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Styczeń
16 Zarząd Województwa odwołał ze stanowiska dyrektora gorzowskiego szpitala  Leszka 
Wakulicza. Tymczasowo zastąpił go Wojciech Martula – który został p.o. dyrektora.

23 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wykład Jerzego Sygnec-
kiego „Opozycja antyhitlerowska w kościele protestanckim w Gorzowie w latach 1933–
1945.

18 Na terenie gorzowskiego zakładu karnego oddano do użytku nowy budynek więzien-
ny na 500 osób („Gazeta Wyborcza”, strony lokalne (dalej: GW) 2007 nr 16, s. 2).

22 Wojewoda lubuski Wojciech Perczak poinformował, iż wygasły mandaty 14 lubu-
skim samorządowcom. Powodem było spóźnienie w złożeniu oświadczenia majątkowe-
go. Na liście tej znalazł się także prezydent Gorzowa (GW 2007 nr 19, s. 3).

25 W nocy pożar strawił izolację cieplną budynku biurowo-usługowego Kaskada (od 
strony ul. Łokietka) (GW 2007 nr 22, s. 1).

27 (do 28) W Gorzowie odbyła się IX Zachodniopomorska Wystawa Gołębi Rasowych, 
Drobiu Ozdobnego i Królików. Wystawę zorganizowano z okazji przypadającego w tym 
roku 750-lecia miasta (GW 2007 nr 23, s. 1).

30 Po raz kolejny w Gorzowie obchodzono Dzień Pamięci i Pojednania. Głównym punk-
tem było złożenie w ossarium na cmentarzu komunalnym szczątków dawnych miesz-
kańców Landsbergu, które ekshumowano podczas budowy drogi przez park Kopernika. 
W trakcie prac zidentyfikowano szczątki Johanna Gottlieba Hermanna Pauckscha. Po-
nadto w muzeum otwarto wystawę poświęconą Marii Juchacz, działaczce społecznej w 
Niemczech urodzonej w Landsbergu. Jej imię nadano Domowi Pomocy Społecznej nr 1 
w Gorzowie (GW 2007 nr 26, s. 1).

?? Ukazała się książka dra Piotra Godlewskiego – wykładowcy Zamiejscowego Wydzia-
łu Kultury Fizycznej w Gorzowie pt. Sport w Polsce na tle politycznej rzeczywistości lat 
1944-1956, Poznań 2006.

?? Ukazała się książka poświęcona prof. Richardowi Pipesowi pt. Z dziejów Rosji i Pol-
ski XX wieku, pod red. Henryka Kocója, Radosława Małka i Marka Szczerbińskiego 
(Gorzów 2006).



440 441

Luty
4 Polska reprezentacja w piłce ręcznej mężczyzn została wicemistrzem świata (w finale 
przegrała z Niemcami 24:29). W polskiej ekipie był także Jerzy Buczak – gorzowianin, 
trener  odnowy biologicznej (GW 2007 nr 31, s. 12).

7 Odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której rozpatrywano wygaśnięcie mandatu pre-
zydenta Tadeusza Jędrzejczaka (spóźnił się ze złożeniem oświadczenia majątkowego 
żony). Za wnioskiem głosowali tylko radni PiS, pozostałe kluby wniosku nie poparły 
(GW 2007 nr 33, s. 1).

8 Odbyło się V Zgromadzenie Delegatów Związku Sybiraków w Gorzowie. Wybrano 
nowy zarząd, na czele którego stanęła Jadwiga Ostrowska (GWS 2007 nr 3, s. 16).

14 Pod Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie 100 emerytów i rencistów z „So-
lidarności” zorganizowało pikietę w proteście przeciw zamiarowi rządu rewaloryzacji 
tylko najniższych emerytur. Ich zdaniem rząd ich oszukał. Napisali w tej sprawie także 
do premiera, m. in.: Jak będzie trzeba odkurzymy stare hasła: zima wasza, wiosna nasza. 
(GL 2007 nr 39, s. 1, 3). 

14 Szczeciński Oddział IPN wszczął śledztwo w sprawie gorzowskich sędziów, którzy 
orzekali w stanie wojennym w procesach politycznych (GW 2007 nr 39, s. 2).

14 W Szpitalu Wojewódzkim, na znak protestu przeciwko niskim zarobkom z pracy 
odeszli wszyscy kardiolodzy (GW 2007 nr 39, s. 3).

14 W hollu Poczty Głównej odbyła się promocja kolejnej karty pocztowej wydanej z 
okazji 750-lecia miasta. Przedstawia Studnię Czarownic (GWS 2007 nr 3, s. 16).

15 W budynku przy ul. Ogińskiego 43 uruchomiono Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej 
Terapii Monar (należący do sieci placówek stworzonych przez nieżyjącego Marka Kotań-
skiego). Kierowniczką Ośrodka została Marzena Ciąglewicz. W otwarciu uczestniczyły 
także Jolanta Koczurowska – przewodnicząca Monaru i wiceprezydent Zofia Bednarz. 
Jest to 34 taka placówka w kraju i pierwsza w woj. lubuskim  (GW 2007 nr 40, s. 3; GWS, 
2007 nr 3, s, 11).

26 Przed bramą główną Faureci pikietowało 100 działaczy „Solidarności”. Powodem 
pikiety (zdaniem związkowców) wspieranej przez Zarząd Regionu „Solidarności” było 
szykanowanie związków zawodowych działających w Faureci oraz łamanie praw pra-
cowniczych (np. zbyt długi tydzień pracy)  (GW 2007 nr 49, s. 1).

27 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej Paweł Rychterski wygłosił wykład 
pt. „Fort Sarbinowo” – znaczące dzieło Kostrzyńskiej Twierdzy Pierścieniowej. 

28 Policja przy współpracy wywiadu skarbowego Ministerstwa Finansów zatrzymała 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa i jedną z kierowników w tej 
instytucji pod zarzutem, iż przyjmowali łapówki (GW 2007 nr 53, s. 1).
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Marzec
6 Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie podglądania klientów hipermarketu 
Tesco, którzy kupując ubrania przymierzali je. Filmy z przebierającymi się kobietami 
trafiły do internetu  (GW 2007 nr 56, s. 1).

8 Otworzono halę Kupiec Gorzowski przy ul. Witosa. Hala targowa ma 6000 m kwadra-
towych powierzchni, mieści 100 sklepów, restauracje, piekarnie, punkty usługowe.

17 Ruszyły prace rozbiórkowe na placu przy ul. Kusocińskiego, na którym ma stanąć 
Centrum Edukacji Artystycznej (GW 2007 nr 62, s. 3).

17 W klubie studenckim Świstak odbyła się premiera czterdziestominutowego filmu fa-
bularnego „Rozdzieleni” nakręconego przez 22-letniego gorzowianina Andrzeja Padu-
cha. Akcja filmu rozgrywa się w roku 2013 w Polsce po wojnie domowej, którą rządzi 
dyktator. Film opowiada historię dwóch osieroconych braci, z których jeden znika w 
dniu, kiedy dyktator wprowadza stan wojenny. Drugi z braci prowadzi jego poszukiwa-
nia. Zdjęcia kręcono głownie w Gorzowie, a część w Poznaniu (gdzie reżyser studiuje 
prawo) (T. Rusek, Student prawa zrobił film, („Gazeta Lubuska” (dalej: GL) 2007 nr 64 
(D), s. 1).

19 Ukazał się album „Andrzej Gordon” poświęcony gorzowskiemu malarzowi autorstwa 
Renaty Ochwat – dziennikarki „Gazety Lubuskiej” (GW 2007 nr 65, s. 1, nr 66, s. 1).

19 W gorzowskiej delegaturze IPN zatrudniającej do tej pory 2 osoby zatrudniono histo-
ryka mającego zajmować się edukacją. Został nim dotychczasowy nauczyciel Jarosław 
Palicki.

19 Ukazała się książka ks. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza poświęcona zwalcza-
niu Kościoła katolickiego przez Służbę Bezpieczeństwa na terenie diecezji gorzowskiej 
(GW 2007 nr 68, s. 1).

20 Zlikwidowano bazar przy ul. Nadbrzeżnej. Stoiska handlowe przeniesiono do nowego 
bazaru przy ul. Cichońskiego (R. Ochwat, To koniec ery szczęk, GL 2007 nr 67 (D), s. 5d; 
GW 2007 nr 68, s. 3).

21 Ukazała się książka prof. Edwarda Rymara z Pyrzyc pt. Klucz do ziem polskich, czyli 
dzieje Ziemi Lubuskiej aż po jej utratę przez Piastów i ugruntowanie władzy margrabiów 
brandenburskich, wydana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną. Zawiera 
ona kompleksowy opis dziejów historycznej ziemi lubuskiej, po raz pierwszy tak obszer-
nie przedstawiony w języku polskim.

21 Zakończył się miesięczny protest kardiologów z gorzowskiego szpitala (kardiolodzy 
gremialnie zwolnili się z pracy). Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego podpisali 
porozumienie z kardiologami. 12 lekarzy podpisało nowe umowy o pracę. Jednocześnie 
zakończyła się misja p.o. dyrektora szpitala – Wojciecha Martuli, a obowiązki dyrektora 
przejęła Anna Kirniak (GW 2007 nr 69, s. 1).

Kronika Gorzowa za rok 2007 
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23 Zakończyło się śledztwo w tzw. aferze budowlanej. Szczecińska prokuratura rozpo-
częła przygotowywanie aktu oskarżenia wobec 20 podejrzanych (A. Brykner, Finał śledz-
twa w aferze budowlanej, GW 2007 nr 71, s. 3).

24 W bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej otworzono wystawę „Z archi-
wum Ireny i Tadeusza Byrskich” – kierujących gorzowskim teatrem w latach 60. Na 
wystawie znalazły się m. in. korespondencja Byrskich z Konstantym Ildefonsem Gał-
czyńskim, Witoldem Lutosławskim, Zbigniewem Herbertem, Czesławem Miłoszem 
i in. (GW 2007 nr 68, s. 4).

27 Rada Miasta uchwaliła „Plan rozwoju lokalnego” – dokument zawierający katalog 
najważniejszych inwestycji w mieście na lata 2007–2013 (GW 2007 nr 74, s. 1).

28 Prezydent Tadeusz Jędrzejczak zgłosił propozycję, aby zlikwidować trakcję tramwa-
jową na os. Piaski aby ulice Mieszka I i Chrobrego zamienić na deptak (GW 2007 nr 75, 
s. 1).

?? Francusko-szwajcarsko-włoscy właściciele Stilonu (zatrudnia 700 osób) sprzedali fa-
brykę międzynarodowemu funduszowi inwestycyjnemu. Umowa sprzedaży dotyczyła 
całej grupy mającej fabryki w Europie. 4 lata temu Stilon wszedł do grupy Nylsatr, której 
centrala znajdowała się niedaleko Mediolanu. Właściciela zmieniła również wytwórnia 
włókien technicznych. Po sprzedaniu fabryki weszła ona w skład grupy przemysłowej 
Rhodia. Grupę kupił francuski fundusz kapitałowy. Zatrudniająca 350 osób gorzowska 
wytwórnia przeszła do szwajcarskiej spółki Nexis Fibers. Ma ona podobne fabryki w 
Niemczech, Szwajcarii, Łotwie i Słowacji (Stilon został sprzedany, GL 2007 nr 59 (D), s. 
3; GW 2007 nr 213, s. 1). 

Kwiecień
1 W Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie odbyła się promocja albumu 
„Jan Korcz”, wydanego przez tę placówkę. Po albumach „Hasior” i „Gordon” był to trzeci 
album w Kolekcji 750-lecia

3 Prezydent Tadeusz Jędrzejczak zgłosił propozycję, aby władze miasta przeniosły się 
do nowego ratusza, który miałby zostać zbudowany na Zawarciu. Dotychczasowy ratusz 
mogłaby otrzymać Akademia Gorzowska na siedzibę rektoratu (GW 2007 nr 80, s. 1).

4 Na spotkaniu u wojewody lubuskiego przedstawiciele władz samorządowych z półno-
cy województwa podpisali deklarację popierającą ideę utworzenia Akademii Gorzow-
skiej (GW 2007 nr 81, s. 1).

5 Firma Filtry-Haft sp. z o.o. założona przez kaliską Fabrykę Firanek i Koronek „Haft” 
podjęła decyzję, iż wybuduje nową fabrykę włókien technicznych. W tym celu nabyła 
ostatnią wolną działkę w Kostrzyńsko-Słubickiej Strefie Ekonomicznej przy ul. Walcza-
ka. Otwarcie hali produkcyjnej o pow. 6 tys. m kw. zapowiedziano na maj 2008. W zakła-
dzie będzie się produkować włókniny z tworzyw sztucznych, wykorzystywanych m. in. 
w produkcji filtrów i sprzętu AGD oraz w branży tapicerskiej i odzieżowej i zatrudni on 
ok. 100 osób  (GW 2007 nr 82, s. 3).

Dariusz A. Rymar
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8 Zmarł Wincenty Zdzitowiecki (66 lat), dziennikarz, kronikarz byłego Gorzowskiego 
Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, poeta, działacz społeczny, w ostatnich 
latach współpracownik „Gorzowskich Wiadomości Samorządowych” (GWS 2007 nr 5, 
s. 20).

9 Ukazała się płyta pt. „Moje miasto” z piosenkami o Gorzowie. Wydano ją w ramach 
obchodów 750-lecia miasta. Autorami projektu są Adam Bałdych (20-letni skrzypek 
jazzowy) i Przemysław Raminiak. Obaj są także autorami muzyki, zaś teksty piosenek 
napisał Grzegorz Bałdych. Wydanie płyty sfinansował Urząd Miejski (kosztowała 120 
tys. zł), wydano ją w nakładzie 30 tys. egz. Obok pomysłodawców wystąpili na niej Kry-
styna Prońko, Magda Kujawska, Sebastian Gawlik, Justyna Roszak-Nojberg i Magda 
Bańkowska (GW 2007 nr 84, s. 1).

11 Zmarł Wacław Niewiarowski (ur. 28 czerwca 1942 w Stefanowie) – inżynier, polityk. 
Absolwent Politechniki Szczecińskiej. Od 1980 działacz „Solidarności”. W 1982 usunięty 
z PZPR. W latach 1991-1993 poseł na Sejm z ramienia SL-Ch. W okresie 1991-1992 
wojewoda gorzowski. Od 11 lipca 1992 do 18 października 1993 minister przemysłu i 
handlu w rządzie Hanny Suchockiej (www.wikipedia.pl).
16 W Wiedniu zakończyły się mistrzostwa Europy w siatkówce kadetów (juniorzy do 
lat 18). Srebrny medal zdobyła reprezentacja Polski, przegrywając w finale z Francją 3:2. 
Kapitanem tej drużyny był Maciej Krzywiecki – niespełna 18-letni zawodnik GTPS w 
Gorzowie.

17 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wykład prof. Joachima 
Zdrenki pt. „Inskrypcje lubuskie”.

19 Ukazał się pierwszy numer tygodnika „Teraz Gorzów”. Wydawcą jest Lubpres Sp. z 
o. o. W skład redakcji wchodzą: Jan Delijewski – redaktor naczelny, Maja Sygier – se-
kretarz i Robert Borowy. Jako współpracownicy wymieniani są: Aneta Boruch, Dorota 
Frątczak, Grzegorz Musiałowicz, Jerzy Zysnarski, Jan Żukowski. Redakcja ma siedzi-
bę przy ul. Kombatantów 34.

20 W Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie odbyła się promocja dwuzło-
tówki z wizerunkiem gorzowskiej katedry. Moneta była w obiegu już od 4 kwietnia. W 
promocji wzięli udział m. in. Tadeusz Jędrzejczak – prezydent, dr Jerzy Pruski – I za-
stępca Prezesa NBP, Zbigniew Hałaj – dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Zielonej 
Górze, Robert Surowiec – przewodniczący Rady Miasta, Henryk M. Woźniak – prze-
wodniczący Sejmiku Lubuskiego, Jan Kochanowski – poseł i Dietrich Ehrhardt – re-
prezentujący dawnych niemieckich mieszkańców miasta.

24 Zarząd Województwa na dyrektora Szpitala Wojewódzkiego wybrał Wandę Szumną. 
Absolwentka chemii na Uniwersytecie Wrocławskim, wcześniej była kierownikiem Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie, zastępca dyrektora lubuskiego Oddziału PFRON 
(2000-2002), od 2003 prowadziła biuro karier w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Gorzowie (GW 2007 nr 97, s. 1).

Kronika Gorzowa za rok 2007 
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26 W Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej AWF odbyła się konferencja pt. 
„Udział ludności z Kresów Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej w zagospodarowaniu i 
rozwoju Gorzowa i regionu po 1945 roku”. Konferencję zorganizowały: Zarząd Krajowy 
Towarzystwa Miłośników Polesia; Towarzystwa Kresowe; Zamiejscowy Wydział Kultury 
Fizycznej; Polskie Towarzystwo Historyczne.

26 W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie odbyło się uroczyste otwarcie 
nowej siedziby Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Działalność siedziby zainau-
gurowali dr Kazimierz Wóycicki – dyrektor szczecińskiego Oddziału IPN i Wojciech 
Perczak – wojewoda lubuski. Wykład o początkach gorzowskiej opozycji wygłosił dr 
Dariusz A. Rymar.

30 Zespół koszykarek AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zajął 4 miejsce w 
rozgrywkach ekstraligi. W walce o brązowy medal przegrał z drużyną CCC Polkowice 
2:3. 

?? Przy ul. Sikorskiego swoją placówkę otworzył Kredyt Bank.

Maj
5 Marek Jurek – do niedawna Marszałek Sejmu z PiS zakładał w Gorzowie oddział swo-
jej partii – Prawica Rzeczypospolitej. Pełnomocnikiem regionalnym Prawicy RP na woj. 
lubuskie został Marek Robak – dyrektor Liceum Katolickiego w Gorzowie (GW 2007 
nr 104, s. 1).

5 (do 06) W Gorzowie odbyły się mistrzostwa Polski w kajakarstwie. Kajakarze z Gorzo-
wa wywalczyli 21 medali: 7 złotych, 12 srebrnych i 2 brązowe („Gorzowskie Wiadomości 
Samorządowe” (dalej: GWS) 2007 nr 6, s. 19).

7 Zakończył się remont wieży katedralnej. Na wieży umieszczono punkt widokowy do-
stępny dla turystów oraz iluminowano katedrę (GW 2007 nr 106, s. 1).

10 Gorzowska Elektrociepłownia rozpoczęła montaż nowoczesnych elektrofiltrów ma-
jących za zadanie czterokrotne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (GW 
2007 nr 109, s. 1).

13 Z okazji 750-lecia miasta wykonano zbiorową fotografię gorzowian. Na bulwar przy-
szło kilka-kilkanaście (wg różnych ocen) tysięcy mieszkańców miasta (GW 2007 nr 111, 
s. 1).

17 Robert Jałowy zastąpił Jarosława Solarskiego na stanowisku dyrektora Państwowej 
Inspekcji Handlowej (GW 2007 nr 115, s. 2).

18 Gorzowski magistrat wraz z księgarnią Daniel wydali cztery pocztówki upamiętniają-
ce wizytę papieża Jana Pawła II w Gorzowie (GW 2007 nr 116, s. 2).

18 Gimnazjum nr 9 oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie otworzyli 
wystawę poświęconą Powstaniu Warszawskiemu.

Dariusz A. Rymar
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18 Gorzowski poseł PiS Marek Surmacz został odwołany ze stanowiska wiceministra 
spraw wewnętrznych i administracji (GW 2007 nr 117, s. 3).

20 W parku Górczynskim otworzono nową fontannę wzniesioną z okazji 750-lecia mia-
sta.

25 Prezydent Tadeusz Jędrzejczak z przedstawicielami firmy TPV Displays podpisał 
umowę o sprzedaży gruntu pod budowę fabryki monitorów ciekłokrystalicznych. Fa-
bryka w pierwszej fazie zatrudni 1200 osób (GWS 2007 nr 7-8, s. 4).

26 Prof. dr hab. Andrzej Bałaban został wybrany rektorem Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej (GW 2007 nr 122, s. 2).

27 Z okazji 750-lecia miasta przez ul. Chrobrego i Mieszka I przemaszerował korowód 
złożony głównie z uczniów. Prezentowali oni scenki z historii Gorzowa. Przedstawiono 
28 inscenizacji, m. in. wręczenie aktu lokacji miasta zasadźcy Albertowi Luge w roku 
1257, ślub margrabica Konrada i księżniczki wielkopolskiej Konstancji w roku 1260, na-
bycie Krowiego Grodu od cystersów, wjazd Fryderyka III do miasta w roku 1700, wjazd 
Napoleona w roku 1806, otwarcie synagogi w 1854, wkroczenie Armii Czerwonej do 
miasta w roku 1945, wizytę wicepremiera Władysława Gomułki w roku 1947 i in. Spe-
cjalnie powołane jury za najlepszą inscenizację uznało ślub Konrada i Konstancji (GW 
2007 nr 123, s. 1).

27 Z okazji 750-lecia miasta przy ul. Kosynierów Gdyńskich 26 odsłonięto tablicę pa-
miątkową landsberskiego kompozytora muzyki marszowej Carla Teikego.

29 Ukazała się książka Sławomira Sajkowskiego pt. „Gorzowianie XXI wieku”, wydana 
przez Miejski Ośrodek Sztuki. Zawiera portrety mieszkańców Gorzowa.

?? Ukazała się książka dra Tadeusza Szczurka pt. „Moneta w Gorzowie Wielkopolskim 
i okolicy na przestrzeni wieków”. Wydawcą jest Muzeum Lubuskie.

Czerwiec
1 Związkowcy ze Szpitala Wojewódzkiego w proteście przeciwko planom likwidacji pla-
cówki przemaszerowali trasą od ronda Santockiego do Górczyńskiego (GW 2007 nr 128, 
s. 1).

2 Otworzono przejście drogowe przez park Kopernika (GW 2007 nr 127, s. 1).

2 W 10. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Gorzowie ok. 5 tys. wiernych spotkało się na 
mszy na placu Jana Pawła II. Mszę pontyfikalną celebrował metropolita wrocławski kar-
dynał Henryk Gulbinowicz (GW 2007 nr 129, s. 1).

3 Zmarł Bronisław Słomka (ur. 1 IX 1939), dziennikarz, pisarz, przez wiele lat związany 
z „Gazetą Lubuską”, były redaktor naczelny tygodnika „Ziemia Gorzowska” (ZG 2007 nr 
24, s. 26).

Kronika Gorzowa za rok 2007 
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19 W Zespole Szkół Ekonomicznych zainaugurował działalność Klub Historyczny im. 
gen. Stefana Roweckiego-Grota. Powstał z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej De-
legatury w Gorzowie. Tematem pierwszego spotkania były pierwsze lata stanu wojenne-
go. Wystąpienia wygłosili dr Dariusz A. Rymar i ks. Witold Andrzejewski.

19 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wykład prof. dr. hab. Ka-
rola Olejnika pt. „Obrona polskiej granicy zachodniej do XV wieku”.

22 Biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Edward Dajczak otrzymał 
nominację na ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (GW 2007 nr 146, s. 3).

23 W miejscowości Długie odbył się zjazd gorzowskich działaczy opozycyjnych z lat 
80. W programie była msza polowa odprawiona przez ks. Witolda Andrzejewskiego, 
odsłonięcie tablicy upamiętniającej działalność opozycyjną oraz wspólne rozmowy przy 
grilu. Uczestniczyło ok. 200-250 osób, w tym działacze byłej Regionalnej Komisji Wy-
konawczej NSZZ „Solidarność” z lat 1982–1989: Zbigniew Bełz, Stanisław Żytkowski, 
Stefania Hejmanowska, Zenon Michałowski, Tadeusz Kołodziejski, Jan Machnicki, 
Zdzisław Wiernicki, a także lider Ruchu Młodzieży Niezależnej Marek Rusakiewicz. 
Podczas zjazdu wystąpiła Elżbieta Kuczyńska. Zjazd zorganizował Zarząd Regionu „S” 
(GW 2007, nr 146, s. 2).

24 Na nadzwyczajnym zjeździe Platformy Obywatelskiej z przywództwa partii w lubu-
skim zrezygnował Jacek D. Bachalski. Na jego miejsce wybrano Bożennę Bukiewicz, 
która w wyborach wygrała z Henrykiem M. Woźniakiem z Gorzowa (GW 2007 nr 146, 
s. 1).

26 W Miejskim Ośrodku Sztuki odbył się przedpremierowy pokaz filmu „Opowieści z 
miasta G.” autorstwa Moniki Kowalskiej i Zbigniewa Sejwy. Są to wspomnienia z cza-
sów wojny i powojennych grupy mieszkańców Gorzowa, którzy jako dzieci przybyli tu w 
roku 1945 (GW 2007 nr 149, s. 2).

26 W gorzowskiej podstrefie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
przy ul. Mosiężnej wmurowany został akt erekcyjny pod budowę fabryki „Styropex”, 
który działa w branży termo-izolacyjnej. Uczestniczyli – wicewojewoda Ireneusz Madej, 
prezydent Tadeusz Jędrzejczak, Krzysztof Dołganow – prezes KSSSE i Jerzy Korolewicz, 
szef Rady Nadzorczej oraz inwestorzy i wykonawcy. Historia firmy Styropex zaczęła się 
17 lat temu, kiedy to Andrzej Gołoś i Marek Pilecki – właściciele firmy – zaczęli wraz 
z grupą inżynierów projektować i wytwarzać urządzenia do produkcji styropianu oraz 
kompleksowe linie technologiczne dla wytwórni płyt styropianowych. W roku 2004 fir-
ma Styropex uruchomiła również działalność budowlaną. Pierwszą fabrykę styropianu 
wybudowali w Olsztynie, następnie w Galewicach w Kieleckiem, zakład w Gorzowie 
będzie trzecim. Urządzenia Styropexu pracują m.in. w Irlandii, Norwegii, Rosji, Bia-
łorusi, Kazachstanie, na Litwie i Łotwie. Firma zatrudnia obecnie 170 osób. Koszt in-
westycji w Gorzowie wynosi 25 mln zł. W pierwszym etapie zakład przy Mosiężnej ma 
zatrudnić około 50 osób. W drugim etapie zatrudnienie ma wzrosnąć do około 100 osób. 
Głównym projektantem zakładu, który rozlokuje się na 17.103 metrach kw., jest Wacław 
Malec, wykonawcami firma Stolmet, którą reprezentował Jan Jaremko oraz JLT, repre-
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zentowana przez Aleksandra Ogrodnika. Wszystkie wymienione w tekście osoby – z 
wyjątkiem Marka Pileckiego, poruszającego się na wózku – podpisały i wmurowały akt 
erekcyjny. Do tuby z dokumentem prezydent dołożył też okolicznościową dwuzłotów-
kę wydaną z okazji jubileuszu 750-lecia miasta. Wstępna produkcja ma ruszyć już na 
początku września tego roku, a uroczyste otwarcie nowego zakładu planowane jest na 
listopad br. (www.gorzow24.pl).
29 Firma Park Lane Esteta z Manchesteru wykupiła 4-ha działkę na Zawarciu w celu 
zbudowania tam centrum handlowo-rozrywkowego (GW 2007 nr 151, s. 3; 162, s. 1).

29 W hotelu Mieszko odbyła się konferencja „750 lat dorobku gospodarczego Gorzowa 
Wielkopolskiego”. Gościem specjalnym konferencji był ekspremier Kazimierz Marcin-
kiewicz. Ukazała się także publikacja zawierająca wygłoszone referaty. Konferencję zor-
ganizowała Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa (ZIP-H).

Konferencja „750 lat dorobku gospodarczego Gorzowa”. Od lewej: Dariusz A. Rymar – dyrektor Ar-
chiwum Państwowego, Tadeusz Jędrzejczak – prezydent Gorzowa, Kazimierz Marcinkiewicz – były 
premier RP, Jerzy Korolewicz – prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, Roman Mizerny 
– wiceprezes ZIP-H (fot. ZIP-H)

30 W Muzeum Warty w Spichlerzu otworzono wystawę „Kurt Aurig – gorzowski foto-
graf 1883–1957”.

Lipiec
1 Prezydent Tadeusz Jędrzejczak otworzył most Staromiejskim po blisko półtorarocz-
nym remoncie. Autorem projektu mostu jest Ewa Kordek z Transprojektu w Gdańsku. 
Projekt części drogowej mostu i projekt przebudowy sieci istniejących na moście wy-
konał szczeciński oddział Transprojektu gdańskiego, którego kierownikiem był Adam 
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Drobiazgiewicz. Projekt małej architektury mostowej wykonała Autorska Pracownia 
Projektowa „Format” z Gorzowa. Wykonawcą była firma Budimex-Dromex S.A. z War-
szawy, a kierownikiem tych prac był mgr inż. Krzysztof Sokołowski. Most kosztował 18 
mln zł. 

Dane techniczne mostu Staromiejskiego
przed przebudową (m) po przebudowie (m)

długość 118,00 120,25
szerokość 19,00 21,40
szerokość jezdni 13,20 14,00
szerokość chodników 2 x 2,10 2 x 2,50
skrajnia żeglugowa dla 
najwyższego poziomu 
wody:
- pozioma 15,40 23,00
- pionowa 3,76 4,00

Otwarcie mostu poprzedziło nabożeństwo ekumeniczne prowadzone przez bpa Adama 
Dyczkowskiego, prawosławnego abpa Jeremiasza i ewangelickiego bpa Ryszarda Bo-
gusza. Most otworzono tylko dla ruchu pieszego, gdyż nie zostały jeszcze zakończone 
wszystkie prace. Uroczystości towarzyszył pokaz fajerwerków nad Wartą. Po otwarciu 
mostu w Muzeum Warty w Spichlerzu otworzono wystawę „... tuż za mostem na Warcie” 
prezentującą dorobek prac wykopaliskowych prowadzonych przez archeologów z mu-
zeum w okolicy mostu na Zawarciu (GW 2007 nr 152, s. 1).

2 750. rocznica założenia Gorzowa. Kulminacja uroczystości związanych z obchodami 
tej rocznicy. Tego dnia m. in.: odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, na której znana 
aktorka Barbara Wrzesińska odczytała treść aktu lokacji miasta. W sesji uczestniczyło 
wielu gości, w tym radni i prezydenci poprzednich kadencji, goście z miast partner-
skich Sum na Ukrainie, Cava de’ Tereni we Włoszech, Frankfurtu n. Odrą, Herfordu 
oraz przedstawiciel rządu Brandenburgii. Na sesji odznaczono odznaką zasłużonych dla 
Gorzowa Christę Greuling – wiceprzewodniczącą Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-
bergu Stadt und Land (BAG). Nadano także honorowe obywatelstwo miasta Ryszardowi 
Kaczorowskiemu – ostatniemu prezydentowi RP na uchodźstwie, ks. prałatowi Witol-
dowi Andrzejewskiemu – kapelanowi środowisk opozycyjnych od lat 80. i Edwardowi 
Dębickiemu – artyście romskiemu. Odbył się także Federalny Zjazd Landsberczyków. 
Wieczorem na terenie Muzeum Warty – Spichlerz Archiwum Państwowe otworzyło wy-
stawę „750 lat Gorzowa w dokumentach archiwalnych”. Towarzyszył jej katalog o tym 
samym tytule (GW 2007 nr 151, s. 1).

Dariusz A. Rymar
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2 VII 2007 Otwarcie wystawy „750 lat Gorzowa w dokumentach archiwalnych”

6 W Muzeum w Spichlerzu szczeciński oddział IPN otworzył wystawę „PRL – tak dale-
ko, tak blisko...”.

7 W trakcie XIX Międzynarodowego Spotkania Zespołów Cygańskich odbyła się promocja 
wydanego w Gorzowie pierwszego romskiego elementarza pt. „Miri szkoła. Romano ele-
mentaro”, którego autorem jest Karol Parno Gierliński (GW 2007 nr 158, s. 2).

8 Oficjalnie otwarto dla zwiedzających wieżę katedralną (GWS 2007 nr 7-8, s. 4).

10 Student Wyższej Informatycznej Szkoły Zawodowej Paweł Baszuro został zaproszo-
ny na 12-tygodniowy staż do firmy Microsoft w USA (GW 2007 nr 159, s. 4).

10 Firma TPV Displays otworzyła swoje biuro w Gorzowie w związku z budową fabryki 
monitorów ciekłokrystalicznych (GW 2007 nr 160, s. 1).

12 Sejmik Lubuski zdecydował o wyemitowaniu specjalnych obligacji, z których środki 
mają pójść na restrukturyzację gorzowskiego szpitala wojewódzkiego. Obligacje mają 
być wypuszczone w 5 seriach, których wykup nastąpi po 5-17 latach. Sejmik uchwalił 
także pożyczkę dla szpitala w wys. 85 mln zł (GW 2007 nr 162, s. 3).

17 Otworzono nowy fragment ulicy Walczaka (na odcinku od ul. Pomorskiej do Czere-
śniowej). Trwały prace nad drugą nitką tej ulicy (GW 2007 nr 155, s. 1).
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26 Ukazał się przewodnik po Gorzowie autorstwa Krystyny Kamińskiej (gorzowska 
dziennikarka) i Zbigniewa Rudzińskiego (prezes gorzowskiego oddziału PTTK) (Gorzów 
Wielkopolski – miasto na siedmiu wzgórzach) (GW 2007 nr 174, s. 1).

31 Zarządzeniem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 43 gorzowski oddział 
ZUS rozciągnął swoje kompetencje na całe województwo lubuskie.

Sierpień
2 Prezydent Tadeusz Jędrzejczak zrezygnował z członkostwa w SLD (GW 2007 nr 180, 
s. 3).

4 W Gorzowie odbył się zlot fanów „Gwiezdnych wojen”. W zlocie uczestniczyli dwaj ame-
rykańscy aktorzy, którzy grali w cyklu: Paul Blake i Gerald Home. Zlot zorganizowano w 
Gorzowie dzięki Gorzowskiemu Stowarzyszeniu „Star Wars” i Fundacji  „Mam marzenie”, 
które w ten sposób postanowiły zrealizować marzenie ciężko chorego chłopca z Kostrzyna 
Wojtka. Na Starym Rynku otrzymał on kostium Lorda Vadera – jednego z bohaterów fil-
mów (GW 2007 nr 182, s. 2).

9 Definitywnie zakończył działalność szpital przy ul. Warszawskiej. Szpital zbudowano w 
roku 1848, w roku 1945 stał się radzieckim szpitalem wojskowym, później przeszedł w ręce 
polskie. Po połączeniu z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym został przeniesiony na ul. 
Dekerta (GW 2007 nr 165, s. 1; nr 186, s. 3).

10 Ukazała się trzecia płyta tria RGG: Przemysława Raminiaka – gorzowskiego pianisty, 
Macieja Grabowskiego – basisty i Krzysztofa Gradziuka – perkusisty. Nosi tytuł „Unfini-
shed story” i zyskała sobie uznanie krytyków (GL 2007 nr 185, s. 4).

10 Z dachu na rogu ulic Kosynierów Gdyńskich i Krzywoustego na oczach tłumu spadł 
młody mężczyzna. Wcześniej odmówił rozmowy z policyjnymi psychologami. Niepowo-
dzeniem zakończyły się także próby jego ściągnięcia z dachu bądź też ustawienia dmucha-
nego materaca zapewniającego bezpieczne lądowanie. Po upadku w stanie ciężkim został 
przewieziony do szpitala (GW 2007 nr 187, s. 3).

18 Na uniwersjadzie w Bangkoku akademicka reprezentacja Polski zdobyła brązowy me-
dal. W drużynie prowadzonej przez trenera gorzowskiej AZS PWSZ Dariusza Maciejew-
skiego grały cztery zawodniczki z gorzowskiego klubu: Justyna Żurowska, Joanna Za-
lesiak, Katarzyna Czubak i Małgorzata Babicka, zaś masażystą był także gorzowianin 
Robert Brałko (GW 2007 nr 192, s. 3).

21 Senator Prawa i Sprawiedliwości z Gorzowa Elżbieta Rafalska ponownie została wice-
ministrem w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (GW 2007 nr 195, s. 3).

22 Właściciele Silwany złożyli do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości zakładu. Zakład 
miał 10 mln długów. Zakład będący już bankrutem został kupiony kilka lat wcześniej 
przez firmę Hako. Została ona potraktowana jako zakład w specjalnej strefie ekonomicz-
nej, dzięki której płaciła mniejsze podatki. Mimo to zakład przynosił straty (GW 2007 nr 
196, s. 3).

Dariusz A. Rymar
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25/26 W nocy z 25 na 26 czasu polskiego zakończyły się mistrzostwa świata kadetów w 
siatkówce (juniorzy do lat 18). Polska reprezentacja prowadzona przez kapitana Macieja 
Krzywieckiego –  zawodnika GTPS w Gorzowie zajęła 5 miejsce.

28 W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się konferencja naukowa nt.: Rola 
uczelni w kształtowaniu społeczeństwa  informacyjnego w północnej części województwa 
lubuskiego na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie.

31 Gorzowscy radni przeznaczyli 60 tys. zł na opracowanie koncepcji architektonicznej 
nowego ratusza miejskiego mającego znaleźć się na Zawarciu (GW 2007 nr 203, s. 2).

?? Anna Zaleska została redaktorem naczelnym miesięcznika „Gorzowskie Wiadomości 
Samorządowe”.

Wrzesień
2 Prezydent Tadeusz Jędrzejczak oddał do użytku wyremontowany plac Grunwaldzki. 
Znalazła się na nim także „kapsuła czasu” – specjalny pojemnik, w którym wkrótce zosta-
ną złożone wybrane przedmioty (np. zdjęcia, wspomnienia). Kapsuła ma zostać otworzo-
na w roku 2107 (GW 2007 nr 205, s. 3).

2 Na Mistrzostwach Świata w Wioślarstwie rozegranych w Monachium gorzowianin Mi-
chał Jeliński po raz trzeci zdobył złoty medal w czwórce podwójnej (startował razem z 
M. Kolbowiczem, A. Korolem i K. Wasielewskim). W finale Polacy pokonali osady z 
Francji i Niemiec. Na tych samych zawodach dramat przeżył inny zawodnik z Gorzowa 
– Tomasz Kucharski, który z powodu kontuzji swojego partnera z osady Roberta Sycza 
nie ukończył wyścigu.

3 Gorzowscy fani żużla doprowadzili do ufundowania i odsłonięcia na cmentarzu pamiąt-
kowej tablicy poświęconej Edmundowi Migosiowi, (20 VIII 1937 – 3 IX 2006) byłemu 
zawodnikowi „Stali” Gorzów, który m. in. w roku 1969 z drużyną wywalczył pierwszy 
tytuł mistrza Polski dla klubu, zaś z reprezentacją kraju wywalczył trzykrotnie medal mi-
strzostw świata złoty (1966) i dwa brązowe (1968, 1970). W roku 1968 był indywidualnym 
wicemistrzem Polski, a w 1970 był indywidualnym mistrzem Polski na żużlu (zawody od-
były się w Gorzowie) (GW 2007 nr 206, s. 2).

4 Dyrektorem gorzowskiego Oddziału ZUS został Maciej Fleischer (zastąpił na tym stano-
wisku Urszulę Stolarską). Fleischer był już wcześniej wicedyrektorem ZUS (1999-2003), 
ostatnio był dyrektorem Zarządu Drogowych Przejść Granicznych. W przeszłości był zwią-
zany z Konfederacją Polski Niepodległej, później Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodo-
wym, a następnie Prawem i Sprawiedliwością. Dwa dni po odebraniu nominacji zaprote-
stował poseł PiS Marek Surmacz, a to z powodu toczącej się sprawy w sądzie przeciwko M. 
Fleischerowi związanej z fałszowaniem dokumentów. Poseł Surmacz wystąpił z wnioskiem o 
usunięcie go z partii, zaś M. Fleischer zrezygnował ze stanowiska i rozpisano nowy konkurs 
na dyrektora gorzowskiego ZUS (GW 2007 nr 208, s. 3; nr 209, s. 3).

5 Pod fundamentem jednego z filarów fabryki monitorów ciekłokrystalicznych tajwań-
skiej firmy TPV wmurowano kamień węgielny. Uroczystość odbyła się z udziałem prezesa 
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TPV Displays Polska Yuk Sung i dyrektora gorzowskiej fabryki Władysława Cieplińskie-
go oraz przedstawicieli gorzowskich władz (GW 2007 nr 208, s. 3).

6 (do 07) W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się konferencja naukowa w 60 
rocznicę edycji paryskiej „Kultury” nt.: Między Polską naszych pragnień, a Polską naszych 
możliwości. Państwo – ustrój – polityka zagraniczna w polskiej myśli politycznej XX/XXI 
wieku.

12 Lech Biernat – komendant wojewódzki lubuskiej policji został przeniesiony do Łodzi 
na stanowisko tamtejszego Komendanta Wojewódzkiego Policji (GW 2007 nr 214, s. 3).

12 W Muzeum Lubuskim otworzono wystawę zorganizowaną przez Instytut Pamięci Na-
rodowej w Szczecinie pt.: Polacy i Niemcy przeciwko komunistycznej dyktaturze. Po wer-
nisażu odbyła się dyskusja nt. NRD i PRL – bilans przeszłości z udziałem: dra Kazimierza 
Wóycickiego – dyrektora Oddziału IPN w Szczecinie; dra. Krzysztofa Wojciechowskiego 
– Collegium Polonicom w Słubicach i dra. Witolda Pronobisa – historyka z Marwic.

13 W Gorzowie przebywał Prezydent RP Lech Kaczyński. Zwiedził bulwar oraz katedrę i 
uderzył w Dzwon Pokoju. W imieniu miasta Prezydenta RP witał wiceprezydent Tadeusz 
Jankowski (www.gorzow24.pl).

24 Minister Gospodarki Piotr Woźniak, wicewojewoda Ireneusz Madej i prezes Elektro-
ciepłowni Gorzów Jan Kos otworzyli nowoczesny elektrofiltr na terenie ECG. Inwestycja 
kosztowała 7,5 mln zł i zapewni zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery (GW 2007 nr 
224, s. 3).

25 Rozpoczął się remont budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie (GW 2007 
nr 225, s. 3).

26 Rozpoczął się proces trzech byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy we 
wrześniu 1982 roku zeznawali w sprawie przeciwko działaczowi „Solidarności” Jarosła-
wowi Romańskiemu, w rezultacie czego został on skazany za uczestniczenie w demon-
stracji politycznej 31 sierpnia 1982, a jak utrzymuje – nie uczestniczył w niej. Śledztwo i 
akt oskarżenia przygotował prokurator Janusz Jagiełłowicz z gorzowskiej delegatury In-
stytutu Pamięci Narodowej (GW 2007 nr 226, s. 1).

27 W Muzeum Lubuskim otworzono wystawę zorganizowaną przez szczeciński oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej pn. Twarze gorzowskiej bezpieki.

28 W sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się konferencja naukowa pn. Gorzów – Lands-
berg: 750 lat historii miasta. Wygłoszono 9 referatów. Wśród prelegentów byli m. in. prof. 
Klaus Zernack z Niemiec i prof. Edward Rymar z Uniwersytetu Szczecińskiego. Konfe-
rencję zorganizowała Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie.

28 Rozpoczęły się XXIV Gorzowskie Dni Kultury Chrześcijańskiej (trwały do 23 listopa-
da).

Dariusz A. Rymar



452 453Kronika Gorzowa za rok 2007 

29 Działacze Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych (EUIG) zorganizowa-
li przejazd zabytkowym pociągiem na trasie Gorzów-Kostrzyn. Impreza ta rozpoczęła ob-
chody 150-lecia otwarcia linii kolejowej Berlin-Gorzów-Królewiec (GW 2007 nr 225, s. 1).

29 Otworzono nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe Askana przy ul. Estkowskie-
go. Znajdują się tu sklepy, kawiarnie oraz multikino (GW 2007 nr 228, s. 1, 2).

29 Odbyła się konferencja pn. Akcja „Wisła”. Przyczyny – przebieg – skutki. Wygłoszono 3 
referaty. Konferencję zorganizowały Związek Ukraińców w Polsce Zjednoczenie Łemków 
w Gorzowie oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie.

30 Żużlowcy Stali Gorzów po pięciu latach powrócili do ekstraligi. W decydującym starciu 
o awans pokonali Intar Lazur Ostrów 49:41 (GW 2007 nr 229, s. 1).

?? Zespół Mali Gorzowiacy odwiedził USA i dał osiem pełnospektaklowych koncertów 
(GWS 2007 nr 12, s. 11).

Październik
4 W Kostrzynie obchodzono 10 rocznicę powstania Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. W jubileuszowym spotkaniu uczestniczył premier Jarosław Ka-
czyński (GWS 2007 nr 11, s. 6).

5 Po raz kolejny wręczono nagrody kulturalne Prezydenta Miasta za rok 2006/2007. 
Otrzymali je: Krystyna Kamińska – za 40-letnią działalność w upowszechnianiu kultury 
gorzowskiej; Eugeniusz Wieczorek – „za zasługi w tworzeniu dorobku kulturalnego mia-
sta” w 50-lecie pracy zawodowej; Maria Wysocka – dyrektor Domu Kultury Małyszyn za 
organizację trzech edycji koncertów „Serenada nad Wartą” oraz Sławomir Sajkowski za 
książkę „Gorzowianie XXI wieku” (GW 2007 nr 235, s. 3).

5 Gorzów został laureatem VI edycji konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Loka-
lizacja Inwestycji, zorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Instytut Badań 
nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. W konkursie uczestniczyło 161 gmin, 
Gorzów został wyróżniony w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców, razem z Byd-
goszczą, Włocławkiem, Częstochową oraz Dąbrową Górniczą. Główną ideą konkursu było 
wskazywanie potencjalnym inwestorom miejsc, w których inwestowanie jest najprostsze 
(GWS 2007 nr 11, s. 3).

8 Kandydat na posła z listy Samoobrony Mariusz Wójcik przykuł się do hydrantu przed 
gabinetem wojewody, aby zaprotestować przeciwko zwolnieniom w gorzowskim szpitalu. 
Tydzień wcześniej protestował przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości (GW 2007 nr 236, 
s. 1, 2).

11 Otworzono nowe rondo na ul. Walczaka oraz poszerzoną ul. Walczaka na odcinku od 
ul. Pomorskiej do Czereśniowej (GW 2007 nr 238, s. 1).

11 Pod Renicami rozpoczęto budowę drogi ekspresowej S3 Szczecin-Gorzów (GW 2007 
nr 239, s. 1).
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11 Odbyła się konferencja naukowa pn. Przeciwko stanowi wojennemu: zajścia 31 sierpnia 
1982 roku w Gorzowie. Wygłoszono 5 referatów. Organizatorami konferencji były: Archi-
wum Państwowe w Gorzowie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Zarząd 
Regionu NSZZ „Solidarność” w Gorzowie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Gorzowie.

Konferencja 11 października 2007 roku 

12 W hotelu Mieszko odbyła się konferencja nt. Linia kolejowa Berlin-Frankfurt n. O – Go-
rzów Wlkp. – Krzyż – Królewiec i jej oddziaływanie na rozwój regionów. Konferencję zorga-
nizowała Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze.

15 „Gazeta Wyborcza” opublikowała wyniki sondażu przedwyborczego. Wyniki były na-
stępujące: PiS – 33,32%; PO – 27,04%; LiD – 19,78%; PSL – 10,04%; LPR – 4,76%; PPP 
– 2,16%; Samoobrona 1,90%; inne – 1%. Wg sondażu senatorami mieli zostać: Władysław 
Dajczak (PiS) – 29,3%; Henryk M. Woźniak – 23,7%; Czesław Jasionowski – 20,4% (GW 
2007 nr 241, s. 1).

15 Brytyjska stacja telewizyjna Sky One wyemitowała film o gorzowskich faszystach pod-
szywających się pod kibiców piłkarskich. W filmie m. in. opowiadali o swojej nienawiści 
do Żydów. Wypowiadającym się w filmie dwóm gorzowskim faszystom prokuratura po-
stawiła zarzuty karne (GW 2007 nr 243, s. 2; 2008 nr 3, s. 2).

16 W Rzymie zmarł biskup Ignacy Ludwik Jeż (ur. 31 VII 1914 w Radomysku Wielkim), 
biskup pomocniczy gorzowski (1960–1972), ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrze-
skiej (1972–1992), współautor listu biskupów polskich do niemieckich (1965). 20 czerw-
ca 2007 obchodził 70-lecie kapłaństwa, w roku 2007 odznaczony przez Prezydenta RP 
Krzyżem Wielkim OOP za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, 

Dariusz A. Rymar
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zaangażowanie w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym oraz działalność na rzecz 
współpracy polsko-niemieckiej (www.wikipedia.pl).

18 „Dziennik” opublikował list Kazimierza Marcinkiewicza do premiera Jarosława Ka-
czyńskiego z 2 września, w którym zrezygnował on z udziału w Prawie i Sprawiedliwości. 
Marcinkiewicz napisał m. in.: W związku z Pańską publiczną oceną mojej osoby, ale także 
ze względu na brak zgody w partii na mówienie tego, co się myśli, na polemikę z niektórymi 
błędnymi decyzjami, na krytykę wybieranej taktyki działania składam na Pana ręce rezy-
gnację z członkowstwa w Prawie i Sprawiedliwości. (...) Cieszę się, że mogłem uczestniczyć 
w projekcie politycznym naprawy państwa, projekcie, który rozbudził na nowo na wielką 
skalę nadzieje tak sporej części polskiego społeczeństwa. Zaręczam, że ideom tym pozostanę 
wierny i będę je realizował, jeśli dane mi będzie wrócić do działalności publicznej (Dziennik, 
2007 nr 244, s. 7).

19 „Gazeta Lubuska” zamieściła sondaż przedwyborczy. Poszczególne ugrupowania otrzy-
mały w nim: PO – 46,4%, PiS – 26%, LiD – 18%, PSL – 6,7%, LPR – 1 %, Samoobrona – 1% 
i PPP – 0,6% (GL 2007 nr 245, s. 1).

20/21 W nocy spłonęła stara hala fabryczna Gomadu przy ul. Mickiewicza. Podczas poża-
ru ewakuowano 12 osób z sąsiednich kamienic (GW 2007 nr 247, s. 1).

21 Odbyły się wybory do Parlamentu. Okazały się sukcesem Platformy Obywatelskiej, 
która w woj. lubuskim zdobyła 6 mandatów. Pozostałe wywalczyły: PiS – 3; LiD – 2; PSL 
– 1. Posłami zostali m. in. Witold Pahl (PO), Elżbieta Rafalska (PiS) i Jan Kochanowski 
(LiD) z Gorzowa. Senatorem został m. in. Henryk M. Woźniak, który zdobył 140123 tys. 
głosy. Do Sejmu nie wszedł Marek Surmacz (PiS). Frekwencja w kraju wyniosła 53,88% 
(w lubuskim frekwencja 50,35%). Odnotowano także sporo głosów nieważnych. Uważa 
się, iż był to rezultat nieznajomości zasad głosowania. Zdaniem piszącego te słowa był to 
rezultat tego, iż część wyborców nie identyfikowała się z żadną partią i wolała oddać głos 
nieważny.

Uprawnionych: 99763, wydano kart: 56541 – 56,68%
Wybory do Sejmu w mieście Gorzowie

Miejsce Ugrupowanie
Gorzów
Liczba 
głosów

Gorzów
% głosów

% głosów
lubuskie

% głosów
kraj

1 Platforma Obywatelska RP 26543 47,75 47,06 41,51
2 Prawo i Sprawiedliwość 14383 25,88 22,47 32,11
3 Lewica i Demokraci 

SLD+SDPL+PD+UP
10393 18,70 17,64 13,15

4 Polskie Stronnictwo Ludowe 2507 4,51 8,39 8,91
5 Liga Polskich Rodzin 629 1,13 1,44 1,30
6 Samoobrona RP 573 1,03 1,69 1,53
7 Polska Partia Pracy 556 1,00 1,32 0,99

55584 100,00
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Wybory do Senatu w Gorzowie
Miejsce Nazwisko Liczba głosów % głosów

1 Woźniak Henryk Maciej* (PO) 26180 46,87
2 Wierchowicz Jerzy (LiD) 18621 33,34
3 Iwan Stanisław* (PO) 14923 26,72
4 Dajczak Władysław* (PiS) 13970 25,01
5 Jasionowski Czesław Jan 9564 17,12
6 Danielak Jolanta (Lid) 9447 16,91
7 Brzeziński Jacek (PSL) 4902 8,78
8 Świrepo Jan (PSL) 4180 7,48
9 Fedak Jolanta (PSL) 4051 7,25

10 Zapadka Rafał (UPR) 2697 4,83
11 Fiedorowicz Czesław (niezależny) 2476 4,43
12 Drobek Anna Agnieszka 

(Samoobrona RP)
1645 2,95

* Uzyskał mandat senatorski
http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/F/086101.htm

22 Włosi Fedele Malandrino – zakonnik oraz Umberto Sergio – były radny z miasta 
Cava de Tirreni otrzymali odznaki za zasługi dla Gorzowa. Odznaki przyznała im Rada 
Miasta (GW 2007 nr 247, s. 2).

23 Zmarł Bożydar Bibrowicz (63 lata), w przeszłości wicedyrektor Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego, ostatnio przewodniczący Towarzystwa Upięk-
szania Miasta. Był m. in. autorem programu „Ogród Siedlice”, w ramach którego zasadził 
1,5 tys. drzew i krzewów (GW 2007 nr 249, s. 2).

24 Prezydent Tadeusz Jędrzejczak oraz burmistrz Giovanni Chiodi podpisali porozu-
mienie o współpracy pomiędzy Gorzowem a włoskim miastem Teramo. Przedmiotem 
umowy są badania naukowe, współpraca gospodarcza oraz wymiana młodzieży (GW 
2007 nr 250, s. 3).

26 Ruszyło kino Helios w Galerii Askana. Jest w nim 5 sal kinowych, 322 miejsca na 
największej z nich, 2 miejsca dla osób na wózkach w każdej sali. Tego samego dnia odbył 
się ostatni seans w kinie Kopernik, działającym od roku 1976 (GW 2007 nr 243, s. 3; 
249, s. 3).

26 (do 28) W Gorzowie przebywał z wizytą światowej sławy uczony prof. Richard Pipes. 
26 spotkał się na uroczystej kolacji z prezydentem miasta i wojewodą lubuskim, dzień 
później wygłosił w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej wykład nt. „Polityka zagra-
niczna Białego Domu w latach prezydentury Ronalda Reagana”.

29 Zmarł ks. Jerzy Płóciennik (76 lat), budowniczy kościoła przy ul. Chodkiewicza i 
proboszcz przez 22 lata parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (GW 2007 nr 255, 
s. 2).

Dariusz A. Rymar
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30 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wykład dr. Grzegorza 
Podrucznego i Marcina Wichrowskiego nt. „Nowożytne fortyfikacje Gorzowa i oko-
lic”.

30 Podczas obchodów jubileuszu 20-lecia powstania Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 
1 przy ul. Walczaka nadano placówce imię Karola Wojtyły. ZKS obejmuje Przedszko-
le Specjalne nr 34, Szkołę Podstawową Specjalną nr 18 i Gimnazjum Specjalne nr 18. 
Uczęszcza do niego 128 wychowanków (GWS 2007 nr 12, s. 10).

Listopad
7 Na czele gorzowskiego Prawa i Sprawiedliwości stanął Sebastian Pieńkowski – 34-
letni przedsiębiorca (GW 2007 nr 261, s. 3).

8 W pobliżu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej odsłonięto pomnik poetki 
Bronisławy Wajs-Papuszy (ok. 1908-1987). Pomnik ufundowała firma Skanska SA bu-
dująca obiekt biblioteki. Odsłonięcia pomnika dokonała Alfreda Markowska – jedna z 
gorzowskich cyganek (GW 2007 nr 261, s. 2).

13 Ukazał się 14 numer Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego.

14 Rozpoczęły się prace budowlane Ośrodka Lubuskiego TVP w Gorzowie przy ul. Pił-
sudskiego (GL 2007 nr 266, s. 2).

15 W podgorzowskim Chróściku Zakład Utylizacji Odpadów uruchomił pierwsze w 
woj. lubuskim składowisko na odpady zawierające azbest oraz uruchomiono linię do 
rozdrabniania odpadów gabarytowych (GWS 2007 nr 12, s. 7).

23 W Wyższej Szkole Biznesu odbył się wykład prof. Henryka Samsonowicza nt. „Ge-
neza państwa polskiego”. Wykład zorganizowało Polskie Towarzystwo Historyczne (ZG 
2007 nr 49, s. 27).

23 Gorzowscy gazownicy obchodzili uroczyście 150 rocznicę powstania gazowni w Go-
rzowie. Odbyła się msza św. w katedrze, przemarsz z orkiestrą górniczą do teatru, gdzie 
odbył się program artystyczny oraz wspólne spotkanie pracowników gazownictwa z kra-
ju, którego jednym z elementów była promocja książki Roberta Piotrowskiego poświę-
cona gorzowskiemu gazownictwu w latach 1857-2007 (GWS 2008 nr 1, s. 2).

26 Otworzono nowe rondo na skrzyżowaniu zjazdu z mostu nad kanałem Ulgi z ul. Ma-
zowiecką. Było to 17 rondo w mieście (GW 2007 nr 276, s. 1).

26 Ukazała się książka Jerzego Zysnarskiego pt. „Studnia czarownic” poświęcona pale-
niu na stosach czarownic w Gorzowie (GW 2007 nr 276, s. 2).

26 Szkoła Podstawowa nr 9 świętowała 50 lat swojego istnienia. Z tej okazji w szkole 
odsłonięto tablicę pamiątkową. Szkoła została utworzona we wrześniu 1957 roku i po-
czątkowo miała siedzibę w budynku pokoszarowym przy ul. Mieszka I, na ul. Nową 7 
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przeniosła się w roku 1976, od roku 1985 patronem jest Jan Kochanowski (GWS 2008 
nr 1, s. 11).

27 Otwarto obwodnicę zachodnią miasta. Inwestycję rozpoczęto w roku 1987. Pierwszy 
etap zakończono w roku 1990 budową obwodnicy Baczyńskiej. Prace wznowiono w roku 
2001, kiedy władze miasta podpisały umowę na realizację pierwszego odcinka tej trasy, 
w roku 2003 otworzono pierwszy jej odcinek pomiędzy Kasprzaka a Sulęcińską, w roku 
2006 przerzucono most przez Wartę (trzeci most kołowy w Gorzowie), w listopadzie roku 
2007 zakończono prace wykonaniem 3 węzłów: Gorzów Północ (okolice Małyszyna), 
Gorzów Zachód (Wieprzyce) i Gorzów Południe (Zieleniec). Dzięki obwodnicy miasto 
ominie 20 tys. samochodów dziennie, głównie ciężarowych. Obwodnica ma długość 9,5 
km, jest fragmentem drogi ekspresowej S3, jej budowa kosztowała 190 mln zł, pasy ruchu 
mają po 3,5 m szerokości i 2-metrowe utwardzone pobocza, jej elementem charaktery-
stycznym jest most łukowy w Wieprzycach (trzeci most kołowy nad Wartą w Gorzowie) 
o długości prawie 730 m (GW 2007 nr 277, s. 1; 278, s. 1; GWS 2008 nr 1, s. 2).

27 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wykład dr. Andrzeja To-
czewskiego nt. „Obóz jeniecki IIIC Alt Drewitz (Stare Drzewice).

29 Wojewodą Lubuskim została Helena Hatka, kilka lat wcześniej dyrektor generalny 
w LUW, ostatnio dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (GW 
2007 nr 279, s. 1).

29 Tadeusz Jędrzejczak – prezydent Gorzowa oraz Andreas Gruss – prezes supermar-
ketu OBI otworzyli sklep tej sieci zbudowany przy ul. Szczecińskiej (GW 2007 nr 280, 
s. 1).

30 Znani żużlowcy: Tomasz Gollob i Rune Holta podpisali kontrakt na występy w Stali 
Gorzów w sezonie 2008 (GW 2007 nr 281, s. 1).

30 Po 53 dniach ze stanowiska dyrektora gorzowskiego Oddziału ZUS odwołano Jerze-
go Krzyżanowskiego. Jego następcą została Genowefa Ryszkiewicz, wcześniej dyrektor 
oddziału ZUS w Zielonej Górze (po reorganizacji oddział zielonogórski podporządko-
wano gorzowskiemu) (GW 2007 nr 281, s. 3).

30 (do 2. 12) Na basenie Słowianki odbyły się zimowe mistrzostwa Polski w pływaniu. 
Uczestniczyła w nich czołówka krajowa, m. in. Otylia Jędrzejczak, Mateusz Sawrymo-
wicz, Paweł Korzeniowski, Przemysław Stańczyk i in. (GW 2007 nr 276, s. 2).

30 60 lat istnienia obchodziła Szkoła Podstawowa nr 5 (ul. Konstytucji 3 Maja 5) (GWS 
2008 nr 1, s. 11).

?? Zakończyła się rozbiórka domu na rogu Chrobrego i Strzeleckiej, jednego z nielicz-
nych starych budynków w tym rejonie miasta, znacznie przebudowanego w latach 60. 
(GW 2007 nr 288, s. 3).

Dariusz A. Rymar
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Grudzień
4 Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Surowiec na konferencji prasowej poinformo-
wał o rezygnacji z funkcji w związku z tym, iż dzień wcześniej prokuratura przesłała do 
sądu akt oskarżenia przeciwko niemu dotyczący nielegalnej akwizycji na rzecz jednego z 
towarzystw ubezpieczeniowych (GWS 2008 nr 1, s. 18).

5 Zmarł Tadeusz Seniów – emerytowany, wieloletni pracownik muzeum gorzowskiego, 
archeolog (ur. 23 maja 1938 w Puźnikach woj. Stanisławów).

6 Prezydent Tadeusz Jędrzejczak otworzył przejście podziemne pod rondem na Zawar-
ciu, tzw. Info Glob (zwany też Pająkiem). W centralnym miejscu znajduje się fontanna w 
kształcie półkuli (GW 2007 nr 286, s. 3).

8 „Głos Gorzowa” zamieścił komiks Pawła Piechnika – mieszkającego w Hiszpanii – do-
tyczący żużlowca Edwarda Jancarza (GG 2007 nr 218, s. 1, 6-7).

10 Organizacja Pracodawców Barlinka skupiająca 47 największych prywatnych firm tego 
miasta rozpoczęła dyskusję nad ewentualnym przejściem Barlinka do woj. lubuskiego, z 
uwagi na liczne związki tego miasta z rozwijającym się ekonomicznie Gorzowem. Pre-
zes OPB Edward Skałecki stwierdził: My nie przesądzamy, gdzie ma być Barlinek, czy w 
zachodniopomorskim czy lubuskim. My po prostu wiemy, gdzie jest nam bliżej, wygodniej. 
To nie jest tylko moja opinia. To głos całej Organizacji Pracodawców Barlinka. Prezes OPB 
miał też nadzieję na referendum w tej sprawie. Z kolei Mariusz Szur – redaktor „Pulsu 
Barlinka” powiedział: W tym roku trzeba było podstawić dodatkowy autobus, żeby rano 
woził z Barlinka dzieci do gorzowskich szkół. W naszym szpitalu pracują lekarze z Gorzo-
wa, przyjeżdżają tu gorzowianie do pracy i na odpoczynek. Mieszkańcy Barlinka jeżdżą 
do Gorzowa do Multikina, na zakupy. Przecież autem to tylko 20 minut drogi. Mimo że 
już niemal dekadę jesteśmy poza byłym woj. gorzowskim, nadal czujemy silne związki z 
tym miastem. Administracja wojewody gorzowskiego nie zaniedbywała Barlinka, czego nie 
można powiedzieć o urzędnikach wojewódzkich w Szczecinie. W roku 1981 Barlinek był 
jedną z gmin, której najbardziej zależało na odłączeniu się od woj. gorzowskiego i powrót 
do woj. szczecińskiego  (A. Brykner, Barlinek w Lubuskiem?, GW 2007 nr 288, s. 1).

11 Inspektor Marek Bronicki – pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego w Szcze-
cinie został wyznaczony na szefa lubuskiej policji, nominację otrzymał dwa dni później 
(GW 2007 nr 289, s. 2; nr 291 s. 3; nr 292, s. 1).

13 Odbyły się obchody 26 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Organizatorem był 
Zarząd Regionu NSZZ „S” w Gorzowie. W trakcie uroczystości w katedrze odsłonięto 
replikę Białego Krzyża – umieszczonego tu w maju 1982 roku i przeniesionego w marcu 
1983 w inne miejsce. Następnie odbyła się uroczystość w teatrze, na której Krzyżami Ofi-
cerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano: Edwarda Borowskiego (pośmiert-
nie, odznaczenie odebrała jego żona), Stefanię Hejmanowską i Tadeusza Kołodziej-
skiego. Całość zakończył recital Elżbiety Kuczyńskiej.

14 Uroczyście otworzono nowy budynek  (8 tys. m kw.) Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gorzowie. Była to inwestycja wojewódzka, przeprowadzona dzięki 
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determinacji Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, a zwłaszcza marszałka An-
drzeja Bocheńskiego oraz zabiegom dyrektora Biblioteki Edwarda Jaworskiego. Była to 
największa inwestycja w kulturze w woj. lubuskim od chwili jego powstania (1999) oraz 
w powojennym Gorzowie (poprzednio taką inwestycją było kino Kopernik z połowy lat 
70.). Budynek powstał w szybkim tempie – ok. 12 miesięcy. „Gazeta Lubuska” poświęciła 
temu wydarzeniu małą notatkę na 3 stronie (GL 2007 nr 293, s. 3).

14 W bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyła się promocja książki 
„Przeciwko stanowi wojennemu: zajścia 31 sierpnia 1982 roku w Gorzowie” wydanej 
przez Archiwum Państwowe w Gorzowie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szcze-
cinie, NSZZ „S” Zarząd Regionu w Gorzowie i PWSZ (GW 2007 nr 295, s. 2).

14 W gorzowskim szpitalu zmarł Aleksander Maciejewski – jeden z najpopularniej-
szych aktorów gorzowskiego teatru (GW 2007 nr 293, s. 4).

15 W teatrze odbyło się zakończenie obchodów 750-lecia miasta. Imprezę prowadził szef 
biura obchodów Wojciech Wyszogrodzki. Nagrodzono najbardziej zasłużonych przy 
organizacji obchodów. Głównym punktem uroczystości była promocja „Encyklopedii 
Gorzowa” autorstwa Jerzego Zysnarskiego.

17 Gorzowski działacz Prawa i Sprawiedliwości Mirosław Marcinkiewicz ogłosił swoje 
odejście z tej partii (GW 2007 nr 293, s. 3).

18 Zielonogórscy radni jednogłośnie uchwalili apel do lubuskich posłów, aby przenieśli 
siedzibę regionalnego ośrodka TVP z Gorzowa do Zielonej Góry (GW 2007 nr 296, s. 1).

20/21 Od północy Polska stała się pełnoprawnym uczestnikiem traktatu w Schengen, umoż-
liwiającego przekraczanie granic w obrębie Unii Europejskiej bez kontroli granicznej.

21 Gorzowscy uczniowie gimnazjum: Łukasz Cendrowski, Tomasz Kowalewski, To-
masz Łagocki i Mateusz Woźniak przy pomocy Kamila Jasińskiego nakręcili film o Go-
rzowie pt. „Kapsuła czasu”. Film zdobył pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie, w 
którym wzięło udział 2 tys. uczniów ze 150 szkół. Konkurs zorganizowały Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej i Krajowy Ośrodek Dokumentacji Zabytków (GL 2007 nr 298, s. 2).

28 Tytuł gorzowskiego Sportowca Roku zdobył wioślarz Michał Jeliński – mistrz świata 
w czwórce podwójnej (GWS 2008 nr 2, s. 15).

30 Papież Benedykt XVI przyjął rezygnację biskupa Adama Dyczkowskiego i miano-
wał biskupem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej bpa Stefana Regmunta z diecezji le-
gnickiej (GW 2007 nr 304, s. 3).

?? Gorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna otrzymało wy-
różnienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (jako jedyna organizacja z woj. lu-
buskiego). Stowarzyszenie zostało także laureatem konkursu „Warto być za”, w którym 
uznanie zdobył projekt „Rzeczpospolita Obywatelska dla Wszystkich” autorstwa Iwony 
Filon-Król (GWS 2008 nr 1, s. 19). 


