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                                                 PROTOKÓŁ Nr XVIII / 16 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 1 marca 2016r. 

Ad. pkt. 1. 

Otwarcie obrad.                     

Osiemnastą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w dniu  1 marca 2016r. 
otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Wołąkiewicz wypowiadając 
formułę: „Otwieram osiemnastą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”. 
 
Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję nadzwyczajną stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2a do protokołu. 
Na sali jest 21 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne 
uchwały. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wpłynął do niego wniosek 
siedmiu radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Opocznie,               
wraz z załączonym do niego porządkiem obrad oraz projektem uchwały. 

Wniosek radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że listę obecności podpisało                     
21 radnych, wobec czego obrady są prawomocne. 

Ad. pkt. 2 

Wybór sekretarza obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej na sekretarza obrad zaproponował radnego 
Krzysztofa Grabskiego, który wyraził na to swoją zgodę. 

Rada Miejska głosami za – 21, przeciw – 0, wstrz. – 0 wybrała radnego 
Krzysztofa Grabskiego na sekretarza obrad XVIII sesji Rady Miejskiej                         
w Opocznie. 

Ad. pkt.3 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy dla ronda na terenie miasta 

Opoczno. 
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4. Zapytania i wolne wnioski. 
5. Zamknięcie obrad. 

      
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Pan Adam Grabowski wygłosił 
prelekcję na temat Żołnierzy Niezłomnych w regionie opoczyńskim /załącznik       
nr 4 do protokołu/. 

Następnie Zgromadzeni na sesji obejrzeli film ukazujący wspomnienia żołnierzy 
walczących w Armii Krajowej na ziemi piotrkowsko-opoczyńskiej.  

Ad. pkt. 3 

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Wołąkiewicz odczytał projekt uchwały 
w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Opoczno i poddał pod 
głosowanie. 

Rada Miejska głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę                    
Nr XVIII/163/2016 w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta 
Opoczno. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. pkt. 4    

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Elżbieta Radziszewska – Poseł na Sejm RP – Cieszę się, że opoczyńskie rondo 
będzie nosiło takie imię. Cieszę się, że jego poświęcenie odbywa się w dzień 
ogólnopolskiego święta Żołnierzy Wyklętych i cieszę się, że to rondo jest. 

Mamy to co było w przeszłości ważne dla poczucia bycia niezależnym, 
suwerennym Polakiem, a z drugiej strony mamy to rondo. Dziękuję za 
jednomyślne podjęcie uchwały. Pamiętając o przeszłości, myślmy o przyszłości.  

Bartłomiej Misiewicz – szef Gabinetu Politycznego MON – Kolejny raz, już po 
raz piąty, dzięki inicjatywie śp. Lecha Kaczyńskiego możemy świętować ten 
dzień. Dziękuję władzom Opoczna, że rondo otrzymało takie imię. Dzięki 
Żołnierzom Niezłomnym, Wyklętym możemy mówić o wolnej i nieodległej 
Polsce.  

Robert Telus – Poseł na Sejm RP – Dziękuję za tę inicjatywę, pomyślnie przyjętą 
przez społeczeństwo. Dziękuję również za jednogłośne podjęcie uchwały przez 
Radę Miejską. To był nasz obowiązek. Nasze pokolenie miało styczność z tymi, 
którzy walczyli za naszą wolność. Tej wiedzy nie zdobyliśmy w szkole,                                  
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a w naszych rodzinach i tę wiedzę powinniśmy przekazywać przyszłym 
pokoleniom.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Wracamy dziś do historii, ale ponad nią 
jest wyższa wartość, jakiś klucz, jakaś tajemnica. Ksiądz Biskup wspomniał to 
słowo – PRAWDA.  Nie da się jej zakopać, czy zniszczyć. Czas nie odgrywa tutaj 
roli, nasze emocje również. To pojęcie wymyka nam się i dopiero z perspektywy 
czasu potrafimy odkryć wartość tego słowa.  

Nikt nie przypuszczał nawet, że runie Związek Sowiecki. To była ogromna 
potęga, zbudowana na kłamstwie. Nie miała racji bytu. Teraz po 20 latach 
mówimy o żołnierzach Wyklętych, ale ja ich pamiętam z początku lat 90-tych. 
Tutaj na tej sali miało miejsce ich spotkanie. Nie pamiętam dokładnie 
okoliczności. Wtedy wchodziła również książka „Zanim odejdziemy”, chyba 
jedyna publikacja na naszym terenie o tych żołnierzach. Oni odeszli na naszych 
oczach, już ich nie ma. Oni krępowali się mówić o tym, kim są. 

Miałem zaszczyt znać jednego bohatera naszej ziemi. Odszedł 10 lat temu i na 
pewno nie spodziewałby się, że go wspomnę z tego miejsca. Jak były 
uroczystości pod szańcem Hubala to nie stał w pierwszym rzędzie, stał z boku. 
Wiedziałem od swojego ojca kto to jest. Nie wypowiem dziś jego nazwiska, na 
pewno by sobie tego nie życzył. Do końca życia bał się przyznać kim jest. Myślę, 
że to słowo PRAWDA spowoduje, że kiedyś wymienimy jego nazwisko jako 
bohatera.  

Stoimy na ziemi bardzo ciekawej i wyjątkowej. To tutaj na ziemi opoczyńskiej 
major Hubal nie poddał się, nie złożył broni. Jestem dumny z tego, że to rondo 
będzie nosiło imię Niezłomnych Żołnierzy Polski Podziemnej.  

Nie byłoby tego ronda gdyby nie pewne nasze działania i chciałem z tego 
miejsca podziękować Marszałkowi Witoldowi Stępniowi, na ręce Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich Mirosława Szychowskiego.  

Rafał Wójcikowski – Poseł na Sejm RP – Kombatanci, to Wasze Święto, a my 
możemy Wam tylko dziękować. Dzięki Wam przetrwała PRAWDA.  

Proszę o brawa dla nich.  

Włodzimierz Skorupski – Główny Lekarz Weterynarii – Posiadam pamiątki                          
z tamtych czasów i przekażę je do Muzeum Regionalnego w Opocznie.  

Mieczysław Lach – Burmistrz Opoczna w latach 1990/92 – Oddaję hołd jako 
młodszy kombatant, członek Komisji Krajowej Porozumiewawczej Stanu 
Wojennego NSZZ „Solidarność”, Przewodniczący Koła Patriotów, Weteranów, 
Internowanych Stanu Wojennego w Opocznie .  

Hołd i chwała zwyciężonym! 
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Prawda kosztuje, wolność też, a naród tego nie zapłacił. Płaci biedą i strachem.  

Proszę Pana Posła i Panów Posłów, przy tych Panach w mundurach, nie 
zhańbijcie się, żebyście służyli, żebyście nie robili z władzy użytku, pychy                           
i arogancji! 

Szczęść Wam Boże Weterani! Niech Bóg da Wam długie życie, radość i chwałę            
u Stwórcy! Szczęść Boże!  

 

Na zakończenie sesji wystąpiła młodzież z Gimnazjum w Białaczowie                           
z programem artystycznym.     

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął                                                                        
i przystąpił do realizacji ostatniego punktu obrad sesji.  
 
 
Ad. pkt. 5. 
 Zamknięcie obrad. 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Grzegorz Wołąkiewicz 
podziękował obecnym za udział i zamknął XVIII sesję Rady V kadencji 
wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam osiemnastą sesję Rady Miejskiej                         
w Opocznie”.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił uczestników wydarzenia przed Miejski 
Dom Kultury. Ksiądz Biskup Piotr Turzyński poświęcił rondo, a symbolicznego 
odsłonięcia tablicy informacyjnej dokonali: p. Bartłomiej Misiewicz, p. Karol 
Młynarczyk, p. Robert Telus, p. Józef Róg i p. Rafał Kądziela.  
 
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 7 marca 2016r.  
 
Godz. rozpoczęcia sesji 12.00, godz. zamknięcia sesji 14.00 
 
 
Protokołowały:                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie  
 
                                                                     Grzegorz Wołąkiewicz  
Marta Gonsiewska 
 
Bogumiła Kędziora                          

                                                                                
Sekretarz obrad  

 
         Krzysztof Grabski   


