PROTOKÓŁ

NR XXXII/2008

z obrad XXXII uroczystej sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej
w dniu:
10 l i s t o p a d a 2008 r o k u
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51

Obradom uroczystej sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył radny Krzysztof Ojczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku. W sesji udział wzięli radni oraz zaproszeni
goście.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady XXXII uroczystej sesji
Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad zaproszonych gości.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił program uroczystej sesji:
1) Otwarcie uroczystej sesji.
2) Wystąpienie Burmistrza Brzeska oraz zaproszonych gości.
3) Wręczenie Odznaczeń Państwowych.
4) Część artystyczna przygotowana przez uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w
Brzesku.
5) Zamknięcie uroczystej sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Brzesku
Ad. 1
Otwarcie uroczystej sesji.
Obradom uroczystej sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył radny Krzysztof Ojczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad zaproszonych
gości, a w szczególności Podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego Pana Ministra Andrzeja Dudę oraz licznie przybyłych parlamentarzystów
ziemi tarnowskiej.
Ad. 2
Wystąpienie Burmistrza Brzeska oraz zaproszonych gości.
Głos zabrał Burmistrz Grzegorz Wawryka - mija dokładnie 90 lat od chwili odzyskania
przez Polskę niepodległości, rozpoczął się czas tworzenia II Rzeczpospolitej. Cieszymy się,
że
czas
obchodów
jubileuszowych
zbiegł
się
z przyznaniem naszym krajanom, którzy walczyli o wolność specjalnych honorów. Są to

osoby,
które
w
latach
i pozwalały żyć nadzieją innym.

80-tych

walczyły,

były

internowane

Ad. 3
Wręczenie Odznaczeń Państwowych.
Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Pan Minister Andrzej
Duda w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał aktu dekoracji zasłużonych
działaczy Solidarności, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian
demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej zostali odznaczeni :
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Pani Janina Surowiecka
Pani Maria Surowiecka
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Pan Zbigniew Dulęba
Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Pan Minister Andrzej
Duda odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazując gratulacje osobom
honorowanym, serdeczne pozdrowienia uczestnikom uroczystej sesji rady miejskiej, a za ich
pośrednictwem wszystkim Mieszkańcom Brzeska. Poinformował, że Prezydent Lech
Kaczyński chce w tych dniach wyróżnić osoby, które w lokalnych środowiskach dawały
dowody patriotyzmu w czasach totalitarnych. O odznaczenia brzeszczan wnioskował w
Pałacu Prezydenckim brzeski poseł PiS Edward Czesak. Wniosek uzyskał natychmiastową
akceptację u Pana Prezydenta.
Głos zabrała Pani Maria Surowiecka - dziękujemy za odznaczenia prezydentowi oraz tym,
którzy o nie wystąpili. Dziękuję w imieniu wszystkich, którzy w tamtych trudnych latach
wierzyli, że Polska może być wolnym krajem
Gratulacje odznaczonym składali posłowie:
Edward Czesak, Jan Musiał, Józef Rojek, Wiesław Woda, burmistrz Grzegorz
Wawryka oraz starosta Ryszard Ożóg.
W uroczystej sesji uhonorowania brzeskich działaczy podziemia lat osiemdziesiątych wśród
zaproszonych gości udział wzięła również matka Janiny i Marii Surowieckich - Pani
Katarzyna Surowiecka. Pani Katarzyna, która w tym roku ukończyła 90 lat otrzymała z rąk
prezydenckiego ministra upominek. Odczytane zostały również listy gratulacyjne od
parlamentarzystów ziemi tarnowskiej i samorządowców z naszego regionu. W imieniu księży
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z Dekanatu Brzeskiego osobom honorowanym gratulacje złożył ks. Prałat Stanisław
Gutowski. Ponownie podziękował Panu Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej za otrzymany
tytuł honorowego obywatela Miasta Brzeska oraz za dotychczasowe wsparcie finansowe w
przy renowacji kościoła w Okocimiu.
Poseł Józef Rojek - jak długo dzisiaj odznaczeni musieli czekać na to, żeby ich działalność
została doceniona. Wolność i niepodległość to nie tylko dary ale przede wszystkim wysiłek
wielu
ludzi.
O
wartości
te
musimy
dbać
i pielęgnować je .
Prezydenckie odznaczenia otrzymali także długoletni pracownicy brzeskiego PSS „Społem”,
obchodzącego właśnie 60 rocznicę powstania. Z rąk ministra Andrzeja Dudy medale
otrzymali:
•
•
•
•
•
•
•
•

Marek Kokoszka,
Tomasz Filip,
Krystyna Radzięciak,
Maria Multarzyńska,
Stanisław Laska,
Józef Wołek,
Jolanta Salamon,
Roman Mądry.

W imieniu pracowników PSS „Społem” głos zabrał Tomasz Filip - medale te to
potwierdzenie wysokiej oceny naszej pracy. Dziękując za nie obiecujemy, że w dalszym
ciągu pracować będziemy dla dobra naszej małej ojczyzny.
Na zakończenie uroczystości Burmistrz Grzegorz Wawryka mówił - niezwykle jestem
dumny i zadowolony jednocześnie, że to właśnie w Brzesku żyją i mieszkają ludzie tak
wyjątkowi. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tak ważnym dla nich momencie ich życia.
Ich
wyrzeczenia,
trud,
walka
i ciężka praca zostały docenione.
Ad. 4
Część artystyczna przygotowana przez uczniów Publicznego
Gimnazjum Nr 1 w Brzesku.
Ad. 5
Zamknięcie uroczystej sesji przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Brzesku.

3

Po wyczerpaniu programu Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk podziękował
młodzieży i nauczycielom (opiekunom) z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brzesku za
przygotowanie
programu
artystycznego
i uświetnienie uroczystości obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Jeszcze raz
serdecznie podziękował zaproszonym gościom za tak liczne uczestnictwo, a następnie
zamknął obrady XXXII uroczystej sesji Rady Miejskiej w Brzesku.
Obrady uroczystej
00
30 .
11 do 12

sesji

Rady

Miejskiej

w

Brzesku

trwały

od

godziny

Protokołowała
Inspektor
Bogumiła Łanocha
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