Porz dek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Wr czenie dyplomu Honorowemu Obywatelowi Zielonej Góry.
3. Wr czenie nagród kulturalnych i sportowych Miasta Zielona Góra za rok 2007.
4. Zamkni cie sesji.
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11 wrze nia 2007 r. o godzinie 12 w siedzibie Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyła si uroczysta sesja
Rady Miasta Zielona Góra, z udziałem 24 radnych, Honorowych Obywateli Miasta oraz zaproszonych
go ci.
Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta Pan Marek Kami ski i Prezydent Miasta Pan Janusz Kubicki
wr czyli dyplom oraz medal Honorowego Obywatela Miasta Panu Włodzimierzowi Kwa niewiczowi.
Włodzimierz Kwa niewicz jest dyplomowanym kustoszem (najwy sze stanowisko w muzealnictwie
polskim) i jedynym w województwie lubuskim przysi głym biegłym s dowym w zakresie historii sztuki
i zabytkowej broni. Od maja 1985 r. dr Włodzimierz Kwa niewicz pełni stanowisko dyrektora Lubuskiego
Muzeum Wojskowego. Stworzył jedno z najciekawszych polskich muzeów historyczno wojskowych,
w którego zbiorach znajduj si m. in. dwie znacz ce kolekcje: druga polska kolekcja ci kiego sprz tu
wojskowego (po Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie) oraz druga w Polsce kolekcja lotnicza (po
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie). Jest to jedyne lubuskie muzeum zapraszane od 3 lat do
udziału w presti owym unijnym przedsi wzi ciu kulturalnym pn. „Europejska Noc Muzeów”
organizowanym przez Zarz d Muzeów Francuskich w Pary u. Włodzimierz Kwa niewicz jest znany tak e
jako autor kilkunastu ksi ek z zakresu bronioznawstwa (trzy zostały wydane w zielonogórskich domach
wydawniczych, dwie w warszawskim Domu Wydawniczym „Bellona", a jedna w petersburskim
wydawnictwie „Atlant", gdzie przygotowane s do druku nast pne dwie publikacje). Dr Kwa niewicz jest
tak e znanym działaczem społecznym, członkiem wielu stowarzysze i organizacji. Wielokrotnie był
odznaczany i wyró niany - m. in.: Nagrod Kulturaln Miasta Zielona Góra za lata 1993 i 2004, Nagrod
Naukow Miasta Zielona Góra za 2001 r. oraz Złotym i Srebrnym Krzy em Zasługi - w 1998 r.
Nast pnie Prezydent Miasta Pan Janusz Kubicki i Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta Pan Marek Kami ski
wr czyli Nagrody Kulturalne i Sportowe Miasta Zielona Góra za rok 2007.
Laureaci Nagród Kulturalnych Miasta Zielona Góra
Nagrody Indywidualne
1. Andrzej Toczewski – dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej, redaktor naczelny pisma popularnonaukowego ,,Studia Zielonogórskie”. Inicjator powstania w Muzeum Ziemi Lubuskiej galerii wybitnego
XVIII-wiecznego malarza urodzonego w Zielonej Górze – Tadeusza Kuntze. Pomysłodawca
i realizator pierwszego i jedynego w Polsce Muzeum Wina, ekspozycji muzealnej po wi conej historii
Miasta Zielona Góra oraz ekspozycji Muzeum Dawnych Tortur.
2. Ewa Lewandowska - autorka scenariuszy, tekstów piosenek, wierszy i opiekun młodych poetów,
skupionych w grupie poetyckiej Klub Szufladera w Domu Harcerza. Autorka wielu inicjatyw poetyckich
organizowanych w Zielonej Górze.
3. Robert Rudiak - poeta, prozaik, publicysta, krytyk literacki, historyk literatury, regionalista. Autor 12
publikacji ksi kowych, laureat wielu konkursów literackich.
4. Mieczysław Warszawski – autor wielu tomików wierszy, opowiada i powie ci. Laureat licznych
nagród w konkursach poetyckich i prozatorskich. Uprawia równie twórczo dla dzieci.

5. Tadeusz Krupa – znany lubuski dziennikarz radiowy i wieloletni redaktor naczelny i prezes Radia
Zachód. Inicjator wielu audycji radiowych promuj cych zielonogórsk kultur , jej twórców, ciekawe
przedsi wzi cia kulturalne oraz prezentuj cych opinie o nich.
6. Agata Buchalik-Drzyzga (nieobecna, w jej imieniu wyró nienie odebrał Igor Myszkiewicz - zast pca
Prezesa Okr gu Zielonogórskiego Zwi zku Polskich Artystów Plastyków) – artysta plastyk, od 1968
roku zwi zana z Zielon Gór . Uprawia głównie tkanin artystyczn , grafik i malarstwo. Wielokrotnie
nagradzana, prace jej znajduj si w zbiorach prywatnych i pa stwowych na całym wiecie. W roku
bie cym obchodzi 40-lecie pracy twórczej.
7. Janusz Skiba – artysta plastyk. Mieszka i tworzy w Zielonej Górze od 1963 roku. Uczestnik wielu
wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranic . Uprawia głównie grafik i malarstwo.
W bie cym roku obchodzi 75-lecie urodzin.
8. Małgorzata Bukowicz – artystka i pedagog, od wielu lat zwi zana ze rodowiskiem lubuskich
plastyków. Uprawia rysunek, malarstwo, rze b i ceramik . Projektuje witra e. Prace swoje
prezentowała na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranic . Od 1987 roku
prowadzi sekcj ceramiki działaj c przy Domu Harcerza w Zielonej Górze.
9. Marzena Wi cek - zielonogórska poetka, dramatopisarka, scenarzystka, monta ystka, re yserka,
autorka reporta y radiowych, animatorka kultury. Laureatka wielu ogólnopolskich i mi dzynarodowych
konkursów literackich i filmowych. Pomysłodawczyni i realizatorka Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego im. Marka Garbali oraz Mi dzynarodowego Festiwalu Kina Autorskiego.
Nagroda Zespołowa:
−

Formacja SPOKO ze Studia Ta ca Trans Filipa Czeszyka w Zielonej Górze - 20-osobowa grupa
młodych ludzi, uczniów zielonogórskich szkółi studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego,
uprawiaj cych taniec hip-hop. Wizytówka Zielonej Góry, laureaci wielu nagród w krajowychi
mi dzynarodowych konkursach i turniejach. Mistrzowie Polski w Ta cu Hip-Hop w 2006 oraz
wicemistrzowie w 2007r. W 2005 roku – 5 lokata na Mistrzostwach wiata w Niemczech.
Lureaci Nagród Sportowych Miasta Zielona Góra
Nagrody przyznane za wybitne wyniki uzyskane w dyscyplinach indywidualnych
1.

Radosław Kaw cki – wychowanek KS „Korner Novita 10”. W przeci gu niespełna roku ustanowił
6 rekordów kraju w kategorii 15 i 16 lat na dystansach 50,100 i 200 metrów. Obecnie nale y do
niego najlepszy wynik w ród juniorów młodszych w Europie.

2.

Grzegorz Walasek – czołowy zawodnik Zielonogórskiego Klubu u lowego, aktualny Vicemistrz
Europy Seniorów. Zdobywca Złotego Kasku w sezonie 2007. Dru ynowy Mistrz wiata.

3.

Robert Floras – tenisista stołowy, reprezentant Zielonogórskiego Klubu
Drzonkowie. Czołowy zawodnik I ligi, członek Kadry Polski Kadetów. Mistrz
Dru ynowy zdobywca srebrnego medalui br zowego medalu w deblu. Br
Mistrzostw Europy Kadetów 2007 a tak e indywidualnie i dru ynowo br
Mi dzynarodowych Mistrzostw Kadetów.

4.

Paweł Fertikowski – tenisista stołowy, reprezentant Zielonogórskiego Klubu Sportowego w
Drzonkowie. Członek Kadry Narodowej Juniorów, zawodnik Ekstraklasy. Złoty medalista Mistrzostw
Polski Juniorów w deblu i mixcie, srebrny w dru ynie i br zowy indywidualnie.

5.

Małgorzata Kowala – reprezentantka je dziectwa w Zielonogórskim Klubie Sportowym w
Drzonkowie, członkini Kadry Narodowej Kuców w WKKW. Zdobywczyni I miejsca w Pucharze
Polski w skokach. Podczas eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie y WKKW zaj ła
pierwsze miejsce, oraz trzecie w kategorii uje d anie.

6.

Edyta Małoszyc (nieobecna z powodu wyjazdu na Puchar wiata do Pekinu, w jej imieniu nagrod
odebrał Robert Jagiełowicz) – reprezentantka Zielonogórskiego Klubu Sportowego w Drzonkowie w
pi cioboju nowoczesnym. Wielokrotna medalistka Mistrzostw
wiata, Mistrzostw Europy i
Mistrzostw Polski. Zwyci czyni Pucharu wiata w 2007 na zawodach w Meksyku.

Sportowego w
Polski Kadetów.
zowy medalista
zowy medalista
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7.

Marcin Horbacz (nieobecny tak e z powodu wyjazdu na Puchar wiata do Pekinu, w jego imieniu
wyró nienie odebrała ona) – zawodnik Zielonogórskiego Klubu Sportowego w Drzonkowie,
wielokrotny Mistrz Polski Seniorów w Pi cioboju Nowoczesnym. Wielokrotny medalista Mistrzostw
wiata i Mistrzostw Europy Seniorów. Zdobywca br zowego medaluna Mistrzostwach Europy w
Rydze oraz nominacji do udziału w Igrzyskach Olimpijskich – Pekin 2008.

8.

Bartosz Majewski (nieobecny w zwi zku z wyjazdem na Puchar wiata do Pekinu; w jego imieniu
nagrod odebrał tata) – reprezentant Zielonogórskiego Klubu Sportowego w Pi cioboju
Nowoczesnym. Złoty Medalista w sztafecie oraz srebrny w dru ynie na Młodzie owych
Mistrzostwach Europy, członek Kadry Narodowej.

9.

Joanna Łochowska – reprezentantka Uczniowskiego Klubu Sportowego Podnoszenia Ci arów,
członkini Kadry Narodowej Polski w Podnoszeniu Ci arów. Podczas tegorocznych Mistrzostw
Polski Juniorek do lat 20, zdobyła złoty medal mistrzostw. Uczestniczka Mistrzostw Europy
Juniorów.

10.

Łukasz Czapla (nieobecny, w jego imieniu nagrod odebrał trener Jerzy Wolnik) – członek Kadry
Narodowej Polski w Strzelectwie Sportowym, od lat zwi zany z Zielonogórskim Klubem Sportowym
„Gwardia”. Wielokrotny medalista mistrzostw o randze mi dzynarodowej jak i krajowej. W 2007 r.
dwukrotny złoty medalista Mistrzostw Europy oraz dwukrotny srebrny medalista Uniwersjady.

11.

Michał Pasek – wychowanek Zielonogórskiego Klubu Sportowego „Gwardia”, członek Kadry
Narodowej w Strzelectwie Sportowym. Medalista Mistrzostw Polski Juniorów i Mistrzostw Europy
Juniorów, w bie cym roku zdobył trzecie miejsce podczas Mistrzostw Polski Seniorów w
pneumatyce.

12.

Ryszard Jodajtis – reprezentant Zielonogórskiego Klubu Sportowego „Gwardia”, członek Kadry
Narodowej w Strzelectwie Sportowym. Wielokrotny Medalista Mistrzostw Polski, zdobywca
dru ynowo pierwszego i trzeciego miejsca podczas Mistrzostw Europy w 2007 roku.

13.

Sylwia Bogacka – członkini Kadry Narodowej – Pekin 2008, na co dzie zwi zana z
Zielonogórskim Klubem Sportowym „Gwardia”, w tegorocznym Pucharze
wiata zdobyła
dwukrotnie drugie miejsce podczas zawodóww Sydney i Monachium.

14.

Józef Wadecki – zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego „AS”. Vicemistrz Europy Seniorów w
dru ynie, zdobywca Pucharu wiata w sezonie 2006. Rok 2007 przyniósł mu srebrny medal
podczas Pucharu wiataw Quebecu oraz br zowy zdobyty w Sofii.

15.

Szymon Sta kiewicz – reprezentant Zielonogórskiego Klubu Sportowego. Młodzie owy Mistrz
Europy w Pi cioboju Nowoczesnym w sztafecie, zdobywca srebrnego medalu w dru ynie. Podczas
Mistrzostw Polski Seniorów zdobył srebrny medal.

16.

Adam Grze kowiak – reprezentant kick-boxingu, członek Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
Boksing, srebrny medalista Pucharu wiata Juniorów, medalista Mistrzostw Polski, członek Kadry
Narodowej.
Nagrody przyznane za wybitne wyniki w sporcie osób niepełnosprawnych

1. Ewa Zieli ska – na co dzie zwi zana ze Zrzeszeniem Sportowo – Rehabilitacyjnym „Start”.
Dziewi ciokrotna Mistrzyni Polski w skoku w dal, nale y do niej aktualny rekord kraju w skoku w dal.
Regularnie bierze udziałw Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach wiata. Dzi ki doskonałym wynikom
zapewniła sobie udział w Paraolimpiadzie – Pekin 2008.
2. Marek Trykacz – zawodnik Zrzeszenia Sportowo – Rehabilitacyjnego „Start”, członek Kadry
Narodowej Polski w Podnoszeniu Ci arów. Od lat jeden z czołowych zawodników w kraju i za
granic . Złoty medalista w kategorii juniorów oraz srebrny medalista w grupie seniorów na
tegorocznych Mistrzostwach Polski. Srebrny Medalista Mistrzostw Europy.
Nagrody przyznane za szczególne osi gni cia szkoleniowo – wychowawcze
1. Zespół trenerów Klubu Sportowego „Korner – Novita 10” w składzie:
− Tomasz Malski
− Zbigniew Pietrzyk
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−
−
−

Jacek Miciul
Maciej Bardelas
Jerzy Bujak

Zawodnicy prowadzeni przez w/w trenerów na Mistrzostwach Polski wszystkich kategorii wiekowych
zdobyli ł cznie w 2006 roku 114 medali (38 złotych,32 srebrne, 44 br zowe). Dotychczas w 2007 roku
dorobek ten powi kszył si ju o 62 medale (23 złote,19 srebrnych i 20 br zowych). Podopieczni trenerów
ustanowili w 2006 roku kolejnych 12 rekordów kraju, a w 2007 roku nast pne 4.
2. Zespół trenerów Zielonogórskiego Klubu Sportowego w Drzonkowie w składzie:
− Czesław Po niak
− Ireneusz Dalecki
− Tomasz Cyga ski
− Jerzy Gontowiuk
Wychowankami trenerów byli medali ci Igrzysk Olimpijskich (Arkadiusz Skrzypaszek, Dariusz
Go dziak, Maciej Czy owicz), Mistrzostw wiatai Mistrzostw Europy (E. Małoszyc, M. Horbacz) Jednym z
ostatnich sukcesów zawodników Zielonogórskiego Klubu Sportowego w Drzonkowie, było zdobycie przez
Bartosza Majewskiego i Szymona Sta kiewicza złotego i srebrnego medalu podczas Mistrzostw Europy w
Budapeszcie.
3. Tomasz Redzimski – trener Tenisa Stołowego na co dzie zwi zany z Zielonogórskim Klubem
Sportowym „Drzonków”. Szkoleniowiec medalistów Mistrzostw Europy i Polski. Wychowankami tego
wybitnego trenera s zawodnicy : Robert Floras i Paweł Fertikowski.
4. Stanisław G sior – sekretarz Uczniowskiego Klubu Piłkarskiego Zielona Góra, od lat działaj cy na
rzecz popularyzacji piłki no nej w ród dzieci i młodzie y. Dzi ki jego pracy zawodnicy Uczniowskiego
Klubu Piłkarskiego Zielona Góra zdobywaj najwy sze laury, w obecnym roku I miejsce w
Wojewódzkiej Lidze Juniorów Młodszych oraz I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzie y.
Specjalnym wyró nieniem uhonorowano zawodnika Zielonogórskiego Klubu Sporotowego „Gwardia“
Tomasza Makowskiego, który w poprzedni weekend w Niemczech zdobył tytuł Mistrza wiata
TAIBOXINGU.
Podczas sesji głos zabrali:
Pan Włodzimierz Kwa niewicz – Honorowy Obywatel Zielonej Góry,
Pan Tomasz Florkowski – Honorowy Obywatel Miasta,
Pan Andrzej Toczewski - dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej.
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