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P R O T O K Ó Ł Nr 53/2013 
 
 
z LIII uroczystej sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp., odbytej w dniu 2 lipca 2013r. 
o godz.13.00 w sali kameralnej Filharmonii Gorzowskiej przy ul.Dziewięciu Muz 
10 w Gorzowie Wlkp.  
 
Sesję zwołano zarządzeniem Przewodniczącego 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 23 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Derech-Krzycki Jakub, 
2.Kosecki Marek. 
 
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. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa Wlkp. 
3. Wręczenie Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. 
4. Wystąpienia zaproszonych gości. 
5. 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. Hejnaliści zagrali 
hejnał Gorzowa Wlkp. 
 

Jerzy Sobolewski – serdecznie witam w imieniu Wojewody Lubuskiego p.L. Fejfera – 
dyrektora Gabinetu. Z wielką przyjemnością witam Prezydenta Miasta p. Tadeusza 
Jędrzejczaka oraz Jego zastępców. Witam radnych Rady Miasta. Miło nam, że 
zaszczycił dzisiejszą uroczystość Honorowy Obywatel Miasta p.St.Żytkowski. Witam 
serdecznie Proboszcza naszej Katedry – ks.Zb.Kobusa. Witam p.W.Ciepielę, który 
reprezentuje Poseł K.Sibińską. Szczególne słowa powitania kieruję do osób dziś 
odznaczanych - Honorowym Obywatelstwem oraz Honorową Odznaką Miasta 
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Gorzowa Wlkp. Serdecznie witam: dyrektorów spółek i instytucji miejskich. Witam 
gorąco pracowników Urzędu Miasta, mieszkańców miasta i przedstawicieli mediów. 
Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Serdecznie witam wszystkich. 2 lipca to dla 
miasta Gorzowa Wlkp. z dwóch względów dzień szczególny. Po pierwsze, jest to 
historyczna data lokacji dawnego grodu Landsberga – w tym roku już 756-ta, a od 
zakończenia II Wojny Światowej naszego 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. Po 
drugie, ten dzień w pięknym gmachu Filharmonii Gorzowskiej gościmy znamienitych, 
zasłużonych dla miasta gorzowian. 
 
Ad.2  Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa Wlkp.  
 
Jerzy Sobolewski - dziś na nadzwyczajnej, uroczystej sesji Rady Miasta wyróżnimy 
tytułem Honorowego Obywatela miasta Gorzowa Wlkp. panią Teresę Marię Klimek – 
wieloletnią pedagog, wychowawcę, przyjaciela młodzieży i działaczkę społeczną oraz 
pana Edwarda Korbana – społecznika, długoletniego działacza i orędownika 
gorzowskiej i lubuskiej kultury. Dwie ważne dla miasta postaci. Dwie różne drogi 
życiowe i jeden wspólny mianownik: budowa fundamentów społeczeństwa 
obywatelskiego oraz wielki szacunek i uznanie gorzowian za kreowanie pozytywnych 
wartości społecznych i moralnych stanowiących wzorzec do naśladowania. Dostojni 
Goście. Jesteśmy dumni, że ten Honor przyjęli: Ojciec Święty Papież Jan Paweł II, 
Pan Florian Kroenke pierwszy starosta gorzowski, Pan Zenon Bauer wieloletni 
Przewodniczący Prezydium Rady Miejskiej, Jego Eminencja Ryszard Kaczorowski 
ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie i Jego Ekscelencja ks. 
Biskup Adam Dyczkowski, Bronisław Żurawiecki i Stanisław Żytkowski, a także 
Ksiądz Prałat Witold Andrzejewski i pan Edward Dębicki, poeta i kompozytor romski. 
Dziś w skład tego szacownego grona wejdą kolejne znamienite osoby – p.Teresa 
Klimek i p.Edward Korban. Wierzę, że tytuł ten sprawi wyróżnionym prawdziwą 
radość, a naszym mieszkańcom przyniesie zaszczyt i splendor z posiadania tak 
wybitnych Honorowych Obywateli. Pozwólcie Państwo, że przystąpimy do ceremonii 
nadania tytułów Honorowego Obywatela Miasta. Proszę radnego R.Surowca o 
wygłoszenie laudacji p.Teresy Klimek. 
 
Robert Surowiec – pani Teresa Maria Klimek urodziła się 11 października 1929 roku 
w Hrubieszowie. W Gorzowie Wielkopolskim mieszka od 1953 roku. Teresa Maria 
Klimek zdała maturę w 1949 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie, a w 1966 r. 
uzyskała tytuł magistra matematyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. W 1976 r. ukończyła podyplomowe studia z informatyki na Uniwersytecie 
Warszawskim. W latach 1976-1980 wprowadzała w II LO (jednej z 16 szkół w Polsce) 
informatykę, jako ministerialny eksperyment. Wychowała wiele pokoleń 
matematyków, absolwentów II LO, laureatów olimpiad matematycznych i studentów 
matematyki. Jej metodą wychowawczą był bliski kontakt, budowa więzi z uczniami i 
wydobywanie ich indywidualności. Teresa Maria Klimek w latach 70. XX wieku była 
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współzałożycielką i działaczką Klubu Inteligencji Katolickiej w Gorzowie Wlkp., 
który początkowo działał nielegalnie. Od 1998 r. jest prezesem KIK-u. Od 1988 r. jest 
współorganizatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej w Gorzowie Wlkp. Od 1980 r. 
zaangażowana w działalność NSZZ „Solidarność”. Zakładała koła „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania w gorzowskich szkołach. Delegatka na I Wojewódzki Zjazd 
Delegatów NSZZ „Solidarność”, wybrana do Zarządu Regionu. W latach 1980-1981 
powołała Komitet Więzionych za Przekonania oraz w 1981 r. działaczka 
Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami „Patronat” w Warszawie. Internowana w 
Poznaniu i Gołdapi w okresie od 15 grudnia 1981r. do 27 czerwca 1982r. Po 
uwolnieniu działaczka Diecezjalnego Komitetu Pomocy i podziemnej „Solidarności” – 
członek Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp. 
Współpracowniczka Komisji ds. Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”. 
Kontrolowana przez SB w ramach prowadzonych przez Wydział III Spraw 
Operacyjnego Rozpoznania „Pokolenie” oraz „Faryzeusze”. Inicjatorka zawiązania w 
Gorzowie Wlkp. Komitetu Pamięci Ofiar Katynia, a obecnie Honorowy Członek 
Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej. W 1987r. inicjatorka powstania gorzowskiego koła 
Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Dwukrotnie odznaczona Nagrodą 
Ministra Oświaty i Wychowania. Wyróżniona nagrodą „Człowiek – Człowiekowi”. 
Odznaczona Odznaką Złotą Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ 
Solidarność. Wyróżniona Medalem „Pro Memoriał”. Zasłużona dla Województwa 
Lubuskiego. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Odznaczona Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Zasłużona dla 
Miasta Gorzowa Wlkp. Teresa Maria Klimek od kilkudziesięciu lat angażuje się w 
życie społeczne i kulturalne miasta Gorzowa Wlkp. oraz w działalność charytatywną, 
niezależnie od sytuacji i konsekwencji, jakie wielokrotnie musiała za swoje 
zaangażowanie ponieść, zwłaszcza w latach 80. Wychowawczyni wielu pokoleń 
gorzowskiej młodzieży, konsekwentna w działaniu, wierna ideałom religijno-
patriotycznym jest wzorem dla innych; wzorem poświęcania się dla Polski i naszej 
małej ojczyzny, wzorem służby drugiemu człowiekowi i wzorem tolerancji. Bez jej 
zaangażowania zabrakłoby w Gorzowie Wlkp. wielu cennych inicjatyw, bez których 
nasze miasto byłoby znacznie uboższe. Gdy zadajemy sobie pytanie o atuty Gorzowa 
Wlkp. słyszymy w odpowiedzi, że jest to położenie miasta, estakada kolejowa, bulwar 
czy rozwijająca się S-3, ale największym atutem miasta są jego mieszkańcy, którzy 
swą codzienną pracą zmieniają oblicze Gorzowa Wlkp. Wśród tych mieszkańców 
jasno świecącą gwiazdą jest p. Teresa Klimek. Można by zadać pytanie, co wyróżnia 
tę niepozorną, drobną, skromna kobietę? Otóż p.Teresa otrzymała od Boga dar 
wielkiego serca i co ważne, potrafi tym sercem dzielić się z innymi. Życzę dzisiaj 
wszystkim mieszkańcom Gorzowa Wlkp., wszystkim obecnym na dzisiejszej sesji i 
sobie samemu, abyśmy potrafili swoją drogę na Ziemi przejść tak jak czyni to p.Teresa 
Klimek.  
Jerzy Sobolewski – dodam, że p.T.Klimek jest pierwszą kobietą, która dostąpiła tak 
wielkiego zaszczytu, która została Honorowym Obywatelem Gorzowa Wlkp.  
 
Aktu odznaczenia - wręczenia symboli godności Honorowego Obywatelstwa Miasta, 
dokonał Przewodniczący Rady Miasta – p.J.Sobolewski i Prezydent Miasta – 
p.T.Jędrzejczak. 
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Teresa M.Klimek – pragnę serdecznie podziękować za uznanie i otrzymane 
wyróżnienie. Czuję się zaszczycona i zobowiązana. Nasza mała ojczyzna - Gorzów 
Wlkp. to właśnie tu ludzie, mieszkańcy tego miasta tworzą wspólnotę. Ta wspólnota 
wiele znaczyła w moim życiu. Najpierw rodzina, ta najbliższa, następnie miejsca 
pracy, młodzież, zawsze umieliśmy znaleźć wspólne cele i umieliśmy wspólnie je 
realizować. Jest to zawsze gorące wspomnienie w moim sercu. Właśnie tutaj w 
Gorzowie Wlkp. było mi dane przeżyć coś bardzo ważnego. To niezapomniane lata 
1980-198, to czas ruchu społecznego, ruchu obywatelskiego, czas pierwszej 
Solidarności. Także tu zaznałam wiele radości i nadziei pracując w kolejnych 
wspólnotach i uczestnicząc w ich życiu. Etosem wspólnoty jest zawsze wzajemne 
zaufanie. Ks.prof.Józef Tischner nazwał ten proces solidarnością sumień. Droga do 
solidarności sumień prowadzi przez dialog, przez rozmowę. Stwarza to możliwość nie 
tylko wypowiedzenia się, ale wysłuchania drugiego człowieka, zrozumienia go w jego 
prawdzie. Takie starania prowadzą do tworzenia i rozwoju społeczności obywatelskiej, 
która jest jednocześnie otwarta na innych i służebna wobec innych. Dziękuję tym 
wszystkim, przez których te zadania są realizowane.  
Jerzy Sobolewski - zwykle w tej części następuje akt wpisania się do Księgi 
Pamiątkowej Miasta Gorzowa Wlkp. Zapraszamy Panią. Proszę p.J.Kaczanowskiego 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta o wygłoszenie laudacji p.Edwarda Korbana.  
Jan Kaczanowski – p.Edward Korban to wspaniała postać, urodził się 23 lutego 1937r. 
w Chmielowicach w małej wiosce pod Kielcami. Liceum Pedagogiczne ukończył w 
Myśliborzu w 1955r.,a następnie studia pedagogiczne na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza. Na tym samym uniwersytecie ukończył podyplomowe studia z 
administracji. W latach następnych z powodzeniem skończył również Studium 
Nauczycielskie w Szczecinie. Działacz społeczny, kulturalny i polityczny. Po 
ukończeniu Liceum Pedagogicznego, karierę zawodową rozpoczynał jako nauczyciel. 
Znaczny okres swego życia spędził w Myśliborzu, gdzie dał się poznać jako wybitny 
społecznik. Był radnym przez trzy kadencje, ławnikiem w sądzie, aktywnym 
działaczem organizacji młodzieżowych. Wiele sił i energii poświęcił animacji i 
rozwojowi życia kulturalnego na ziemi myśliborskiej. Był współzałożycielem 
Myśliborskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Fakt ten wpłynął na 
powierzenie mu funkcji Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego 
w nowopowstałym województwie gorzowskim. Na tym stanowisku miał poważne 
zasługi w organizowaniu wojewódzkich instytucji upowszechniania kultury, 
rozwijaniu środowisk artystycznych i twórczych Gorzowa i województwa. Brał 
aktywny udział w tworzeniu infrastruktury służącej upowszechnianiu kultury, 
odnawianiu zabytków w miastach i gminach regionu. Współuczestniczył w rozwijaniu 
ważnych imprez kulturalnych i artystycznych, a także w inicjowaniu nowych, do 
których należały Myśliborskie Spotkania Młodych Twórców, Krajowy Przegląd 
Dorobku Kulturalnego Wsi Polskiej w Przytocznej, Gorzowskie konfrontacje 
fotograficzne oraz zapoczątkowanie Gorzowskich Spotkań Teatralnych. Wiele tych 
przedsięwzięć jest kontynuowanych do dziś co dowodzi ich trafności i zaspokajaniu 
społecznego zapotrzebowania. Był inicjatorem utworzenia w Gorzowie Zakładu 
Pracowni Konserwacji Zabytków. Współtworzył Obywatelski Wojewódzki Komitet 
Odnowy Pomników Walk i Męczeństwa oraz Gorzowskiego Towarzystwa Kultury, 
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któremu przez pewien czas przewodniczył. To właśnie Edward Korban przyczynił się 
do odrestaurowania gorzowskiego spichlerza i odbudowy obiektu dawnego 
Wojewódzkiego Domu Kultury. Dzięki jego staraniom nastąpił znaczny rozwój 
środowiska artystycznego. W obiektach gorzowskiego Stilonu z myślą o twórcach 
została utworzona znakomicie funkcjonująca galeria Biura Wystaw Artystycznych. 
Jego osobistą zasługą jest przekonanie władz Gorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
do nadbudowania jednego piętra w wieżowcach na Osiedlu Staszica z przeznaczeniem 
na pracownie i mieszkania dla młodych artystów. Wyrazem uznania dla osiągnięć 
kulturalnych miasta i województwa była decyzja Ministra Kultury i Sztuki o 
organizacji ogólnopolskiej inauguracji roku kulturalnego i sezonu artystycznego w 
1987r. Było to duże wydarzenie i wspaniała okazja do promocji osiągnięć kulturalnych 
i artystycznych Gorzowa. W 1998r. oddelegowany został do pracy w Komitecie 
Wojewódzkim PZPR, gdzie tam również odpowiedzialny był za sprawy kultury i 
oświaty. Przejście na emeryturę nie oznaczało dla niego zakończenia aktywności 
społecznej. Zaangażował się bardzo mocno w działalność gorzowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, którego jest wieloletnim prezesem. Kierowane przez niego 
stowarzyszenie stało się prężną organizacją skupiającą ponad kilkuset członków tylko 
w samym Gorzowie. Zaangażowanie i praca na rzecz seniorów sprawia, iż w okresie 
tzw. „jesieni życia” nie pozostają samotni, a wręcz przeciwnie, mogą się cieszyć 
pełnią życia. Przy wydatnej pomocy sponsorów samych słuchaczy wyremontowano i 
rozbudowano bazę Uniwersytetu. Dzięki temu powstały piękna galeria, w której 
prezentowane są prace studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uniwersytet 
prowadzi liczne koła zainteresowań, rozmaite zajęcia, co składa się na przebogatą 
otwartą ofertę dla wszystkich seniorów. Swoją pracę prowadzą m.in. cztery chóry, 
dwa kabarety, sekcje plastyczne, zespół tańca. W sumie można naliczyć kilkadziesiąt 
sekcji przedmiotowych w samym Gorzowie. Za swoją pełną pasji działalność był 
nominowany do konkursu „Człowieka Roku” ogłoszonego przez Wojewodę 
Lubuskiego. Jego zasługi i dokonania zostały zauważone i wyróżnione wieloma 
odznaczeniami zarówno na niwie wojewódzkiej jak i krajowej, między innymi 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, tytułem Seniora Roku Województwa 
Lubuskiego w 2009r. oraz nagrodą kulturalną Gorzowa Wlkp. „Motyl”. Niedawno 
uhonorowany został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką 
honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Z wielką dumą przyjął list gratulacyjny od 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Działalność i życie p.Edwarda Korbana 
pokazują typowy los całego pokolenia Polaków, którzy swoją wytrwałością i w 
wielkim trudzie dochodzili tak do społecznego awansu, jak i do wielu osiągnięć 
służących całemu społeczeństwu. Trudno więc dziś kontestować dorobek 50 lat pracy 
poświęconej oświacie i kulturze. Przemawia za tym Jego piękny życiorys oraz wielki 
autorytet, jakim cieszy się wśród gorzowian. Jest godny tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Gorzowa. Korzystając z okazji, pragnę złożyć szczere gratulacje, 
wybitnej gorzowiance – p.T.Klimek w związku z przyznaniem Jej również tego 
zaszczytnego tytułu. Wyrazy szacunku kieruję do wszystkich, którzy uhonorowani 
zostaną dzisiaj odznaką honorową: zasłużony dla Miasta Gorzowa Wlkp.  
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Aktu odznaczenia - wręczenia symboli godności Honorowego Obywatelstwa Miasta, 
dokonał Przewodniczący Rady Miasta – p.J.Sobolewski i Prezydent Miasta – 
p.T.Jędrzejczak.  
 
Edward Korban – pragnę wszystkim się pokłonić, serdecznie pogratulować p.Teresie 
M.Klimek, tego wielkiego wyróżnienia. Rozumiem, że tą decyzją Rada nakłada na 
mnie obowiązek olbrzymiego szacunku do osób wpisanych do tej galerii nazwisk 
zasłużonych dla miasta Gorzowa Wlkp. Są wśród nich osoby wielkie, wybitne nie 
tylko dla Gorzowa Wlkp., ale także dla świata. Kłaniam się dla ich wielkich dokonań. 
Przepracowałem dla Polski, dla takiej, jaka była, dla mojej ojczyzny 54 lata, nie 
dzieliłem te lata na gorsze i lepsze. Starałem się, obdarzony wielkim szczęściem, bo 
zawsze pracowałem z ludźmi i dla ludzi. Starałem się, wyrażać dla nich wszystkich 
wielki szacunek. Dzisiaj bardzo przeżywam to wielkie wydarzenia, to wielkie uznanie 
dla mnie. Postanowiłem, ponieważ moja przestrzeń życiowa jest niewielka, Myślibórz 
to zaledwie 40 km. od Gorzowa Wlkp. Tu rozpocząłem pracę zawodową, tu się 
realizowałem i gdyby znalazła się chociaż jedna osoba, która doznała ode mnie 
jakiejkolwiek krzywdy poproszę Radę o to, żebym mógł zwrócić ten tytuł, bo jest to 
wielka odpowiedzialność. Tu jest również odpowiedź na różnego rodzaju 
kontrowersje. Mam pełną świadomość, że jest nałożony na mnie szczególny 
obowiązek. Jest to wielkie wyróżnienie dla ukochanego przeze mnie miasta Gorzowa 
Wlkp. Moje pokolenie rodziło się gdzie indziej, ja też na swojej ziemi kieleckiej, ale tu 
dostąpiłem najwyższego zaszczytu – zaufania ludzi, które trwa do teraz. Kłaniam się 
tym wszystkim, którzy pracują na rzecz Gorzowskiego Uniwersytetu, którzy wnoszą 
dokonania skromne, ale i duże dla naszego ukochanego miasta. Dziękuję wszystkim, 
którzy podjęli tą decyzję. Jest to najwyższe, niewyobrażalnie wysokie dla mnie 
wyróżnienie. Dziękuję, kłaniam się mojemu miastu Gorzowowi Wlkp.  
Jerzy Sobolewski - również proszę o dokonanie wpisu do Księgi Pamiątkowej Miasta 
Gorzowa Wlkp.  
 
Ad.4  Wystąpienia zaproszonych gości. 
 
Tadeusz Jędrzejczak – Prezydent Miasta – 2 lipca od kilku lat jest obchodzony decyzją 
Rady Miasta, jako święto miasta, przypomnienie jego historii i dzień ten jest okazją do 
tego, żeby Rada Miasta mogła uhonorować osoby najbardziej zasłużone najwyższym 
odznaczeniem miasta, jakim jest Honorowe Obywatelstwo Miasta Gorzowa Wlkp. 
Chcę dziś złożyć gratulacje radnym Rady Miasta, wszystkim mieszkańcom Gorzowa 
Wlkp., dlatego, że jak wszyscy podkreślamy możemy być dumni z naszego miasta, 
wykonaliśmy dla niego wielką pracę w ciągu ostatnich wielu lat. Z miasta 
prowincjonalnego we wschodnich Prusach, we wschodniej Brandenburgii, jesteśmy 
stolicą województwa lubuskiego, miastem prawie 130-tysięcznym, o wszystkich 
przesłankach do tego, żeby jeszcze szybciej się rozwijać. Dlatego pozwólcie, że 
wszystkim złożę życzenia powodzenia i dalszej pracy na rzecz naszego miasta 
Gorzowa Wlkp.  
Lubomir Fajfer – dyrektor Gabinetu Wojewody Lubuskiego – w imieniu Wojewody 
Lubuskiego złożył serdeczne gratulacje osobom wyróżnionym tytułem Honorowego 
Obywatela Miasta Gorzowa Wlkp.  
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Ad.3  Wręczenie Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski - Honorowa Odznaka Miasta Gorzowa - 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, 
sportowego, 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 uchwałami Nr XXXV/397/2012 z dnia 25 
września 2012r., Nr XLIV/521/2013 z dnia 27 lutego 2013r., Nr XLVIII/555/2013 z 
dnia 24 kwietnia 2013r. i Nr LI/587/2013 z dnia 29 maja 2013r. Rada Miasta Gorzowa 
Wlkp. przyznała Odznakę Honorową niżej wymienionym osobom: p.Grzegorzowi 
Depcie, p.Aleksandrze Dopierała, p.Krzysztofowi Gonerskiemu, p.Romanowi Hak, 
p.Barbarze Kaczmarek, p.Annie Wiktorii Kapszewicz, p.Stanisławowi Alfredowi 
Kondratowiczowi, p.Sabinie Małyszko, p.Marii Marek, p.Karolinie Naja, 
p.Tadeuszowi Okolicie, p.Ewie Parfienowicz, p.Barbarze Elżbiecie Rampold, 
p.Krystynie Sienkiewicz, p.Wacławowi Wiśniewskiemu, p.Dariuszowi 
Wróblewskiemu oraz jedna odznaka zbiorowa dla: Spółki DRAWEX - odbierze 
Prezes K.Borkowski. 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: p.G.Deptę, p.A.Dopierała, 
p.K.Gonerskiego, p.R.Haka i p.B.Kaczmarek. 
 
Aktu odznaczenia dokonał Przewodniczący Rady Miasta – p.J.Sobolewski, Prezydent 
Miasta – p.T.Jędrzejczak oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p.M.Rawa.  
 
Jerzy Sobolewski - zapraszam na środek sali: p.A.W.Kapszewicz, 
p.St.A.Kondratowicza, p.S.Małyszko, p.M.Marek, p.K.Naja i p.T.Okolitę.  
 
Aktu odznaczenia dokonał Przewodniczący Rady Miasta – p.J.Sobolewski, Prezydent 
Miasta – p.T.Jędrzejczak oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p.M.Rawa.  
 
Jerzy Sobolewski – zapraszam: p.E.Parfienowicz, p.B.E.Rampold, p.K.Sienkiewicz, 
p.W.Wiśniewskiego i p.D.Wróblewskiego.  
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Aktu odznaczenia dokonał Przewodniczący Rady Miasta – p.J.Sobolewski, Prezydent 
Miasta – p.T.Jędrzejczak oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p.M.Rawa.  
 
Jerzy Sobolewski - teraz proszę o wystąpienie p.Krzysztofa Borkowskiego Dyrektora 
firmy DRAWEX celem odznaczenia. 
Aktu odznaczenia dokonał Przewodniczący Rady Miasta – p.J.Sobolewski, Prezydent 
Miasta – p.T.Jędrzejczak oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p.J.Kaczanowski.  
 
Jerzy Sobolewski - korzystając z okazji pragnę uhonorować osoby, które z różnych 
przyczyn nie mogły wcześniej odebrać przyznanej im odznaki. Proszę o wystąpienie: 
p.Zofię Bilińską, p.Emilię Frank, p. Sławomira Sajkowskiego, p.Edwarda Cadlera i 
p.Cezarego Grabowskiego. 
 
Aktu odznaczenia dokonał Przewodniczący Rady Miasta – p.J.Sobolewski, Prezydent 
Miasta – p.T.Jędrzejczak oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p.M.Rawa.  
 
W imieniu odznaczonych głos zabrała p.B.Rampold, która podziękowała za 
wyróżnienie i wysokie ocenienie pracy wkładanej w rozwój naszego miasta. 
 
Przewodniczący Rady Miasta – J.Sobolewski poinformował, że gratulacje osobom 
wyróżnionym złożyli również Senator RP – H.Hatka i Wojewoda Lubuski – 
J.Ostrouch. Przesłane listy gratulacyjne stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu. 
 
Ad.5  Zakończenie obrad. 
 
Jerzy Sobolewski - o uświetnienie dzisiejszej uroczystości i wykonanie krótkiego 
recitalu poprosiliśmy Wiktorię Raminiak- młodą, utalentowaną pianistkę, uczennicę V 
klasy fortepianu p.Mariny Rusak i stypendystkę Prezydenta Miasta. Sądzę, że z 
przyjemnością wysłuchacie Państwo utworu Dymitra Szostakowicza „Walc liryczny”, 
Fryderyka Chopina „Walc Des-dur Opus 64 nr 1” i Mikołaja Wygockiego „Wariacja 
na temat Paganiniego”. Serdecznie zapraszam. 
 
Po zakończeniu  
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, poczty sztandarowy wyprowadzono. 
Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy Sobolewski zamyka obrady LIII sesji Rady 
Miasta, dziękując zebranym radnym i gościom zaproszonym za udział. 
Zebranych zaproszono uroczysty toast do foyer.  
 
Sesję zakończono o godz.1415. 
 

     Przewodniczący Rady Miasta 
                                         ( - ) 

     Jerzy Sobolewski 
Protokołowała 
M.Matuszek 


