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Styczeń

1 W kinie „Słońce” odbyła się gorzowska premiera filmu „Harry Potter i 
komnata tajemnic”.

1 GTV – jedyna lokalna telewizja zaprzestała nadawania programu. Powo-
dem było jej zadłużenie oraz brak koncesji.

1 W Gorzowie rozpoczęła pracę Agencja Rynku Rolnego. Zatrudnia 11 
osób, zajmuje się interwencyjnym skupem zbóż i mięsa.

1 Wszedł w życie nowy statut Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Zgodnie z nim siedzibą oddziału regionalnego została Zielona Góra 
(do tej pory był to Gorzów).
 
2 Zmarł Jan Telec (ur. 1927), w latach 1961-1967 I sekretarz Komitetu Mia-
sta i Powiatu PZPR, 1969-1973 przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Gorzowie. Pochowano go 6 stycznia na cmentarzu komunal-
nym w Gorzowie.

2 Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wycinki ok. 78 klonów na ul. 
Chrobrego (drzewa wycięto na zlecenie Urzędu Miejskiego w końcu roku 
2002).

3 W restauracji „Oda” w hotelu Mieszko odbyło się noworoczne spotkanie 
prezydenta miasta z ludźmi gospodarki, nauki i kultury

6 Na Starym Rynku odbyła się manifestacja „Gorzowianie dla Europy”. Ce-
lem było promowanie postaw prounijnych. Imprezę zorganizowali liderzy 
gorzowskiej Platformy Obywatelskiej: Jacek Bachalski, Waldemar Szadny 
i Henryk Maciej Woźniak.

7 Ogłoszono wyniki konkursu „Eduseek” na szkolną witrynę internetową. 
Pierwsze miejsce zdobyła strona I LO im. T. Kościuszki w Gorzowie.
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8 „Rzeczpospolita” i „Perspektywy” ogłosiły ranking najlepszych polskich 
szkół średnich. W pierwszej setce znalazło się I LO w Gorzowie (na 56 miej-
scu). Ranking objął 360 szkół.

8 W Gorzowie przebywała Barbara Richstein – Minister Sprawiedliwości 
i Spraw Europejskich Brandenburgii. Spotkała się z wojewodą Andrzejem 
Korskim, przewodniczącym rady Janem Kaczanowskim i wiceprezyden-
tem Mariuszem Guzendą. Rozmawiano o możliwościach rozwoju tury-
stycznego miasta i regionu. 

9 W związku z procesem beatyfikacyjnym dokonano otwarcia i oglądu gro-
bu biskupa Wilhelma Pluty. 

11 Piotr Świst – żużlowiec wiele lat związany z Gorzowem podpisał kon-
trakt z Zielonogórskim Klubem Żużlowym. 

12 Po raz kolejny w Gorzowie grała „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy”. Zlicytowano m. in. złote serduszko (nabywca: Jerzy Synowiec za 7.800 
zł); złotą dwuzłotówkę, smoking prezydenta miasta, w którym zjechał rurą 
na otwarciu „Słowianki”, kuchnię polową, samochód wojskowy star 244.

12 Kolarz klubu „Orlęta Gorzów” zdobył mistrzostwo Polski kolarzy prze-
łajowych w kategorii juniorów.

13 W pożarze mieszkania przy ul. Widok spłonął 43-letni mężczyzna.

14 Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Przedstawicielstwo Komisji 
Europejskiej podpisały Memorandum Finansowe dla Programu Współpra-
cy Przygranicznej Phare 2002 Polska–Niemcy. Przewiduje ono m. in. 2 mln 
euro na modernizację ul. Podmiejskiej w Gorzowie.

15 Rada Miejska uchwaliła budżet na rok 2003. Dochody wyniosą 
256.415.705 zł, zaś wydatki 257.322.935. Ustalono, że deficyt w wysokości 1 
miliona złotych zostanie pokryty z kredytu bankowego.

16 W nocy do Gorzowa dotarł pociąg z pierwszym z sześciu składów tram-
wajowych zakupionych w Kassel. Pojazd ma 30 lat i po przeglądzie, wiosną 
wyruszy na trasę.
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17 Zmarł ks. Jan Pikuła (ur. 6 maja 1954 r. w Rzepinie) – proboszcz parafii 
pw. Św. Maksymiliana Kolbego, budowniczy kościoła tej parafii przy ul. 
Czereśniowej.

18 W hotelu Qubus odbyły się obrady zarządu Związku Miast Polskich.

19 W Rogach Odbyła się konferencja zorganizowana przez wojewodę An-
drzeja Korskiego na temat: „Jak funkcjonuje województwo”. Udział wzięli 
lubuscy parlamentarzyści. Rozmawiano o podziale instytucji wojewódzkich 
pomiędzy Gorzów a Zieloną Górę.

20 W restauracji „Le Moulin” odbyło się spotkanie działaczy i sympatyków 
gorzowskiej centroprawicy. Inicjatorem był poseł Jacek Bachalski (PO). 
Wzięli też udział m. in. Waldemar Szadny, Jerzy Korolewicz, Jerzy Wier-
chowicz, Henryk M. Woźniak. Tematem była przyszłość centroprawicy 
oraz jej rola w procesie integracji z Unią Europejską.

21 Przy kościele na ul. Czereśniowej pochowano ks. Jana Pikułę. W pogrze-
bie wzięło udział ok. 5 tys. osób.

22 Zapadł wyrok w sprawie katastrofy budowlanej z roku 2001 na ul. Ja-
giellończyka, w którym zginęły dwie osoby (w tym były radny K. Kuświk). 
3 osoby z firmy budowlanej prowadzącej tam prace zostały skazane, otrzy-
mały wyroki pozbawienia wolności od 1,5 do 2 lat w zawieszeniu na 4 lata 
oraz kary grzywny.

23 W Gorzowie odbyło się VI posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Rady ds. 
Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyj-
skiej. W spotkaniu wzięli udział m.in. Zenon Kosiniak-Kamysz – podse-
kretarz stanu w MSWiA, Władymir Jegorow – gubernator obwodu kali-
ningradzkiego, Andrzej Korski – wojewoda lubuski, Tadeusz Jędrzejczak 
– prezydent Gorzowa. Dyskutowano o współpracy polsko-rosyjskiej w 
kontekście wejścia polski do UE.

25 Gorzowski wioślarz Tomasz Kucharski został najpopularniejszym 
sportowcem województwa lubuskiego za rok 2002 w plebiscycie „Gazety 
Lubuskiej”.

Kronika Gorzowa za rok 2003
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26 W teatrze biskup Adam Dyczkowski po raz czwarty wręczył nagrody 
„Człowiek człowiekowi”. Otrzymali je Marian Świło – kierujący jadłodaj-
nią dla ubogich przy ul. Armii Ludowej w Gorzowie, Tadeusz Gwozdowski 
– gorzowski lekarz, Jadwiga Żywalewska z Rzepina i Jadwiga Taliga.

27 Zlikwidowano gorzowski oddział Narodowego Banku Polskiego. W 
różnych formach organizacyjnych działał nieprzerwanie od 31 lipca 1945 
roku.

29 W sądzie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Zakładów Stolarki 
Budowlanej „Stolbud”. Jednocześnie trwała walka o uratowanie zakładu, 
zakończona niepowodzeniem.

30 Po raz kolejny obchodzono „Dzień Pamięci i Pojednania”. Wzięła w nim 
udział sześcioosobowa delegacja byłych (niemieckich) mieszkańców Go-
rzowa z Christą Greuling na czele (wiceprzewodnicząca Bundesarbeitsge-
meinscha Landsberg Stadt und Land).

31 Po 42 latach nadawania zakończył działalność radiowęzeł w ZWCh 
„Stilon”.

31 Po raz trzeci jury mające wyłonić zwycięzcę konkursu na pomnik pio-
niera nie wyłoniło zwycięzcy (w trzecim terminie wpłynęło 5 prac).

? W Wyższej Szkole Biznesu otworzono nowoczesną salę wykładową na 190 
miejsc.

Luty

1 W teatrze odbyła się premiera „Romea i Julii” Szekspira. W rolach tytuło-
wych obsadzono amatorów – uczniów gorzowskich szkół średnich.

1 W sali obrad Rady Miejskiej otworzono wystawę dokumentującą losy 
obecnych gorzowian w czasie zesłania na Syberię w okresie II wojny świa-
towej.

2 W Domu Kultury „Małyszyn” rozgrywano turniej brydżowy  z cyklu Pro-
kom Soware Grand Prix Polski 2003.

Dariusz Rymar
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2 Gorzowska redakcja „Gazety Wyborczej” obchodziła 10-lecie swojego 
istnienia.

2 Ewa Rutkowska z Grodzkiego Domu Kultury została nagrodzona w kon-
kursie „Bliżej teatru” zorganizowanym przez Zarząd Towarzystwa Kultury 
Teatralnej.

3 W sali Domu Kultury „Kolejarz” odbyło się spotkanie z liderem „Samo-
obrony” Andrzejem Lepperem.

6 Po kilku tygodniach ze stanowiska redaktora naczelnego tygodnika „Tyl-
ko Gorzów” ustąpił red. Jerzy Zysnarski. Powodem były rozbieżności po-
między nim a właścicielami pisma (Jacek Bachalski i Waldemar Szadny) 
co do kształtu tygodnika.

10 Otworzono siedzibę Agencji Rynku Rolnego przy ul. Sikorskiego 20c.

10 Wicewojewoda Jolanta Fedak w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim 
otworzyła Regionalne Centrum Informacji Europejskiej.

13 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z 
Jörgiem Lüderitzem – autorem 10 książek o historycznej Nowej Marchii.

15 Na terenie Wyższej Informatycznej Szkoły Zawodowej odbyło się 
spotkanie przedsiębiorców z terenu byłego województwa gorzowskiego. 
Dyskutowano o szansach i barierach małych i średnich przedsiębiorstw po 
wejściu do Unii Europejskiej. Wykłady wygłosili Jerzy Korolewicz i Jacek 
Bachalski.

16 W kościele parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego odbył się ingres nowe-
go proboszcza ks. Ryszarda Przewłockiego.

19 Ukazał się kolejny 8 numer tygodnika „Tylko Gorzów” – po raz pierwszy 
za darmo, redaktorem naczelnym został Andrzej B. Pierzchała.

20 (do 21) Na terenie Wyższej Informatycznej Szkoły Zawodowej odbyły się 
targi telekomunikacji i technologii komputerowej. Współorganizatorem był 
Zachodnia Izba Gospodarcza.

Kronika Gorzowa za rok 2003
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21 W Haus Brandenburg w Fürstenwalde otworzono wystawę „Świat Go-
ethego i Schillera w zbiorach Wilhelma Ogoleita” – przygotowaną i ekspo-
nowaną w roku 2000 przez gorzowskie muzeum.

22 Gorzowscy harcerze obchodzili Dzień Myśli Braterskiej.

24 Gorzowianin – Bogusław Pawlak – uratował tonąca w Warcie kobietę.

25 Odbyła się debata w sprawie utworzenia elitarnych gimnazjów dla naj-
zdolniejszych uczniów, mających działać przy liceach. Wzięli w niej udział 
Alina Nowak – dyrektor II LO, Kazimierz Marcinkiwicz – poseł, Janina 
Kamińska – prezes Zarządu Oddziału ZNP, Tadeusz Wierzbicki – dyrek-
tor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13; Adam Kozłowski – naczelnik 
Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego i Barbara Klimanowska – przedsta-
wiciel Lubuskiego Kuratorium Oświaty. Większość dyskutantów opowiada-
ła się za projektem utworzenia gimnazjów.

26 W czasie sesji Rady Miejskiej głosowano sprawę likwidacji przedszkola 
nr 25. Uchwała przedłożona przez prezydenta nie uzyskała większości, gdyż 
z opozycją zagłosowała część radnych SLD. Ujawniło to podział w gorzow-
skiej SLD.

27 Pod Lubuskim Urzędem Wojewódzkim odbyła się demonstracja bezro-
botnych.

27 W Klubie „Lamus” odbyła się dyskusja panelowa na temat formuły „Dni 
Gorzowa”.

28 W Miejskim Centrum Kultury „Chemik” odbyła się promocja książki 
Krystyny Kamińskiej pt. „Leksykon literatury gorzowskiej”, Gorzów: WAG 
„Arsenał”, 2003 (183 s.).
 
? Rozpoczęto drugi etap informatyzacji zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. M. in. zrezygnowano z ze starego systemu kompute-
rowego, zastępując go standardem „Sowa” (GW 2003 nr 49, s. 3).

? Ukazał się 11 numer czasopisma „Lamus”. W numerze m. in. podjęto dys-
kusję nad kształtem „Dni Gorzowa”.

Dariusz Rymar
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? Projekt Bogusława Dziekańskiego „Mała Akademia Jazzu” otrzymał po-
moc finansową Fundacji Batorego.

Marzec

3 Premier odwołał Jolantę Fedak (PSL) ze stanowiska wicewojewody lu-
buskiego.

3 W „Słowiance” ogłoszono wyniki III edycji konkursu na najlepszego spor-
towca Gorzowa w roku 2002. Wygrała Joanna Skowroń (kajakarstwo).

4 Gorzowski Sąd Rejonowy skazał 6 osób za łapówki przekazywane inspek-
torowi kontroli sanitarnej w jednym z gorzowskich supermarketów.

4 W Gorzowie przebywał Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll 
(wraz z grupą swoich prawników). Przyjmowano skargi.

5 Edward Jaworski – dyrektor WiMBP ogłosił zamiar uzyskania statusu 
biblioteki naukowej.

7 Wszedł w życie nowy statut, godnie z którym Urząd Miejski przemiano-
wano na Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., zaś Radę Miejską na Radę Miasta 
Gorzowa.

13 Prezydent Tadeusz Jędrzejczak powołał nowy zespół ds. nazewnictwa 
komunalnego, przewodniczącą mianował Alinę Nowak – dyrektora II LO.

13 W Urzędzie Miasta Gorzowa otworzono Miejski Ośrodek Informacji 
Europejskiej.

13 Komendantem straży miejskiej w Gorzowie został Jan Wojnicki.

13 W tygodniku „Ziemia Gorzowska” ukazał się pierwszy odcinek cyklu 
„Nasza ziemia” – historii miejscowości redagowany przez Zbigniewa Mi-
lera.

16 W Gorzowie odbył się zjazd lubuskiego SLD. W wyborach na prze-
wodniczącego partii w regionie startował Jan Kochanowski. Przegrał z 
Andrzejem Brachmańskim.

Kronika Gorzowa za rok 2003
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17 Paweł Kochanowski został pierwszym naczelnikiem Wydziału Inte-
gracji Europejskiej Urzędu Miasta Gorzowa (wcześniej kierował Biurem 
Promocji Miasta).

17 W gorzowskim teatrze wystąpił tenor światowej sławy Kałudi Kału-
dow.

18 Za szczególne zasługi na rzecz miasta prezydent Tadeusz Jędrzejczak 
uhonorował odznaką „Za Szczególne Zasługi dla Miasta Gorzowa” 7 osób: 
Marię Dratwińską, Weronikę Grażynę Sowę, Weronikę Stonogę, Henry-
ka Czaińskiego, Antoniego Czapskiego, Andrzeja Pilcha, Włodzimierza 
Strzemieckiego i Jerzego Waldemara Rasilewicza.

18 Na terenie byłych koszar przy ul. Myśliborskiej odsłonięto obelisk upa-
miętniający 12 Kołobrzeski Pułk Piechoty, stacjonujący tu w przeszłości. 
Tablicę ufundowali działacze Związku Byłych Żołnierzy i Oficerów Rezer-
wy WP. Odsłonięcia dokonali Jan Kaczanowski – przewodniczący Rady 
Miasta i por. Leon Szymański – uczestnik walk o Kołobrzeg.

21 Prof. dr Zenon Głodek został wybrany na druga kadencję na rektora 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

25 Wszedł w życie nowy regulamin utrzymania czystości i porządku. Zgod-
nie z nim m. in. na właścicieli zwierząt nałożono obowiązek sprzątanie ich 
odchodów.

28 Odbył się finał konkursu wiedzy o Gorzowie (startowało 30 trzyoso-
bowych drużyn). Wygrała drużyna Zespołu Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących – Radosław Wujec, Izabela Małecka i Anita Baworowska. 
Konkurs przygotowali Marta Oleksa i Daniel Naumowicz z Młodzieżowej 
Rady Miasta Gorzowa. Odbył się pod patronatem przewodniczącego Rady 
Miasta, zaś część nagród (w tym główną) ufundowała organizacja dawnych 
niemieckich mieszkańców miasta.

28 Komisja konkursowa zdecydowała o rezygnacji z budowy pomnika 
pioniera. Powodem stała się niemożność uzgodnienia odpowiedniego pro-
jektu. Zamiast pomnika będzie tablica pamiątkowa.

Dariusz Rymar
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29 W spichlerzu odbyła się konferencja: pn. „Ostbrandenburg – wojewódz-
two lubuskie. Drogi ku sobie – retrospekcja i spojrzenie w przyszłość”. 
Organizatorem był wojewoda lubuski i Landsmannscha Berlin Mark 
Brandenburg. Wzięło udział ok. 100 osób. Rozważano możliwości dalszej 
współpracy.

31 Sfinalizowano program „Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość”. Jego 
uczestnikami byli I LO i Bundesarbeitsgemeinscha Landsberg Stadt und 
Land. W ramach projektu szkoła urządziła klasę do nauki niemieckiego z 
kącikiem poświęconym historii sprzed roku 1945, zaś salę w sprzęt audio-
wizualny wyposażyła strona niemiecka.

? Grzegorz Budnik – od wiosny 2002 kierownik gorzowskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wygrał konkurs na stanowisko 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

? Ireneusz Mazur został trenerem drużyny Gorzowskiego Towarzystwa 
Piłki Siatkowej.

? Komendantem gorzowskiej Wojskowej Komendy Uzupełnień został płk 
Mieczysław Dej. Na stanowisku zastąpił płka Czesława Gawrona.

? Na skutek przekształceń własnościowych firma Multimedia stała się jedy-
nym dostarczycielem sygnału telewizji kablowej w Gorzowie. Jej właściciel 
– Fundusz Inwestycyjny EVL Poland wykupił firmę Tele Ton, także do tej 
pory dostarczającej sygnał telewizyjny.

? Rozpoczęto budowę centrum handlowego na rogu ulic Sikorskiego i 
Młyńskiej.

? W gorzowskim szpitalu wojewódzkim zamontowano urządzenie do ba-
dań kardiologicznych CRP.

? Na skutek nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego dopusz-
czono uznawanie e-maili na równi z innymi nośnikami informacji. Urząd 
Miasta Gorzowa wprowadził to w życie w marcu.

? Rozpoczęto rozbudowę budynku gorzowskiej prokuratury.

Kronika Gorzowa za rok 2003
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Kwiecień

2 ZWCh „Stilon” sprzedał inwestorom prywatnym hotele „Chemik” i „Sti-
lon” oraz bar „Agata”.

2 Ukazał się „Gorzowski Arsenał” 2002/2003 pod redakcją Krystyny Ka-
mińskiej i Ireneusza K. Szmidta.

4 Przed Sądem Okręgowym odbyła się rozprawa odwoławcza w sprawie 
Andrzeja Leppera (lider „Samoobrony”). Został on skazany w marcu 2002 
r. na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata za organizację w 
styczniu 1999 r. blokady na przejściu granicznym w Słubicach. Na rozprawę 
nie stawił się ani A. Lepper ani jego obrońca. Sąd utrzymał w mocy wyrok.

7 (do 8) W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się interdyscypli-
narna konferencja naukowa pt. Dziedzictwo kulturowe regionu gorzowskiego. 
Materiały z konferencji ukazały się w zbiorze pod tym samym tytułem kilka 
miesięcy później (pod red. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej).

8 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej zainaugurowano cykl 
spotkań polsko-niemieckich poświęconych dziejom regionu. Pierwsze spo-
tkanie nosiło tytuł „Nowa Marchia – prowincja zapomniana” i rozpoczęło 
się od wykładu prof. Edwarda Rymara. Następnie odbyła się dyskusja. Spo-
tkanie zgromadziło ok. 50 uczestników.

8 Mieszkańcy Gorzowa otrzymali broszurki od prezydenta Tadeusza Ję-
drzejczaka z pytaniami dotyczącymi rozwoju miasta: 1) Co dalej ze „scho-
dami donikąd”; 2) Co dalej z łaźnią miejską; 3) Gdzie zlokalizować następny 
hipermarket; 4) Gdzie zlokalizować centrum edukacji artystycznej; 5) Czy 
przez park Kopernika  poprowadzić drogę czy nie (jeśli tak, to trzeba wyciąć 
250 drzew rosnących na terenie dawnego cmentarza). W mieście rozstawio-
no kilkadziesiąt urn, do których można było wrzucać odpowiedzi. Koniec 
konsultacji zaplanowano na 18 kwietnia (zob. 5 maja).

8 Wojewoda Lubuski i Zarząd Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultu-
ry Cygańskiej wystąpili ze wspólnym wnioskiem do wicepremiera Marka 
Pola w sprawie emisji znaczka pocztowego z wizerunkiem poetki Broni-
sławy Wajs-Papuszy.

Dariusz Rymar
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9 Przed pocztą główną przy ul. Jagiellończyka ustawiono skrzynkę poczto-
wą dla zmotoryzowanych.

11 Pod urzędami wojewódzkimi w całym kraju odbyły się demonstracje 
bezrobotnych. W Gorzowie demonstrowało 200 działaczy OPZZ.

11 Spółka Salomon Energy poinformowała o rezygnacji z zamiaru uru-
chomienia produkcji wiatraków do wytwarzania energii elektrycznej, jaka 
miała być uruchomiona na terenie dawnych Zakładów Mechanicznych.
 
14 Joanna Kacprzak-Perka (SLD) otrzymała nominację na wicewojewodę 
lubuskiego.

16 Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Jerzy Hausner od-
wiedził Gorzów. W czasie wizyty obiecał pożyczkę w wysokości miliona 
złotych dla Holdingu Zremb, co pozwoli na zatrudnienie 100 osób. Ponadto 
obiecał pomoc w znalezieniu inwestora dla „Silwany” oraz przekształceniu 
terenu wokół tego zakładu w Specjalną Strefę Ekonomiczno-Gospodarczą.

17 Klub „Stal” Gorzów pozyskał nowego sponsora – firmę Strabag.

21 Zakończono modernizację ul. Kasprzaka – nowej trasy wylotowej z Go-
rzowa do granicy.

25 Karin Wolff – znana tłumaczka literatury polskiej wygłosiła wykład w 
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej o pracy translatorskiej na przykła-
dzie „Requiem dla getta warszawskiego” i „Pianisty”.

26 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna po raz drugi zorganizowała 
akcję „Czytajmy razem”. Bajki dzieciom czytali czołowi przedstawiciele go-
rzowskiego życia społeczno-gospodarczego.

28 Samorząd Szkolny i Szkolny Klub Europejski I Liceum Ogólnokształ-
cącego zorganizowały debatę pn. „Unia Europejska – piękna czy bestia?”. 
Wzięli w niej udział Jakub Derech-Krzycki i Kazimierz Marcinkiewicz 
– posłowie oraz Rafał Zapadka – Unia Polityki Realnej.

30 Do sprzedaży trafiła „Kronika wieku” – rejestrująca ważniejsze wyda-
rzenia z Gorzowa XX wieku (wcześniej ukazywała się w odcinkach jako 
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„Gazeta wieku”). Autorami są dziennikarze gorzowskiej redakcji „Gazety 
Wyborczej”.

30 Po 44 latach pracy w Archiwum Państwowym, w wieku 75 lat na emery-
turę odeszła Stanisława Janicka.

Maj

5 Gorzowska redakcja „Gazety Wyborczej” zawiązała Komitet Budowy Po-
mnika Szymona Giętego (nieżyjącego gorzowskiego oryginała i kontesta-
tora Kazimierza Wnuka).

5 Prezydent Tadeusz Jędrzejczak ogłosił wyniki konsultacji w sprawie kie-
runków rozwoju Gorzowa. W poszczególnych kwestiach mieszkańcy wy-
powiedzieli się: 1. Za pomysłem zagospodarowania wzgórza nad „schodami 
donikąd” – 89,97% za, 10,03% przeciw; 2. Nowe przeznaczenie dla Łaźni 
Miejskiej: muzeum – 2,94%; kawiarnia – 2,44%; palmiarnia – 61,06%; wy-
najęcie obiektu – 2,92%; jego sprzedanie – 5,71%; 3. Czy jesteś za lokalizacją 
nowych hipermarketów – „tak” odpowiedziało 60,95%; „nie” – 39,05%; 4. 
Lokalizacja centrum edukacji artystycznej: – ul. Chrobrego/Wybickiego/
Strzelecka – 34,58%; ul. Przemysłowa (tereny po „Ursusie”) – 39,29%; tere-
ny popoligonowe – 10,60%; pl. Grunwaldzki – 15,53%; 5. Za budową drogi 
przez park Kopernika opowiedziało się 66,97% osób, przeciw 30,03%. Na 44 
tys. ankiet rozesłanych do mieszkańców wróciło do magistratu 6514.

6 Na słupach ogłoszeniowych pojawiły się plakaty antyunijne: „Nie komu-
nistom – nie Unii” (w środku gwiazda a na jej tle sierp i młot, wokół tego 
emblematu mniejsze gwiazdki i sierpy i młoty układające się w okrąg, tak 
jak gwiazdy na fladze UE); „Kiedyś doił ZSRR, teraz doi UE” (w środku Pol-
ska, z dwóch stron krowy zjadają trawę rosnącą w Polsce, jednocześnie doją 
je postaci z emblematami ZSRR i UE na plecach).

8 W ramach kampanii przedreferendalnej Gorzów odwiedził prezydent 
Aleksander Kwaśniewski. Towarzyszyli mu Jan Kułakowski i Jan Trusz-
czyński – negocjatorzy oraz minister Dariusz Szymczycha. Spotkał się z 
młodzieżą w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Szarych 
Szeregów, później z mieszkańcami miasta w hali przy ul. Czereśniowej. W 
czasie pobytu zadeklarował, że w Gorzowie zostanie zlokalizowany oddział 
Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dariusz Rymar
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10 (do 11) W Miejskim Centrum Kultury „Chemik” odbyły się XI Regional-
ne Spotkania Wykonawców Piosenki Kresowej „Kresowiana 2003”. Wzięło 
udział ponad 30 zespołów z całej Polski.

12 (do 13) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zorganizowała sesję na-
ukową pod nazwą „Komunikacja. Propaganda. Reklama”. Materiały z sesji 
opublikowano w książce pt. Komunikacja. Propaganda. Reklama, Gorzów 
2003.

12 Oddział Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Lubuskiego Urzę-
du Wojewódzkiego rozpoczął działalność w siedzibie byłego Narodowego 
Banku Polskiego.

12 W Gorzowie przybywał minister Lech Nikolski – przybył na zaproszenie 
Lubuskiej Organizacji Pracodawców. Spotkał się z wojewodą Andrzejem 
Korskim i przedstawicielami gminnych ośrodków informacji europejskiej.

12 W centrum Gorzowa uruchomiono monitoring policyjny.

13 W ramach cyklu spotkań organizowanych przez Wojewódzką i Miejską 
Bibliotekę Publiczną pod nazwą „Nowa Marchia – prowincja zapomniana 
– wspólne dziedzictwo” odbył się wykład mgra Kazimierza Korpowskiego 
„Tworzenie zrębów społeczności polskiej po 1945 roku na Ziemi Gorzow-
skiej”.

19 Uniwersytet III Wieku obchodził 10 rocznicę powstania.

20 Zapadł wyrok w sprawie dotacji dla klubu żużlowego „Pergo”. W roku 
2001 miasto przekazało klubowi 600 tys. złotych. W umowie napisano, że 
są to pieniądze na zakup sprzętu, tymczasem pieniądze przeznaczono na 
wypłaty dla zawodników. Prokuratura oskarżyła 3 osoby z czego jedną sąd 
uniewinnił, zaś w stosunku do dwóch pozostałych umorzył postępowanie.

20 W Gorzowie przebywał prof. Roman Hauser prezes Najwyższego Sądu 
Administracyjnego. Oglądał obiekty, które mogłyby stać się siedzibą od-
działu NSA. Jego wybór padł na obiekt Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. 
Dąbrowskiego.

21 Gorzowska Rada Miasta uchwaliła apel do mieszkańców wzywający do 
zagłosowania „tak” w referendum akcesyjnym.
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21 Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej została Elżbieta Rafalska – radna 
opozycyjnego klubu „Razem dla Gorzowa”.

23 Prezydent Tadeusz Jędrzejczak, wojewoda Andrzej Korski i in. uroczy-
ście otworzyli pierwszy odcinek obwodnicy zachodniej (2,5 km) – zmoder-
nizowaną ul. Kasprzaka.

23 Tygodnik „Tylko Gorzów” wręczył nagrody w pierwszym plebiscycie: 
Gorzowianinem Roku został prezydent Tadeusz Jędrzejczak a Biznesme-
nem Roku został Władysław Komarnicki – właściciel firmy budowlanej 
Intebud West. W ceremonii przyznania nagród wziął udział m. in. Cezary 
Pazura.

25 W zakończonych mistrzostwach Polski w pływaniu przeprowadzonych 
na gorzowskiej „Słowiance” czterech gorzowian wywalczyło złote medale: 
Piotr Tatarynowicz (200 m st. grzbietowym); Przemysław Wilant (50 m 
st. grzbietowym); Łukasz Drzewiński i Mateusz Kostrzewa, wraz z dwoma 
pierwszymi wywalczyli złoto w sztafecie 4 x 200 st. dowolnym. Gwiazdą 
mistrzostw była Otylia Jędrzejczak – zdobywczyni kilku mistrzowskich 
tytułów.

26 W ramach kampanii przedreferendalnej do Gorzowa przybył wice-
marszałek Sejmu, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. 
Wziął udział w debacie „Unia Europejska – za czy przeciw”, która odbyła się 
w Wyższej Zawodowej Szkole Informatycznej.

28 W Gorzowie zameldowanych było 123.243 mieszkańców.

? Gorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna kie-
rowane przez Augusta Wiernickiego zdobyło 3 miejsce wśród organiza-
cji pozarządowych w konkursie na najlepszego Realizatora Dożywiania 
Uczniów. W ogólnopolskim konkursie wzięło udział 400 organizacji.

? Rozpoczęła pracę fabryka desek rozdzielczych do samochodów „Faurecia”. 
W maju pracowało w fabryce 90 osób i rozpoczęto rozruch technologiczny.

Czerwiec

2 W Gnieźnie otwarto Kolegium Europejskie Uniwersytetu im. A. Mickie-
wicza w Poznaniu. Jego wykonawcą była firma Interbud West z Gorzowa.
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7 (do 8) Odbyło się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. W Polsce frekwencja wyniosła 58,85% (było  29.868.474 oso-
by uprawnione do głosowania), z czego na „tak” zagłosowało 77,45%, zaś 
na „nie” 22,55%. W woj. lubuskim frekwencja wyniosła 58,21%. W samym 
Gorzowie frekwencja 62,01%, na „tak” – 87,06%, na „nie” – 12,94%.

9 Zapadł wyrok w procesie o wyłudzenie miliona dolarów z gorzowskiego 
oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej. Jeden z oskarżonych otrzy-
mał wyrok 10 lat pozbawienia wolności, dwóch po 4 lata. Spośród trzech 
pracownic banku oskarżonych w tej sprawie dwie otrzymały wyroki 8 i 4 
miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu, trzecią uniewinniono. Skra-
dzionych pieniędzy nie odzyskano.

16 Komendantem Miejskim Policji został Andrzej Woźniak.

24 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wykład dra 
Christiana Gahlbecka z Uniwersytetu w Poczdamie na temat księgi ziem-
skiej margrabiego Ludwika Wittelsbacha.

25 Monodram „One man show” Artura Barcisia zainaugurował sezon w 
reaktywowanej Scenie Letniej gorzowskiego teatru.

27 Sąd ogłosił upadłość Zakładu Stolarki Budowlanej „Stolbud”. Zakład na-
leżał do najstarszych w Gorzowie, jego początki sięgają lat 50.

28 (do 29) W Gorzowie rozgrywano indywidualne mistrzostwa Polski w 
kolarstwie. Poszczególne wyścigi wygrali: kobiety: Bogumiła Matusiak; 
mężczyźni: Piotr Przydział.

Lipiec

1 Prezydent Tadeusz Jędrzejczak odebrał dyplom za zajęcie trzeciego miej-
sca w rankingu „Rzeczpospolitej” i Centrum Badań Regionalnych.

2 Gorzowska rada uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego tere-
nów popoligonowych przy ul. Szczecińskiej. Ma tam powstać osiedle miesz-
kaniowe na kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców.

13 Na zakończenie Letniej Sceny gorzowskiego teatru wystąpili Daniel Ol-
brychski, grupa MoCarta oraz Ewa Kuklińska.
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14 Zmarł znany gorzowski ginekolog Jerzy Bojko (ur. 1955).

30 W pubie „Galeria Ars” odbyła się zorganizowana przez redakcję „Gazety 
Wyborczej” dyskusja na temat wyłączenia z ruchu kołowego ul. Hawelań-
skiej i Wełnianego Rynku. Większość dyskutantów opowiedziała się za tym 
pomysłem.
 
? Wydział Kultury Urzędu Miasta przeprowadził się z ul. Kazimierza Wiel-
kiego 1 do budynku Grodzkiego Domu Kultury przy ul. Wał Okrężny 37.

? Zakończono rozbiórkę hal przemysłowych byłych Zakładów Mechanicz-
nych „Ursus” na ul. Przemysłowej (do 1945 r. fabryka kabli Schrödera).

? Na placu Młyńskim ruszyła budowa biurowca.

Sierpień

19 Fabryka Faurecia rozpoczęła produkcję desek rozdzielczych do samo-
chodów.

19 Na skrzyżowaniu ulic Sulęcińskiej i Koniawskiej odbyło się oficjalne 
otwarcie budowy systemu kanalizacji sanitarnej dla gmin należących do 
Związku Celowego Gmin MG-6 (Gorzów, Bogdaniec, Santok, Deszczno, 
Lubiszyn, Kłodawa).

30 Wioślarz AZS AWF Gorzów Tomasz Kucharski wraz z Robertem 
Syczem wywalczył tytuł wicemistrza świata w dwójce podwójnej wagi 
lekkiej.

? Na ul. Podmiejskiej otworzono stację paliw firmy Transport SA.

? Szymon Szafraniec – maturzysta z Gorzowa zajął trzecie miejsce w 
Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej, która odbyła się Taipej (Tajwan). 
Wcześniej wygrał olimpiadę krajową.

? Mirosław Szarzyński został Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa. Na stanowisku zastąpił Zygmunta Musiałę.

? Otworzono supermarket Netto przy ul. Piłsudskiego.
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Wrzesień

1 Premier Leszek Miller spotkał się w Gorzowie z premierem Branden-
burgii Mathiasem Platzeckiem. W Zespole Szkół Budowlanych otworzyli 
pracownię komputerową ufundowaną przez Ministerstwo Edukacji.

1 Na trasie Gorzów–Zbąszynek zaczął kursować szynobus.

3 W czasie podróży służbowej w Warszawie zmarł Adam Warfoluk (ur. 
1950) – długoletni kierowca prezydentów Gorzowa.

2 Konkurs na dyrektora gorzowskiego szpitala wygrał Leszek Wakulicz 
– dotychczasowy dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Lubuskiego Urzę-
du Wojewódzkiego.

5 Przy ul. Chopina Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa otworzyła nowo-
czesne boisko sportowe pokryte nawierzchnią poliuretanową.

10 W Gorzowie rozpoczęła się Ogólnopolska Spartakiada Prawników. 
Przyjechało na nią 138 sędziów i 88 prokuratorów.

11 Aleksandra Piotrowska – 18-letnia gorzowska koszykarka AZS PWSZ 
nagle zmarła przed meczem w Brzegu Dolnym.

11 Otworzono supermarket Lidl przy ul. Górczyńskiej.

12 Ukazał się pierwszy numer „Dziennika Gorzowskiego”. Jego wydawcą 
jest Agencja Prawnicza „Art.” a redaktorem naczelnym Przemysław Biele-
wicz.

13 Gorzowskie muzeum obchodziło 100-lecie willi Schrödera (w którym 
się mieści). Na uroczystość przybyli jego potomkowie, którzy podarowali 
muzeum obraz Ernsta Hänselera i porcelanowy serwis z 1830 roku.

13 Poseł Kazimierz Marcinkiewicz został szefem lubuskiego oddziału Pra-
wa i Sprawiedliwości.

19 Zakończono budowę ciepłociągu z ul. Energetyków na osiedle Staszica. 
Dzięki niemu na osiedlu Staszica otrzymano ciepło prosto z Elektrocie-
płowni.
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24 Gorzowianka Sylwia Bukowicka zdobyła himalajski szczyt Cho Oyu 
(8201 m).

27 W hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 przy ul. Szarych Szere-
gów odbyła się zawodowa walka bokserska pomiędzy Maciejem Zeganem 
i Węgrem Laszlo Bognarem. Walka zakończyła się nokautem Węgra w 
szóstej rundzie.

? Po 10 latach gorzowski Instytut Kultury Fizycznej poznańskiej AWF stał 
się ponownie Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej.

Październik

2 Otworzono supermarket Intermarche przy ul. Pomorskiej (na miejscu 
dawnego supermarketu Taak).

3 Rozdano doroczne nagrody kulturalne prezydenta miasta: otrzymali 
je: Augustyn Jagiełło, plastyk, Zenon Kmiecik, fotograf, Bolesław Ma-
licki, dyrygent oraz Miejski Ośrodek Sztuki – nagrodę odebrała Danuta 
Błaszczak – dyrektor. W tym samym dniu ukazał się 24 numer czasopisma 
„Trakt”. Jego redaktorce Stefanii Kiełbasiewicz oraz Bogusławowi Dzie-
kańskiemu wręczono odznaki „Zasłużonego Działacza Kultury”.

9 Dziekanem Zamiejscowego Wydziału poznańskiej AWF wybrano dra hab. 
Tomasza Jurka.

10 (do 11) W gorzowskim archiwum państwowym odbyły się „Drzwi 
otwarte” pod hasłem „Poznaj historię rodziny i swojej małej ojczyzny”).

11 Karolina Konieczna („Orlęta” Gorzów) zajęła 7 miejsce w wyścigu ju-
niorek na mistrzostwach świata w Hamilton.

13 W sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wręczono 
nagrody im. Kazimierza Wielkiego w konkursie zorganizowanym przez 
czasopismo „Wspólnota”. Na trzecim miejscu uplasował się Gorzów (za 
Warszawą i Katowicami).

15 Wystartowała telewizja Teletop Gorzów, pierwsza lokalna telewizja od 
czasu upadku GTV na początku roku. Redaktorem naczelnym został Błażej 
Kozdroń.
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17 W gorzowskiej „Panoramie” z kibicami sportowymi spotkali się trener 
Kazimierz Górski oraz piłkarze Jan Tomaszewski i Włodzimierz Lubań-
ski. Spotkanie miało miejsce dokładnie w 30 rocznicę meczu Polska–Anglia 
na Wembley. Spotkanie prowadził Dariusz Szpakowski.

21 W klubie „Lamus” zainaugurował działalność „Ogród polityczny”. 
Pierwszym gościem Jerzego Wierchowicza – prowadzącego był prezydent 
Tadeusz Jędrzejczak.

24 W gorzowskim teatrze jubileusz 50-lecia pracy artystycznej obchodził 
aktor Roman Kłosowski.

25 Otworzono zbudowaną część ulicy Słowiańskiej od „Słowianki” do „Te-
sco”.

26 Otworzono odcinek obwodnicy zachodniej pomiędzy ul. Sulęcińską a 
Kasprzaka.

? Bezrobocie w Gorzowie spadło poniżej 18% i wyniosło 17,96% (bez pracy 
w mieście i powiecie pozostawało 10.407 osób).

Listopad

7 W siedzibie Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej odbyła się konfe-
rencja naukowa „Parlament polski na uchodźstwie a kwestia niepodległości 
Polski (1939-1991)”. Jednocześnie zaprezentowano tom studiów dedykowa-
ny pamięci Zygmunta L. Szadkowskiego, przewodniczącego Rady Narodo-
wej w latach 1978-1991. Organizatorem konferencji był prof. dr hab. Marek 
Szczerbiński.

7 Włoch Gianfranco Zattoni został nowym prezesem zarządu i dyrekto-
rem generalnym „Stilonu” S.A. Na stanowisku tym zastąpił Janusza Gram-
zę, który przeszedł do rady nadzorczej.

7 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja 10 
numeru „Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego”.

11 Gorzowski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich z rąk sekretarza generalnego towarzystwa Alfreda 
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Janickiego otrzymał sztandar. Sztandar wyhaowały siostry klaryski z 
Pniew.

15 Komendant Główny Policji Leszek Szreder (wcześniej Komendant 
Wojewódzki Policji w Gorzowie), wojewoda Andrzej Korski i prezydent 
Tadeusz Jędrzejczak otworzyli nową siedzibę Komendy Miejskiej Policji 
przy ul. Wyszyńskiego, remontowana od roku 1999. Tego samego dnia 
KWP otrzymała certyfikat jakości ISO 9001-2000.

15 Poseł Jacek Bachalski został przewodniczącym lubuskiej Platformy 
Obywatelskiej.

20 Pod Lubuskim Urzędem Wojewódzkim protestowali przedstawiciele 
służb mundurowych (policji, straży granicznej, straży pożarnej). Do prote-
stujących wyszedł wojewoda Andrzej Korski.

25 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała rzeźbę przedsta-
wiającą Papuszę autorstwa Karola Parno Gierlińskiego.

28 Zapadł wyrok w sprawie urzędników Wojewódzkiego Fundusz Ochrony 
Środowiska i Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie (przekazali majątek na-
leżący do skarbu państwa prywatnemu stowarzyszeniu).

? Rozpoczęto budowę nowej hali sportowej dla I Liceum Ogólnokształcą-
cego.

? Krzysztof Borek został mianowany powiatowym inspektorem nadzoru 
budowlanego  dla miasta Gorzowa.

? Ukazała się książka Zbigniewa Wiczkowskiego pt. Legalna i podziemna 
prasa stanu wojennego, dotycząca prasy gorzowskiej. Jest to praca licencjac-
ka absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie.

Grudzień

1 Jan Kaczanowski zrezygnował funkcji przewodniczącego Rady Miasta. 
Powodem było zatrzymanie go przez policję w czasie jazdy samochodem 
w stanie nietrzeźwym.

Dariusz Rymar



410 411

1 Zakończyła się akcja weryfikacji członków Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej. W Gorzowie przed weryfikacją SLD liczyło 360 osób, po weryfikacji 
zostało 234.

5 Oficjalnie otworzono nową (docelową) siedzibę gorzowskiego Starostwa 
Powiatowego przy ul. Myśliborskiej.

8 W Gorzowie przebywał minister zdrowia Leszek Sikorski. Wziął udział 
w posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i spotkał się z 
dyrektorami szpitali.

10 Po rezygnacji Jana Kaczanowskiego gorzowska Rada Miasta przewodni-
czącym wybrała Mieczysława Kędzierskiego. Za jego kandydaturą głoso-
wało 13 radnych SLD, przeciw prawicowy klub „Razem dla Gorzowa”.

13 W wypadku samochodowym zginął Sebastian Iwaszko (ur. 1970), od 
czerwca 2003 r. prezes tygodnika „Tylko Gorzów”.

15 Zapadł wyrok w sprawie wybuchu w fabryce Italian Look (miał miejsce 
1 X 2001, zginęło 5 osób, a trzy zostały ranne). Trzej właściciele: Alfonso 
Donato, Lech Piasecki i Zbigniew Woziński zostali uznani za winnych 
narażenia pracowników na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. Zostali za to skazani na karę półtora roku pozba-
wienia wolności w zawieszeniu na trzy lata.

16 Wmurowano kamień węgielny pod budowę hali sportowej przy I Li-
ceum Ogólnokształcącym

20 Gorzowianin Michał Kwiatkowski („Miszal”) zajął drugie miejsce w 
reality show francuskiej telewizji TF 1 „Star Academy”.

? Gorzowska firma Vetoquinol-Biowet jako pierwsza firma w Europie 
Wschodniej otrzymała certyfikat jakości GMP, co umożliwia eksport pro-
dukowanych tu leków dla zwierząt na rynki Europy Zachodniej.

? Miasto po długim procesie odzyskało dawne magazyny przy ul. Walczaka, 
sprzedane w roku 1999 za symboliczną kwotę Stowarzyszeniu Młodych 
Twórców.

Oprac.: Dariusz A. Rymar

Kronika Gorzowa za rok 2003


