa praca. Pamiętam budowanie dróg w województwie łódzkim –
budowa drogi 726. To się dzieje. Od dawna mówiłem, że pierwszym
przystankiem kolei szybkich prędkości będzie Opoczno. Tak się stało.
Trudno nie zauważyć Opoczna jako obszaru nowoczesnego rolnictwa.
Opoczno kojarzy mi się z ludźmi niezwykle aktywnymi w dziedzinie sięgania
po środki unijne. Mam nadzieję, że tak będzie dalej w tej śmiałości sięgania po
środki unijne.
Opoczno kojarzy mi się z ludźmi, których spotkałem na imprezach
organizowanych przez Województwo Łódzkie. Koła Gospodyń Wiejskich
wypełniają te imprezy muzyką, smakami i zapachami.
Spełniacie kryteria, które uogólniamy sformułowaniem „mała Ojczyzna”.
Gratuluję 650-lecia, tego miejsca w którym jesteście, na ścieżce rozwoju.
Przekazuję na ręce Burmistrza 2 prezenty – mapę historyczną i certyfikat do
posługiwania się znakiem graficznym „Promuję Łódzkie”.
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Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Panie Marszałku, nie zauważyłem
tego ronda. Kwota 1 mln 300 tys. zł to zasługa m.in. Marszałka.
c) Marek Mazur Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
Opoczno to jedno z najstarszych miast w Województwie Łódzkiem. Naprawdę
o Opocznie słychać. Trzeba podziękować wszystkim Burmistrzom,
Naczelnikom Urzędu Miejskiego i mieszkańcom, którzy wspierają Opoczno.
Chciałbym,
żeby marzenia Burmistrza dalej sięgające ziściły się.
d) Pani Barbara Chomicz Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego
i Pan Józef Róg – Starosta Opoczyński
Przewodnicząca odczytała życzenia – załącznik nr 4 do protokołu.
Starosta wręczył na pamiątkę Jubileuszu obraz symbolizujący Gminy Powiatu
Opoczyńskiego – ryciny Kościołów.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Rok 2015 jest datą historyczną. Od
tego roku zauważycie dynamikę rozwoju miasta. To jest ta chwila. Od 2015r.
może tu być tylko lepiej. Przybędą nowe miejsca pracy i miasto w każdym
obszarze będzie wzrastało. Jestem o tym przekonany i Państwo też się o tym
przekonacie.
e) Radna Alicja Szczepaniak - odczytała list z życzeniami od Pani
Poseł Doroty Rutkowskiej – załącznik nr 5 do protokołu.
f) Janusz Reszelewski – Burmistrz Drzewicy
Mam honor i zaszczyt przyjechać do Opoczna. Tu się urodziłem.
Opoczno i Drzewicę łączy Gerlach, Drzewiczka, Zamki i wiele innych. Proszę
Drzewicę traktować jako miasto partnerskie.
Przekazał Burmistrzowi list gratulacyjny – załącznik nr 6 do protokołu.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Zawsze Drzewica była traktowana
jako miasto partnerskie.
g) Przewodniczący odczytał pismo z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej
w Tomaszowie Maz. – załącznik nr 7 do protokołu.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i
przystąpił do realizacji ostatniego punktu porządku obrad sesji.
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Ad. pkt. 6.
Zamknięcie obrad i uczestnictwo w korowodzie ulicami miasta.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Grzegorz Wołąkiewicz
podziękował obecnym za udział i zamknął IX uroczystą sesję Rady V kadencji
wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam dziewiątą uroczystą sesję Rady
Miejskiej w Opocznie”.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Mamy na sali grupę kombatantów.
Oni walczyli o to, by nasza Ziemia Opoczyńska była postrzegana jako region
patriotyczny. Bez Was Panowie miasto nie wyglądałoby tak, jak wygląda. Z
tego miejsca szczególnie Wam dziękuję.
Następnie Przewodniczący zaprosił do udziału w korowodzie ulicami miasta.

Godz. rozpoczęcia sesji 14.00, godz. zamknięcia sesji 15.30

Protokołowali:
Bogumiła Kędziora

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołąkiewicz

Andrzej Monik
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