
 
 
 

P R O T O K Ó Ł Nr 13/2011 
 
 
z XIII uroczystej sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp., odbytej w dniu 2 lipca 
2011r. o godz.11.00 w sali kameralnej Filharmonii Gorzowskiej przy 
ul.Dziewięciu Muz 10 w Gorzowie Wlkp.  
 
Sesję zwołano zarządzeniem Przewodniczącej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
O terminie, miejscu i tematyce sesji powiadomiono radnych Rady Miasta poprzez 
doręczenie im zawiadomień.  
 
Na ogólną liczbę 25 radnych na sesji obecnych było 16 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Derech-Krzycki Jakub, 
2.Jałowy Robert, 
3.Kurczyna Marcin, 
4.Leszczyński Paweł, 
5.Marcinkiewicz Maciej, 
6.Pieńkowski Sebastian, 
7.Sobolewski Jerzy, 
8.Surmacz Marek, 
9.Synowiec Jerzy. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta i goście zaproszeni – zgodnie z 
listą obecności stanowiąca załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 
2. Wręczenie Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. 
3. Wystąpienia zaproszonych gości. 
4. Zakończenie obrad. 
 
Ad.1  Otwarcie sesji i powitanie gości.. 
 
Sesję otworzyła i jej obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta – 
Krystyna Sibińska, która stwierdziła wymagane quorum do obradowania i 
podejmowania prawomocnych uchwał. Wprowadzono poczet sztandarowy Miasta i 
hejnalista odegrał hejnał Gorzowa Wlkp. 
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Krystyna Sibińska - serdecznie witam p.Czesława Domalewskiego - dyrektora 
Generalnego LUW reprezentującego Wojewodę Lubuskiego. Z wielką przyjemnością 
witam Zastępców Prezydenta Miasta. Witam radnych Rady Miasta. Miło mi, że 
przyjął zaproszenie na dzisiejszą uroczystość Honorowy Obywatel Miasta p. Edward 
Dębicki wraz z małżonką. Szczególne słowa powitania kieruję do osób dziś 
odznaczanych- zasłużonych dla miasta Gorzowa. Serdecznie witam dyrektorów spółek 
i instytucji miejskich, pracowników Urzędu Miasta, mieszkańców miasta i 
przedstawicieli mediów. Serdecznie witam wszystkich Państwa. Miło nam gościć dziś 
w pięknym, nowoczesnym obiekcie gorzowskiej kultury, sali Filharmonii Gorzowskiej 
na uroczystej sesji zwołanej dla uhonorowania zasłużonych dla miasta gorzowian. 
Okazja do spotkania wyjątkowa, a i dzień szczególny i pamiętny, bowiem właśnie 
dziś, 2 lipca przypada 754 rocznica lokacji dawnego grodu Landsberga – a od 
zakończenia II Wojny Światowej miasta Gorzowa Wlkp. Miasta, w którym żyjemy, 
które pokochaliśmy, i które od tamtej pory stanowi nasz “punkt na ziemi”. 
Magicznego miejsca, które łączy gorzowian, wyzwala nasze najlepsze inicjatywy i 
gdzie możemy realizować swe marzenia. Naszej “Małej Ojczyzny” - pięknego, prężnie 
i dynamicznie rozwijającego się wciąż Gorzowa. Mamy też dzień szczególny z innego 
powodu. Jesteśmy w nowej rzeczywistości europejskiej, jesteśmy w okresie polskiej 
prezydencji w Unii Europejskiej. Jestem przekonana, że ta prezydencja będzie dobra 
do Europy, Polski, a także dla Gorzowa Wlkp., czego życzę wszystkim mieszkańcom. 
 
Ad.2  Wręczenie Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Krystyna Sibińska - Honorowa Odznaka Miasta Gorzowa “Za wybitne zasługi dla 
rozwoju miasta” - to szczególne wyróżnienie. Przyznawana jest przez Radę Miasta 
osobom niezwykłym, wyjątkowym, takim którzy swą rzetelną pracą zawodową, 
wiedzą, talentem czy zaangażowaniem w życie społeczne tworzą byt lokalnej 
społeczności, zarówno ten gospodarczy jak i intelektualny -stanowiący o rozwoju 
miasta. Uznaliśmy, iż Państwo- nasi Goście, których dziś odznaczymy, piastując przez 
wiele lat różne mniej lub bardziej odpowiedzialne stanowiska, działając w wielu 
sferach życia gospodarczego czy społecznego -macie swój istotny udział w budowie i 
rozwoju nowoczesnego Gorzowa. Niektórzy z Was, spełnieni zawodowo także i dziś 
aktywnie działają społecznie. Sprawy ludzkie i codzienne kłopoty podopiecznych nie 
są Wam obojętne. Działając w różnych organizacjach i stowarzyszeniach angażujecie 
swą wiedzę czy doświadczenie życiowe w niesienie pomocy potrzebującym, w 
patriotyczne wychowywanie młodzieży. Niech to odznaczenie będzie dla Państwa 
podziękowaniem za ogromny wkład pracy i za społecznikowską pasję. Z wielką 
przyjemnością pragnę poinformować, że Rada Miasta uchwałą NR XI/108/2011 z dnia 
25 maja 2011r. przyznała Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wlkp. “za wybitne 
zasługi dla rozwoju miasta Gorzowa Wlkp.” następującym osobom: p.Janowi 
Badowskiemu, p.Adamowi Lubikowi, p.Jerzemu Małolepszemu, p.Mieczysławowi 
Michalakowi, p.Stanisławowi Miklaszewskiemu, p.Kazimierze Pastuszak, 
p.Szczepanowi Sokołowskiemu, ks.Andrzejowi Szkudlarkowi, p.Józefowi 
Szubrawskiemu, p.Henrykowi Walorkowi, p.Barbarze Teodozji Żegadło. Serdecznie 
gratuluję osobom wyróżnionym i ze względów organizacyjnych jeszcze raz wyczytam 
nazwiska odznaczonych, a osoby wyczytywane w kolejności wyczytywania zapraszam 
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na środek sali celem dokonania aktu odznaczenia. Po czym uprzejmie proszę o 
złożenie podpisu w Księdze Pamiątkowej Miasta. 
 
Aktu odznaczenia dokonała Przewodnicząca Rady Miasta – p.K.Sibińska i Z-ca 
Prezydenta Miasta – p.T.Tomasik oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta. 
p.G.Wojciechowska, p.J.Kaczanowski i M.Rawa. 
 
Krystyna Sibińska - wierzę, że to zaszczytne odznaczenie będzie dla Państwa źródłem 
satysfakcji i podziękowaniem za całą dotychczasową działalność. O zabranie głosu 
poprosił ks.Andrzej Szkudlarek. 
ks.Andrzej Szkudlarek – w przepięknej modlitwie ostatniej wieczerzy ewangeliści 
zanotowali wspaniałą modlitwę Pana Jezusa, który mówi i prosi: „Ojcze spraw, aby 
wszyscy stanowili jedno, jak ja w Tobie, a Ty we mnie, aby oni stanowili jedno”. W 
1958r., kiedy Ojciec Św. przysłał do Gorzowa Wlkp. nowego biskupa W.Plutę, ten 
Sługa Boży obrał sobie za hasło: „Aby wszyscy stanowili jedno”. I wiemy, że jego 
posługiwanie w naszym mieście, w naszej gorzowskiej diecezji, największej w 
Europie, liczącej 1/7 terytorium Polski, od 1958r. do 1985r. tą powinność, to 
zawołanie swoją pracą i zaangażowaniem Sł.Boży W.Pluta wypełniał. „Aby wszyscy 
stanowili jedno”, chciałbym w tym miejscu złożyć głęboki ukłon Radzie Miasta za 
podjęcie uchwały w 2010r., że właśnie tego Sługę Bożego, tego Wielkiego Biskupa 
Wilhelma Gorzów Wlkp. obrał sobie za Patrona. Za to bardzo dziękuję, jestem mocno 
z Biskupem związany od lat seminaryjnych, 60-tych, dlatego chciałbym, aby ta myśl: 
„Aby wszyscy stanowili jedno” była myślą przewodnią naszego spotkania, tej 
nadzwyczajnej uroczystej sesji Rady Miasta. Nie sposób bardzo gorąco podziękować 
obecnemu Prezesowi Wł.Komarnickiemu, wszystkim zasłużonym, długoletnim 
działaczom, sympatykom, z przekonania z krwi i kości, działaczom KS „Stal-
Gorzów”, z którymi od 33 lat, jak tylko przybyłem do Gorzowa Wlkp. w 1978r. 
staram się im każdego dnia towarzyszyć i wypraszać potrzebne im łaski. Jest 
przypowieść, kiedy to na zawołanie i prośbę Chrystusa, Piotr zarzucił sieć i złowił 
niezliczoną ilość różnorodnych ryb, a sieć się nie porwała. Taką siecią, która nas tu 
dzisiaj zgromadziła to jest Rada Miasta Gorzowa Wlkp., różnorodnych ludzi, z 
różnych zawodów, z różnych profesji, w różnym wieku, różnej płci, bo chcemy 
wszyscy stanowić jedno, być jedno dla naszego miasta. Za to wyróżnienie, za to 
spotkanie wszystkim radnym Radny Miasta, na czele z Prezydentem, za wszystkich 
odznaczonych chciałbym wyrazić szczere i z głębi serca płynące słowa dziękuję.  
 
Ad.3  Wystąpienia zaproszonych gości. 
 
Czesław Domalewski – dyr.Generalny LUW – odczytany list stanowi załącznik nr 3 
do protokołu. 
Tadeusz Tomasik – Z-ca Prezydenta Miasta – w imieniu Prezydenta Miasta złożył 
serdeczne gratulacje osobom wyróżnionym. Dzisiaj na sali jest grupa osób 
odznaczonych, która nie pyta, co miasto zrobiło dla nich, pyta co może zrobić dla 
miasta. W imieniu Prezydenta Miasta chciałbym podziękować za Państwa postawę, 
dzięki takim osobom nasze miasto się rozwija, powstają nowe instytucje i miejsca. 
Dziękuję za Waszą postawę i życzę pomyślności. 
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Władysław Komarnicki – Prezes KS „Stal-Gorzów” – swoje słowa kieruje szczególnie 
do ks.Andrzeja, dziękując Radzie, że przyznała tak zasłużonemu naszemu kapelanowi 
wyróżnienie. Nigdy nie miałem okazji, aby publicznie powiedzieć: Drogi ks.Andrzeju 
dziękuję Ci serdecznie za to, że kiedy było nam bardzo ciężko, kiedy byliśmy w 
dramatycznej sytuacji, kiedy ratowaliśmy ten sport, ikonę tego miasta, zawsze 
mówiłeś: „Prezesie damy radę” i dzisiaj po raz pierwszy mam okazję powiedzieć Ci: 
Bóg zapłać. 
Jan Majewski – Przewodniczący Oddz.SITLiD – dziękuję za zaproszenie na uroczystą 
sesję, która odbywa się w najnowocześniejszym obiekcie Gorzowa Wlkp., składam 
gratulacje z wyboru oraz życzę trafnych inicjatyw dla rozwoju Gorzowa Wlkp. nowej 
Radzie. W tym roku nasz Oddział Gorzowski Stow.Inżynierów i Techników 
Leśnictwa i Drzewnictwa ma swoje 30-lecie, a całe Stowarzyszenie w Polsce ma 60-
lecie. Uczestnikami tych uroczystości byli leśnicy i drzewiarze z całego województwa. 
Województwo Lubuskie zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem lesistości, 
gdyż 49,5% powierzchni województwa pokryte jest lasami, posiadamy rozwinięty 
przemysł drzewny. W naszym Stowarzyszeniu działa ok.1tys. członków, zrzeszonych 
w 44 kołach. Nasz oddział jako jedyny w kraju współpracuje z wieloma 
przedsiębiorstwami drzewnymi i ma najlepsze relacje w integracji branży leśnej i 
drzewnej. Jubileusz nasz, jak przystało na organizację naukowo-techniczną, połączony 
był z konferencją pod hasłem:„Lubuscy leśnicy i przedsiębiorcy przemysłu drzewnego 
twórcami dobra narodowego oraz promocji miast i województwa lubuskiego w Polsce 
i na świecie”. Pragnę publicznie podziękować p.K.Sibińskiej – Przewodniczącej Rady 
Miasta, p.R.Kneciowi – Sekretarzowi Miasta za udział w naszym jubileuszu. 
Prezydentowi T.Jędrzejczakowi za objęcie Patronatem naszych uroczystości, 
dyr.I.Kuncewicz za dobrą współpracę, red.A.Zaleskiej za artykuł w majowych 
„Gorzowskich wiadomościach samorządowych”. Wszystkim Odznaczonym, a 
szczególnie drzewiarzom, społecznikom i przedsiębiorcom wyrazy uznania, że praca 
ich została właściwie doceniona przez władze miejskie, jako przykład dla 
społeczeństwa Gorzowa Wlkp. 
 
Ad.4  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miasta – Krystyna 
Sibińska zamyka obrady XIII sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. Poczet sztandarowy wyprowadzono. Zebranych 
zaproszono na mały poczęstunek do Foyer. 
 

Sesję zakończono o godz.1130. 
 
 

     Przewodnicząca Rady Miasta 
                                         ( - ) 

           Krystyna Sibińska 
 
 

Protokołowała 
A.Zienkiewicz 


