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P R O T O K Ó Ł Nr 32/2012 
 
 
z XXXII uroczystej sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp., odbytej w dniu 2 lipca 
2012r. o godz.9.30 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 22 radnych na sesji obecnych było  - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 

 
Radni nieobecni: 
1.Derech-Krzycki Jakub, 
2.Synowiec Jerzy, 
3.Wierchowicz Jerzy. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Prezydent Miasta, Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta i goście 
zaproszeni. 
 
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 otworzył i jej obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski, który stwierdził wymagane quorum do obradowania i podejmowania 
prawomocnych uchwał. Wprowadzono poczet sztandarowy Miasta i Wyższej Szkoły 
Biznesu w Gorzowie Wlkp. Hejnaliści zagrali hejnał Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski - serdecznie witam p.Krystynę Sibińską – Poseł na Sejm RP.  
Z wielką przyjemnością witam Prezydenta Miasta – p.Tadeusza Jędrzejczaka i  Jego 
Zastępców. Witam radnych Rady Miasta. Miło mi, że przyjęli zaproszenie na 
dzisiejszą uroczystość Honorowi Obywatele Miasta p.Edward Dębicki i ks.Prałat 
W.Andrzejwski. 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 
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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 755 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, inspiruje nasze najlepsze inicjatywy, miejsca gdzie 
możemy aktywnie działać, realizować swoje marzenia. Naszej “Małej Ojczyzny”- 
pięknego, prężnie i dynamicznie rozwijającego się wciąż Gorzowa. 
 
Ad.2  Wręczenie Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski - 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 XXX/350/2012 z 
dnia 30 maja 2012 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. przyznała Odznakę Honorową niżej 
wymienionym osobom: p.Teresie Byczkowskiej, p.Edwardowi Cadlerowi, p.Annie 
Czekirda, p.Marii Helenie Dobrowolskiej, p.Cezaremu Grabowskiemu – niestety dziś 
nieobecnemu, p.Helenie Hatce – niestety dziś nieobecnej, p.Tadeuszowi 
Iżykowskiemu, p.Małgorzacie Jakubowskiej, p.Jarosławowi Kowalskiemu, 
p.Wojciechowi Krajnikowi, p.Stanisławowi Łazowskiemu, p.Arkadiuszowi 
Marcinkiewiczowi, p.Edwardowi Mikołajko, p.Franciszkowi Marianowi 
Mosińskiemu, p.Franciszkowi Narkunowi, p.Irenie Pałasz, p.Marii Potrzebowskiej – 
dziś nieobecnej, p.Krystynie Rogacewicz, p.Sławomirowi Sajkowskiemu, 
p.Grzegorzowi Stachowiakowi, p.Bolesławowi Studenckiemu, p.Andrzejowi 
Szmitowi, p.Sebastianowi Świderskiemu – odznakę odbierze p.Stanisław Kuryś 
pierwszy, długoletni trener, p.Stanisławowi Węsierskiemu, p.Jadwidze Wiszniewskiej 
–dziś nieobecnej, p.Irenie Woźnej, p.Januszowi Woźnemu, p.Ewie Zdrowowicz-
Kulik– niestety nieobecnej, p.Zbigniewowi Żbikowskiemu oraz dwie odznaki 
zbiorowe dla: Wyższej Szkoły Biznesu i Fundacji Serce na Dłoni. W imieniu Rady 
Miasta serdecznie gratuluję. Ze względów organizacyjnych proszę jako pierwszych o 
wystąpienie na środek sali celem dokonania aktu odznaczenia. Po odznaczeniu proszę 
złożyć podpis w księdze pamiątkowej Miasta Gorzowa Wlkp.  Serdecznie zapraszam: 
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p.Teresę Byczkowską, p. Edwarda Cadlera, p.Annę Czekirda, p.Marię Helenę 
Dobrowolską, p.Tadeusza Iżykowskiego, p.Małgorzatę Jakubowską, p.Jarosława 
Kowalskiego, p.Wojciecha Krajnika p.Stanisława Łazowskiego, p.Arkadiusza 
Marcinkiewicza, p.Edwarda Mikołajko, p.Franciszka Mariana Mosińskiego, 
p.Franciszka Narkuna, p.Irenę Pałasz, p.Krystynę Rogacewicz, p.Sławomira 
Sajkowskiego, p.Grzegorza Stachowiaka, p.Bolesława Studenckiego, p.Andrzeja 
Szmita, p.Sebastiana Świderskiego – w zastępstwie p.Stanisław Kuryś, p.Stanisława 
Węsierskiego, p.Irenę Woźną, p.Janusza Woźnego, p.Zbigniewa Żbikowskiego. Po 
czym uprzejmie proszę o złożenie podpisu w Księdze Pamiątkowej Miasta. 
 
Aktu odznaczenia dokonał Przewodniczący Rady Miasta – p.J.Sobolewski i Prezydent 
Miasta – p.T.Jędrzejczak  oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta p.J.Kaczanowski i 
M.Rawa. 
 
Jerzy Sobolewski - teraz proszę o wystąpienie poczet sztandarowy Wyższej Szkoły 
Biznesu oraz zapraszam Rektor Maję Kibę-Janiak wraz z Kanclerz Anną Siwko celem 
odebrania legitymacji. 
 
Aktu odznaczenia dokonał Przewodniczący Rady Miasta – p.J.Sobolewski i Prezydent 
Miasta – p.T.Jędrzejczak  oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta p.J.Kaczanowski i 
M.Rawa. 
 
Jerzy Sobolewski - korzystając z okazji pragnę uhonorować osoby, które z różnych 
przyczyn nie mogły wcześniej odebrać przyznanej im odznaki. Proszę o wystąpienie 
p.Małgorzatę Ziomek, p.Leszka Bukowskiego, p.Kazimierza Godlewskiego, 
p.Mieczysława Kędzierskiego, p.Zenona Kirenko, p.Marka Lewandowskiego, 
p.Zenona Michałowskiego p.iotra Miereckiego, p.Zenona Nowaka, p.Marka 
Nuckowskiego, p.Leszka Pospolickiego, p.Jerzego Salę, p.Władysława Sołtysa, 
p.Kazimierza Sokołowskiego, p.Piotra Stycznia i p.Władysława Winkiela, 
 
Aktu odznaczenia dokonał Przewodniczący Rady Miasta – p.J.Sobolewski i Prezydent 
Miasta – p.T.Jędrzejczak  oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta p.J.Kaczanowski i 
M.Rawa. 
 
W imieniu odznaczonych głos zabrała p.A.Czekirda, która podziękowała za 
wyróżnienie  i ocenienie pracy wkładanej w rozwój naszego miasta.  
 
Ad.3  Wystąpienia zaproszonych gości. 
 
Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm RP – oświadczenie z okazji 755-lecia Gorzowa: 
Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W Polsce jest wiele godnych uwagi miast i 
miejscowości. Chcę, bo jest ku temu szczególna okazja, by Wysoka Izba, skupiła się 
dzisiaj na mieście bliskim mojemu sercu. Bo jest to miasto niezwykłe. Gorzów 
Wielkopolski właśnie kończy 755 lat i prawa miejskie otrzymał w tym samym czasie, 
co Kraków czy Kalisz, ale znacznie wcześniej niż Gdańsk, Wieliczka, czy Warszawa - 
o Zielonej Górze nie wspominając, bo to młokos. Ten jubileusz Gorzowa jest okazją, 
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by właśnie wspomnieć o jego niezwykłości. Kraina położona w pradolinie Warty, w 
otoczeniu czterech rzek - Warty, Odry, Noteci i Drawy zwana jest przez przyrodników 
Krainą Zórz Wieczornych. Nie ma piękniejszego miejsca do oglądania zachodów 
słońca, różowe łuny zawsze towarzyszą długim wieczorom gorzowian, bo słońce 
zachodzi tutaj 45 minut później, niż na wschodzie. Wysoka Izbo! Kotlina Gorzowska i 
rezerwaty Ujście Warty i Zakole Santockie, to kraina wspaniałych ptaków, równie 
zachwycająca, jak te znad Biebrzy, ale to miejsce życia wspaniałych, mądrych i 
otwartych na innych ludzi. Położony przy granicy z Niemcami Gorzów Wielkopolski 
jest miastem polsko - niemieckiego pojednania, miastem poszanowania przeszłości. 
Symbolem tego pojednania jest Dzwon Pokoju, który uświetni 755 - lecie Gorzowa, 
tak jak uświetnia najważniejsze miejskie i państwowe uroczystości - wyzwolenie 
miasta, Święto Konstytucji Trzeciego Maja czy Święto Niepodległości 
Rzeczpospolitej. Na przedniej części dzwonu widnieje hasło Pokój w językach - 
polskim, niemieckim i łacińskim. I pokój i tolerancja przyświeca mieszkańcom, czego 
przykładem jest liczna społeczność romska, która organizuje w Gorzowie, największe 
w Europie Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich -Romane Dyvesa. 
Dzwon Pokoju wspólnie ufundowali Niemcy i Polacy. Byli i obecni mieszkańcy 
miasta. I oni, przy ważnych okazjach, wspólnie ożywiają jego serce. Bo dawni 
mieszkańcy miasta, Landsberga, zawsze mają tutaj swoje miejsce, swój czas przeszły, 
teraźniejszy i przyszły. Wspólnota dawnych i obecnych mieszkańców Landsberga i 
Gorzowa jest wzorem dla innych miast i krajów. Pięć lat temu, podczas 
wcześniejszych urodzin miasta, przedstawicielka Stowarzyszenia Byłych 
Mieszkańców Miasta Ursula Hasse-Dresing, tak mówiła o naszej wspólnocie: " My, 
byli mieszkańcy, kochamy to miasto, ponieważ w nim leży nasza przeszłość, nasze 
ukochane dzieciństwo i młodość, z pewnością ubarwione w naszej pamięci. Szukamy 
ich śladów i odnajdujemy je w mieście i jego okolicach. Jednak odnajdujemy coś 
jeszcze: nowe życie, postęp, rozwój, starania o ukształtowanie tego miasta. I ten fakt, 
że dawny, żywy nowoczesny Landsberg pozostał tym, czym był - ukochanym przez 
swych mieszkańców, żywym, nowoczesnym Gorzowem - pozwala nam kochać go 
dalej. To, że możemy okazywać tę naszą miłość w tym miejscu, jest dla nas powodem 
do radości i za to pragniemy podziękować". Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Gorzów, 
jest największym miastem województwa lubuskiego i największym ośrodkiem 
gospodarczym. Dobry klimat dla regionu tworzy gorzowska podstrefa Kostrzyńsko - 
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To tutaj z coraz większymi sukcesami 
lokuje się m.in. chiński, niemiecki czy francuski kapitał. Mieszkańcy tego regionu, 
swoją ambicją, chęcią zmieniania na lepsze, imponują nawet bogatszym sąsiadom zza 
granicy. To miasto przyszłości, bliskie gospodarczym potęgom Berlina, Poznania i 
Wrocławia, miejsce dobrych inwestycji, ale również miasto parków, które łącznie 
zajmują trzecią jego część, miasto rekreacji i rehabilitacji z profesjonalnymi basenami, 
kortami, centrami odnowy i lodowiskiem, miejsce położone we wspaniałym 
krajobrazie, pośród jezior i lasów. I co najważniejsze, to miasto ambitnych i 
tolerancyjnych ludzi, którzy w swojej 755-letniej historii łączą najlepsze 
doświadczenia jej dawnych i obecnych mieszkańców. Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, 
życzmy Gorzowowi Wielkopolskiemu, mojej Małej Ojczyźnie, kolejnych 
najpiękniejszych lat, we wspólnej Europie! Dziękuję. Oświadczenie z XVII 
Posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej VII Kadencji .  
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Jerzy Sobolewski – odczytał list od Senator p.H.Hatki, który stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu.  
 
Ad.4  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski zamyka obrady XXXII sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. Poczty sztandarowy wyprowadzono. Zebranych 
zaproszono na mały poczęstunek do foyer i poinformowano, iż około godz. 11.40 
nastąpi wyjazd na Plac Grunwaldzki, gdzie w 755 rocznicę lokacji miasta zabrzmi 
Dzwon Pokoju.  
 
Sesję zakończono o godz.1030. 
 
 

     Przewodniczący Rady Miasta 
                                          ( - ) 

     Jerzy Sobolewski 
 
 

Protokołowała 
M.Matuszek 

 

 


