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Styczeń

1 Karolina Żurawiecka-Nowak objęła funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Go-
rzowie. Jest rodowitą gorzowianką, związaną w latach 80. z opozycją, absolwentką 
II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie i Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu – Wydział Prawa (1996). Na stanowisku zastąpiła Barbarę Janiak, 
która przeszła do Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Gorzowie.

2 Edward Jaworski – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Gorzowie odebrał w Urzędzie Marszałkowskim nominację na drugą kadencję.

2 W przejściu podziemnym pod dominantą przy moście Staromiejskim prezydent 
Tadeusz Jędrzejczak odsłonił tablicę informującą, że w tym miejscu znajduje się 
środek Gorzowa.

4 Wicewojewodą lubuskim został Jan Świrepo z PSL (dotychczasowy wiceprze-
wodniczący Sejmiku Lubuskiego), działacz ZSL od 1959 roku, później PSL.

13 Po raz kolejny w Gorzowie grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

14 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece w Gorzowie IPN Oddział w Szczecinie 
otworzył wystawę pt. „Z największą brutalnością – zbrodnie wermachtu w Polsce, 
wrzesień – październik 1939”.

18 Rada Miasta Gorzowa nadała tytuł honorowego obywatela miasta odchodzą-
cemu na emeryturę biskupowi Adamowi Dyczkowskiemu.

19 W gorzowskiej katedrze odbył się ingres nowego ordynariusza diecezji zielo-
nogórsko-gorzowskiej bpa Stefana Regmunta. W ingresie uczestniczyło kilkaset 
osób, a także liczni goście, m. in. 20 arcybiskupów i biskupów, w tym abp Józef 
Kowalczyk, nuncjusz stolicy apostolskiej, abp Zygmunt Kamiński, metropolita 
szczeciński, abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski, abp Henryk Mu-
szyński, metropolita gnieźnieński, abp Stanisław Gądecki, metropolita poznań-
ski i abp Leszek Sławoj Głódź, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, Helena 
Hatka, wojewoda i Krzysztof Szymański, marszałek województwa.
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19 Edward Andrusyszyn został nowym szefem Platformy Obywatelskiej w Go-
rzowie (po rezygnacji jego poprzednika Witolda Pahla). PO w Gorzowie ma 200 
działaczy, należy do nich także wojewoda Helena Hatka.

19 Zbigniew Sejwa został kierownikiem Klubu Myśli Twórczej Lamus.

22 W Gorzowie powstało nowe koło Platformy Obywatelskiej, które założyli do 
niedawna działacze Samoobrony: Maciej Nawrocki i Alina Kwapińska (dyrektor 
Oddziału Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie). W spotkaniu założycielskim koła 
uczestniczył Tomasz Możejko – sekretarz lubuskiej PO.

23 Krystyna Sibińska została nowym przewodniczącym Rady Miasta Gorzowa. 
Poprzedni przewodniczący – Robert Surowiec zrezygnował z funkcji z powodu 
postawienia mu zarzutów przez prokuraturę dotyczących nielegalnej akwizycji na 
rzecz jednego z towarzystw ubezpieczeniowych (później Surowiec został oczysz-
czony z zarzutów).

24 Uczniowie V LO przy ul. Okólnej urządzili pikietę przeciwko planom likwida-
cji  ich szkoły.

24 Szczeciński Oddział IPN podpisał umowę o współpracy z Lubuskim Kurato-
rium Oświaty, na mocy której IPN będzie przeprowadzał lekcje z historii najnow-
szej w lubuskich szkołach.

28 Urszula Stolarska (była dyrektor ZUS) otrzymała nominację na wiceprezy-
denta Gorzowa (od 1 lutego), obejmie funkcję po odchodzącym na emeryturę 
Tadeuszu Jankowskim. Stolarska ukończyła Podyplomowe Studium Menadżer-
skie na Uniwersytecie Warszawskim oraz studium zarządzania na Akademii Eko-
nomicznej w Poznaniu, jest absolwentką Wydziału Matematyki i Fizyki UAM w 
Poznaniu, w latach 1999-2002 kierowała Wydziałem Majątku i Działalności Go-
spodarczej w gorzowskim magistracie, później była przez 5 lat dyrektorem go-
rzowskiego Oddziału ZUS.

30 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja „Słow-
nika landsberskich i gorzowskich twórców kultury”. Autorami są Krystyna Ka-
mińska, Jerzy Sygnecki, Janusz Michalski i Robert Piotrowski .

30 Odbył się po raz kolejny „Dzień Pamięci i Pojednania”. Prezydent Tadeusz Ję-
drzejczak i przewodnicząca Budnesarbeitsgemeinschaft Landsberg Ursula Has-
se-Dresing uderzyli w Dzwon Pokoju.
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30 Ksiądz Aloi Reiche z Bambergu przekazał w darze dla Archiwum Państwowe-
go panoramę Landsbergu/Gorzowa autorstwa Meriana.

Luty

4 Dr hab. Tomasz Jurek – dziekan Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej AWF 
w Gorzowie i senator RP Henryk Maciej Woźniak dokonali wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę nowej przystani wioślarskiej przy ul. Fabrycznej.

4 Policja ujawniła, iż w drukarni Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dwaj pra-
cownicy tej instytucji produkowali fałszywe banknoty.

5 W nowym gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ko-
synierów Gdyńskich otwarto uroczyście dział dla dzieci.

11 W gorzowskiej fabryce TPV Displays Polska Sp. z o.o.  ruszyła produkcja mo-
nitorów ciekłokrystalicznych. Uruchomiono pierwszą z czterech linii produkcyj-
nych. Fabryka zatrudniała 300 osób, do końca roku planowała zatrudnienie już 
1000 osób.

18 W gorzowskim sądzie rejonowym zapadł wyrok na dwóch działaczy faszystow-
skich, którzy jako kibice Gorzowskiego Klubu Piłkarskiego w roku 2007 wystąpili 
w filmie BBC, w którym wyrażali ubolewanie z powodu tego, że w czasie holo-
caustu Niemcy nie „wygazowali” wszystkich Żydów. Obaj mężczyźni przyznali się 
do winy i poprosili o możliwość dobrowolnego poddania się karze. Jeden z nich 
otrzymał wyrok 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata, drugi  jeden rok 
w zawieszeniu na pięć lat.
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25 Ordynator oddziału okulistycznego gorzowskiego szpitala Karol Korżel zdo-
był certyfikaty uprawniające do przeprowadzania operacji na ciałach szklistych. 
Umożliwi to gorzowskiemu szpitalowi jako jedynemu w lubuskim i jednemu z 
niewielu w kraju przeprowadzanie przeszczepu rogówki.
Marzec

3 Premier RP odwołał ze stanowiska dyrektora generalnego Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Marka Lewandowskiego i na jego miejsce powołał Jarosława 
Barańczaka – poseł z listy Komitetu Obywatelskiego z lat 1989-1991, wojewoda 
zielonogórski w latach 1990–1993, później m. in. pierwszy radca i kierownik wy-
działu handlowego polskiej ambasady w Ankarze.

4 Ryszard Kołodziej zastąpił Krzysztofa Dołganowa na stanowisku prezesa Ko-
strzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. R. Kołodziej w przeszłości 
był dwukrotnie posłem z listy PSL z woj. gorzowskiego (1989–1991 i 1993–1997), 
później dyrektor generalny, a następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Rol-
nictwa, dyrektor Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie, w 
latach 2003–2006 dyrektor gorzowskiego oddziału Agencji Rynku Rolnego.
13 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie odbyła się de-
bata z okazji 10 rocznicy podpisania tzw. „umowy paradyskiej”. Sama treść tego 
porozumienia została po raz pierwszy podana tego dnia do publicznej wiadomo-
ści przez „Gazetę Wyborczą”. W debacie uczestniczyli politycy gorzowscy i zielo-
nogórscy – sygnatariusze porozumienia z 1998 roku oraz obecni politycy lubuscy 
z wojewodą Heleną Hatką i marszałkiem Krzysztofem Szymańskim na czele. 
Dwie uczone z Uniwersytetu Zielonogórskiego prezentowały badania na temat 
wzajemnych relacji pomiędzy zielonogórzanami a gorzowianami.

14 Caelum Development rozpoczęło na gorzowskim Zawarciu budowę Nova Park 
– centrum handlowo-usługowo-kulturalnego z hotelem.

17 Zmarł były wiceprezydent Gorzowa Marcin Balak (ur. 26 X 1941 w Baniłowie 
w Rumunii). Absolwent historii na WSP w Zielonej Górze. Wiceprezydentem był 
od 1 VII 1979 do 1988, od 1999 roku prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji.

18 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wykład Barbary 
Bielinis-Kopeć nt. „Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego – problemy 
ochrony konserwatorskiej”. 

30 W konkursie ortograficznym zorganizowanym przez Askanę, Gorzowskie Wia-
domości Samorządowe i agencję Art. Model wygrała uczennica II LO Dominika 
Szyszko. W kategorii VIP wygrał Rafał Zapadka – w latach 80. działacz opozy-
cji, obecnie dziennikarz i przedsiębiorca. Tekst dyktanda opracowała Małgorzata 
Jach.
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31 W dziesiątej edycji nagrody „Człowiek człowiekowi” biskup Stefan Regmunt 
przyznał m. in. gorzowianom: Stanisławie Chojnackiej – wcześniej dyrektor Ze-
społu Szkół nr 13 w Gorzowie, obecnie wolontariuszka Ośrodka Wczesnej Inter-
wencji dla osób z upośledzeniem umysłowym w Gorzowie i w Centrum Chary-
tatywnym im. Jana Pawła II, prezes zespołu Caritas przy parafii pw. Pierwszych 
Męczenników Polski w Gorzowie i Ryszardowi Cichockiemu – od 16 lat prezes 
Klubu Abstynenta „Nadzieja” w Gorzowie.

Kwiecień

2 Przy ul. Wróblewskiego otwarta została stacja paliw należąca do policji.

3 ZWCh Stilon  SA został kupiony przez amerykańską spółkę The Bear Stearms 
Company Inc. Zakład wszedł w skład nowego europejskiego holdingu produkują-
cego włókna poliamidowe Meryl Fiber Group. 

3 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja albumu 
Hanny Ciepieli pt. „Strebejko”. 

4 Otwarto „Komarówkę” – zmodernizowaną trybunę na stadionie żużlowym. 
Ustawiono tam dodatkowe trybuny na 4 tys. osób oraz część trybun zadaszono 
– pod dachem znalazło się ok. 6 tys. miejsc. Zmodernizowany stadion stał się jed-
nym z najlepszych w Polsce stadionów żużlowych. 

19 Piłkarze ręczni AZS AWF Gorzów po zwycięstwie jedną bramką w derbowym 
pojedynku z Stelmet Zielona Góra awansowali do ekstraklasy rozgrywek piłkar-
skich. 

20 Gorzów odwiedziła grupa 32 ambasadorów. Co cztery lata ambasadorowie 
odwiedzają jedno z województw, w roku 2008 wizytowali woj. lubuskie. Ambasa-
dorzy zwiedzili bulwar i katedrę oraz zostali przyjęci przez wiceprezydent Zofię 
Bednarz.

21 Przez ponad godzinę w centrum Gorzowa nie było prądu. Zamknięte zostały 
sklepy, kawiarnie i restauracje. Przyczyną był uszkodzony kabel na ul. Jagielloń-
czyka. 

21 Odbył się zjazd miejskiej organizacji SLD. Kilka lat wcześniej przynależność do 
tej partii deklarowało ok. 300 osób, obecnie 178, na zjazd przybyło 79, czyli mniej 
niż połowa. Stało się to powodem zakwestionowania legalności tego zjazdu przez 
byłego posła tej partii Jakuba Derech-Krzyckiego. Przewodniczącą SLD została 
wybrana w roku 2007 Mirosława Winnicka. 
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22 Władze miasta przekazały niszczejącą tzw. zieloną willę przy ul. Chrobrego 
Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu, które znajdzie tu po remoncie swoją 
siedzibę. 

26 Zespół żeńskiej koszyków AZS PWSZ po 8 latach istnienia wywalczył brązowy 
medal mistrzostw Polski. 

29 W Białym Kościele odbył się wykład prof. Jerzego Roberta Nowaka, który 
uzasadniał antypolskość książki Jerzego Tomasza Grossa pt. „Strach”. 

29 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wykład dra. hab. 
Romana Czai nt. „Nowa Marchia w okresie rządów Zakonu Krzyżackiego”. 

29 Pod Lubuskim Urzędem Wojewódzkim odbyła się pikieta nauczycieli doma-
gających się podwyżek płac. Zorganizowali ją po raz pierwszy wspólnie działacze 
Związku Nauczycielstwa Polskiego i „Solidarności”. 

Maj

1 Prezesem gorzowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji został Le-
szek Rybka – wcześniej naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie 
Miejskim. Przedsiębiorstwo to poszukiwało bezskutecznie prezesa od czasu przej-
ścia Marcina Balaka na emeryturę w roku 2006. 

5 Podczas uroczystej sesji Rady Miasta tytuły Honorowych Obywateli Miasta Go-
rzowa otrzymali były ordynariusz lubuski bp Adam Dyczkowski i  prezydent RP 
na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. 

10 Na zjeździe lubuskiego SLD przewodniczącym wybrano posła Bogdana Won-
tora. Zastąpił on na tym stanowisku Jana Kochanowskiego, który nie kandydo-
wał na następną kadencję. 

23 Zakończył się remont laboratorium w szpitalu przy ul. Dekerta: powiększono 
poczekalnię, wymieniono oświetlenie, odnowiono ściany i posadzkę. 

25 W gorzowskiej katedrze odbyła się uroczystość 50-lecia otrzymania święceń 
kapłańskich przez biskupów Pawła Sochę i Antoniego Stankiewicza. 

30 Oficjalnie otwarta została fabryka monitorów ciekłokrystalicznych TPV. Ot-
warcia dokonali My Lu (TPV), prezes TPV Jason Hsuan, dyrektor fabryki Wie-
sław Ciepliński, prezydent Tadeusz Jędrzejczak i Paweł Wojciechowski, prezes 
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. 
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Czerwiec

3 Rozpoczął się tygodniowy strajk pocztowców. Do mieszkań nie docierała kore-
spondencja ani prasa, a tylko emerytury. 

10 Sąd uznał za winnego zbrodni komunistycznej płka Lecha Kosiorowskiego, 
Komendanta Wojewódzkiego MO, który w grudniu 1981 roku wyrzucił z pracy 
milicjanta za to, że nie chciał uczestniczyć w internowaniu działacza „Solidarno-
ści”, jednocześnie sprawa została umorzona na podstawie amnestii z roku 1989. 

14 Gorzowski Klub Piłkarski wywalczył awans do pierwszej ligi. 

16 Sąd Okręgowy w Gorzowie przyznał odszkodowanie w wys. 25 tys. zł za repre-
sje poniesione w latach 80. przez działacza „Solidarności” Krzysztofa Hańbickie-
go z Rzepina. 

20 Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta została 28-
letnia Agnieszka Kuźba, od 6 lat pracująca w tym wydziale. 

25 Radni na wniosek prezydenta przyjęli uchwałę o zmianie nazwy ul. Małgorzaty 
Fornalskiej na Zbigniewa Herberta. Stało się to powodem oburzenia przedsiębior-
ców mających tam swoje zakłady. 

25 Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. Andrzej Bałaban ogłosił 
decyzję o przejęciu przez PWSZ prywatnej Wyższej Informatycznej Szkoły Zawo-
dowej. 

27 Konkurs na dyrektora Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta wygrał Wojciech 
Popek – historyk sztuki, wcześniej pracownik muzeum, później obecnie zatrud-
niony w fabryce „Faurecia”. 

Lipiec

1 Gorzowska Prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko policjantowi, który 14 
kwietnia rozbił szybę w samochodzie kolbą pistoletu i postrzelił przy tym przy-
padkowo kierowcę. Do wypadku doszło podczas próby wylegitymowania kierow-
cy, który chciał się uchylić od tej czynności i uciec policjantom. 

2 W 751 rocznicę założenia Gorzowa na placu Grunwaldzkim dokonano za-
mknięcia kapsuły czasu. W kapsule znalazło się 11 pojemników wypełnionych 
depozytami od 85 osób. Kapsuła ma być otworzona po 100 latach.

7 Ukazał się przewodnik po Gorzowie autorstwa Krystyny Kamińskiej. 
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8 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej zaprezentowano kolekcję 73 
map  dawnej Nowej Marchii zakupionej od dra Radosława Skryckiego ze Szcze-
cina za 80 tys. zł. Zakup sfinansował Urząd Miasta. Najstarsza pochodzi z 1585 
roku. 

11 Centrum handlowe Panorama przy ul. Górczyńskiej zostało wystawione na 
sprzedaż. Panorama powstała w roku 2000 jako pierwsza galeria handlowa w Go-
rzowie. Należała do firmy Mars będącej własnością Zdzisława Kałamagi. Firma 
Mars została zbudowana od podstaw w latach 90. przez Z. Kałamagę. W roku 2004 
znalazła się w kłopotach finansowych, które spowodowały jej wykup przez inne 
sieci handlowe. 

11 Stary Dom Towarowy przy ul. Sikorskiego będący własnością spółki kupieckiej 
Stary Dom Towarowy został zakupiony przez wrocławską firmę developerską In-
ter-es. 

13 Po ciężkiej chorobie zmarł Marian Kempa – od roku 1987 kierownik gorzow-
skiego Urzędu Stanu Cywilnego (miał 62 lata). 

16 Na  nadwarciańskim bulwarze odsłonięto rzeźbę przedstawiającą Pawła Za-
charka (1916–1991) – gorzowskiego przewoźnika, który przez 20 lat przewoził 
mieszkańców Gorzowa przez Wartę. Autorką projektu rzeźby jest Zofia Bilińska. 
Rzeźbę postawiono dzięki społecznemu komitetowi, który zebrał niezbędne na 
ten cel środki finansowe. Jest to trzecia tego typu rzeźba po pomnikach Edwarda 
Jancarza – żużlowca i Szymona Giętego – kloszarda. 

18 W Starym Kisielinie zmarł ks. infułat Mieczysław Marszalik (ur. 1917 w Kań-
czudze k. Przeworska), prefekt Niższego Seminarium Duchownego w Gorzowie 
od roku 1948, gdzie także uczył do likwidacji szkoły w roku 1961, później m. in. 
wikariusz generalny i kanclerz Kurii, przez wiele lat przyjaciel i spowiednik bpa 
Wilhelma Pluty. Po przeniesieniu stolicy diecezji do Zielonej Góry na początku lat 
90. przeprowadził się do tego miasta. 

23 27-letni Bartosz Pustuł został nowym dyrektorem centrum handlowego Aska-
na. Na stanowisku zastąpił Jacka Malczewskiego. Nowy dyrektor jest absolwen-
tem międzynarodowych stosunków ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej 
oraz stypendystą International Business School w szwedzkim Jonkoping. 

24 Centralne Biuro Śledcze zatrzymało byłego wiceprezydenta Gorzowa Mariu-
sza G. m. in. pod zarzutem przywłaszczania mienia w czasie, gdy pełnił on funkcję 
prezesa Stali Gorzów. 

25 W gorzowskim magistracie prezydent Tadeusz Jędrzejczak i przewodnicząca 
Rady Miasta Krystyna Sibińska pożegnali opuszczającą Gorzów siostrę Michaelę 
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Rak, która przez 12 lat prowadziła Hospicjum św. Kamila. Siostra Michaela wyje-
chała na Litwę z zadaniem zorganizowania tam pierwszego hospicjum. 

25 (do 26) W amfiteatrze odbyła się czwarta po reaktywacji edycja festiwalu Reg-
gae nad Wartą. Wystąpiło 12 zespołów, w tym: Maleo Reggae Rockers, Dubska, 
Jamal. Gościem specjalnym był Wayne McArthur – brytyjski gwiazdor dub. 

31 Na koniec lipca bezrobocie w Gorzowie było wyjątkowo niskie i utrzymywało 
się na poziomie 4,1%. W całym woj. lubuskim bezrobocie wynosiło 11,7%.

Sierpień

1 Działacz Prawa i Sprawiedliwości Marek Surmacz został doradcą prezydenta 
RP do spraw samorządowych i bezpieczeństwa. 

11 Szefem gorzowskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Pań-
stwa został Tomasz Możejko – sekretarz lubuskiej Platformy Obywatelskiej, na-
uczyciel ze Świebodzina. 

11 Gorzowski radny Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Mirosław Marcinkie-
wicz zrezygnował z członkostwa w swoim klubie i przeszedł do Platformy Oby-
watelskiej. 

13 Zmarła Rozalia Aleksandrowicz (ur. 1933), mieszkanka Gorzowa od roku 
1946, wieloletnia radna miejska, działaczka SD, przewodniczyła także gorzowskiej 
gminie muzułmańskiej.

14 Dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta Wojciech Popek zaprezento-
wał nowe wydawnictwo: tekę z widokami miasta na przestrzeni kilku stuleci.

17 Michał Jeliński – wioślarz z Gorzowa, startujący w składzie czwórki podwój-
nej, został mistrzem olimpijskim. Startował w drużynie razem z Adamem Koro-
lem, Markiem Kolbowiczem i Konradem Wasielewskim.

18 W rankingu dworców kolejowych dworzec gorzowski zajął 22. miejsce. W ran-
kingu sklasyfikowano 23 dworce w największych miastach Polski (niżej w klasyfi-
kacji znalazł się tylko dworzec Wschodni w Warszawie).

24 Nowym członkiem Zarządu Województwa został działacz Platformy Obywa-
telskiej z Gorzowa Tomasz Hałas – wcześniej informatyk i kierownik działu in-
formatyki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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24 Zakończył się proces wymiany skrzynek pocztowych na euro skrzynki (umoż-
liwiające wrzucanie korespondencji także przez inne podmioty niż Poczta Pol-
ska). Jednak w Gorzowie nie wszędzie wymianę przeprowadzono.

27 Na wioślarskich mistrzostwach Polski po raz ostatni wystartował dwukrotny 
mistrz olimpijski (Sydney, Ateny) Tomasz Kucharski. Wystartował w symbolicz-
nej osadzie z mistrzem z Pekinu Michałem Jelińskim. Zajęli 3. miejsce. Kucharski 
wraz ze swym partnerem Robertem Syczem z Bydgoszczy nie zakwalifikowali się 
do startu w Pekinie.

28 Nowym kierownikiem gorzowskiego Urzędu Stanu Cywilnego została Miro-
sława Winnicka (41 lat), absolwentka wydziału ekonomii i zarządzania Politech-
niki Koszalińskiej, działaczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej (od kwietnia 2007 
przewodniczy kołu miejskiemu).

?? Na Górczynie otworzony został nowy salon meblowy firmy Bodzio należącej 
do Bogdana Szewczyka.

Wrzesień

1 Szefem magistrackiego Biura Obsługi Inwestora został socjolog dr Bogusław 
Bukowski.

2 (do 3) W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się konferencja pt. 
„Polskie niepodległości. Wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 
1918-1945-1989”.

3 Trenerem piłkarzy Gorzowskiego Klubu Piłkarskiego został były reprezentant 
kraju Czesław Jakołcewicz.

8 Szefem lubuskiej policji został inspektor Leszek Marzec, wcześniej zastępca ko-
mendanta policji dolnośląskiej. Na stanowisku zastąpił Marka Bronickiego zdy-
misjonowanego w końcu sierpnia za awansowanie policjanta mającego zarzuty 
prokuratorskie.

9 Dwóch nieletnich oprawców (15 i 16 lat) zamordowało bez powodu 14-letniego 
Dawida. Do morderstwa doszło na os. Poznańskim.

11 Zarząd Telewizji Polskiej SA podjął uchwałę wstrzymującą budowę nowego 
budynku dla oddziału TVP w Gorzowie. Jako powód podano spadek wpływów z 
abonamentu.
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13 W Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym odbyły się obchody „Europejskich 
dni dziedzictwa kulturowego”. W trakcie wykład wygłosił Dieter Ehrhardt z Nie-
miec pt. „Landsberg nad Wartą/Gorzów Wlkp.: kontynuacja kultury?”.

18 Przed gorzowskim Sądem Rejonowym zapadł wyrok w sprawie trzech byłych 
funkcjonariuszy SB, którzy w roku 1982 fałszywie zeznali, że w demonstracji po-
litycznej uczestniczył Jarosław Romański, w efekcie czego został skazany na karę 
pozbawienia wolności. esbecy Ryszard Sidorowicz, Stefan J. oraz Zdzisław M. 
zostali skazani na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu 
na 3 lata.

20 (do 21) Odbyła się 2 edycja Międzynarodowych Spotkań Orkiestr Dętych 
„Alte Kameraden” – doroczne spotkanie orkiestr upamiętniające landsberczanina 
– kompozytora muzyki marszowej Karla Teikego. W trakcie przemarszu ulicami 
gorzowskimi jedna z orkiestr niemieckich została obrzucona kamieniami i wyzwi-
skami nazistowskimi przez grupkę polskich chuliganów.

Październik

1 Funkcję dyrektora Muzeum Lubuskiego w Gorzowie objął Wojciech Popek – 
historyk sztuki, wcześniej pracownik gorzowskiego muzeum a także fabryki Fau-
recia. Na stanowisku zastąpił Gabrielę Balcerzak.

1 W gorzowskim szpitalu otworzono oddział onkologii klinicznej.

10 Gorzowski klub radnych PO usunął ze swojego składu Łukasza Szadnego. Po-
wodem była stała absencja na sesjach i nieuczestniczenie w pracach rady.

11 Urząd Marszałkowski wystawił na sprzedaż bazę likwidowanej Wojewódzkiej 
Kolumny Transportu Sanitarnego w Gorzowie przy ul. Konstytucji 3 Maja.

13 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej Wydział Promocji Miasta 
zaprezentował rezultaty badań, jakie zlecono wyspecjalizowanej firmie, a które 
dotyczyły wizerunku Gorzowa w oczach Polaków, na przykładzie miast Poznania, 
Wrocławia, Kalisza i Zielonej Góry. Jako najbardziej kojarzące się z Gorzowem 
wskazywano: żużel, słabe drogi, katedrę i Kazimierza Marcinkiewicza.

15 W gorzowskim magistracie prezydent Tadeusz Jędrzejczak zaprezentował 
makietę projektowanego na Zawarciu nowego ratusza.

16 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja albumu 
Macieja Szymanowicza pt. „Kućko” – poświęconego znanemu gorzowskiemu ar-
tyście fotografikowi.
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23 W ramach XXV Gorzowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej odbył się wykład 
prof. Andrzeja Friszke pt. „Rok 1989 – odrodzenie wolności”.

23 Urząd Miasta nabył od likwidatora Klubu Sportowego Stilon halę przy ul. 
Czereśniowej. Hala została przekazana Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących.

24 Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji odwołała ze sta-
nowiska prezesa Leszka Rybkę. Powodem były opóźnienia w uzbrojeniu terenów 
popoligonowych.

24 Wręczono nagrody kulturalne Prezydenta Gorzowa. Nagrody za całokształt 
otrzymali Teresa Lisowska-Galla – aktorka i rzeźbiarka oraz Zofia Bilińska – 
rzeźbiarka; zaś za rok 2007/2008 Monika Kowalska i Zbigniew Sejwa za film 
„Czerwiak” o nieżyjącym aktorze Aleksandrze Maciejewskim. Nagrodę specjal-
ną w postaci złotego zegarka otrzymał Edward Jaworski za wybudowanie nowe-
go gmachu biblioteki.

24 W dawnym Pałacu Biskupów Gorzowa otworzono pierwszą wystawę. Była 
poświęcona zakonowi cystersów. Była to pierwsza impreza zorganizowana przez 
powstający Instytut im. Biskupa Wilhelma Pluty. Wystawę zorganizował ks. dr Ry-
szard Tomczak.

27 (do 28) W hotelu Qubus i w Rogach odbyła się międzynarodowa konferencja 
pt. „Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa i oby-
wateli po wejściu Polski do Strefy Schengen na przykładzie pogranicza lubusko-
brandenburskiego”. Konferencję zorganizowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa we współpracy z wojewodą lubuskim i Komendą Wojewódzką Policji.

28 Radny Marek Kosecki zrezygnował z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości 
i przeszedł do Platformy Obywatelskiej.

28 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się wykład Ryszar-
da Bronisza pt. „Herman Silwedel – kompozytor i wydawca. Postać zapomniana 
przez landsberczan, a nieznana gorzowianom”.

31 Prezydent Tadeusz Jędrzejczak odwołał dyscyplinarnie Zygmunta Basia ze 
stanowiska dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zarzucił mu m. in. poświadcze-
nie nieprawdy w dokumentach.

31 Program „Dzień dobry TVN” emitowany przez stację telewizyjną TVN został 
nadany z Gorzowa.
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Listopad

4 Rozpoczął się proces w sprawie inwestycji miejskich z lat 2002–2003. Na ławie 
oskarżonych zasiadło 19 osób związanych z administracją oraz przedsiębiorstwa-
mi budowlanymi.

5 Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie Centrum Edukacji Artystycznej. CEA 
mają zbudować warszawski Mostostal i przedsiębiorstwo Ebud. Inwestycja będzie 
kosztowała 130 mln zł..

6 Rzecznik Urzędu Miejskiego w Gorzowie Jolanta Cieśla zaprezentowała kon-
cepcję budowy Centralnego Ośrodka Sportowego w Gorzowie. Ma to być kom-
pleks obejmujący 2 hale – lekkoatletyczną i widowiskowo-sportową, boisko pił-
karskie z zadaszonymi trybunami na 15 tys. miejsc, boiska ze sztuczną murawą, 
korty, hotel i basen. Kompleks ma być wzniesiony przy ul. Mironickiej, a budowa 
ma się zakończyć do roku 2012.

6 W Archiwum Państwowym odbyła się promocja 15 tomu „Nadwarciańskiego 
Rocznika Historyczno-Archiwalnego.

Promocja NRHA nr 15
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Promocja NRHA nr 15

7 W Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej odbyła się konferencja zorga-
nizowana przez gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego pt. 
„Śladami pamięci – obecność Żydów w dziejach Gorzowa. W 70. rocznicę Nocy 
Kryształowej.

7 W Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta otworzono wystawę pt. „Drogi do nie-
podległości”. Na wystawie zaprezentowano medale, broń i inne pamiątki związane 
z walkami o niepodległość.

10 W 65. rocznicę mordów na Wołyniu gorzowski oddział Towarzystwa Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na cmentarzu przy ul. Żwirowej 
odsłonił Pomnik Pamięci poświęcony Polakom wówczas zamordowanym.

11 Na placu Wolności odsłonięto pomnik Józefa Piłsudskiego. Pomnik ustawiono 
4 listopada. Powstał on z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz Budowy Pomnika 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, którym kierował gorzowski biznesmen i działacz 
opozycji w latach 80. Zenon Michałowski. Autorem rzeźby jest Robert Sobociń-
ski. Rzeźba jest w skali 1:1.2. W uroczystości odsłonięcia pomnika brała udział 
kompania honorowa Wojska Polskiego, prezentowano pojazdy wojskowe, m. in. 
czołg Leopard 2; dwa transportery Rosomak i wyrzutnię rakiet Langusta. Odsło-
nięcia pomnika dokonali: Helena Hatka – wojewoda, Marcin Jabłoński – mar-
szałek województwa, Tadeusz Jędrzejczak – prezydent miasta. Zgrzytem w czasie 
uroczystości niepodległościowych była wizyta w Gorzowie reżysera Bohdana 
Poręby, który spotkał się z nielicznymi sympatykami w Wojewódzkiej i Miejskiej 
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Bibliotece Publicznej. Od jego zaproszenia odcięli się przedstawiciele wspomnia-
nego wyżej stowarzyszenia.

13 Dwaj uczniowie: Kamil Owsianny i Wojciech Kalarus odkopali w Gliniku 
cokół pomnika poświęconego niemieckim żołnierzom poległym w czasie I wojny 
światowej. Pomnik był zasypany kilkadziesiąt lat wcześniej.

15 „Gazeta Wyborcza” ogłosiła wyniki sondażu sympatii politycznych gorzowian, 
jaki na zlecenie gazety wykonała firma Millward Brown SMG/KRC. Według niego 
w wyborach na prezydenta miasta wygrałby prezydent Tadeusz Jędrzejczak, któ-
ry otrzymałby 47% głosów. Za nim plasowali się niewymienieni z nazwisk kan-
dydaci PO – 16%, PiS – 8%, SLD – 4%, inny kandydat – 2%, PSL – 1%. Ponadto 
4% zadeklarowało absencję wyborczą, zaś 18% było niezdecydowanych. Wyniki 
popularności ugrupowań w wyborach do rady przedstawiały się następująco: PO 
– 32%, Komitet Wyborczy T. Jędrzejczaka – 22%; PiS – 14%; SLD – 9%; PSL – 3%; 
inny lokalny komitet wyborczy – 1%; absencję wyborczą zadeklarowało 4%, zaś 
brak konkretnych preferencji 14%.

15 Gorzowski szpital zdobył uprawnienia do leczenia najmniejszych i najciężej chorych 
noworodków. Związane to było z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów i zainwe-
stowaniem w odpowiedni sprzęt, m. in. nowoczesny respirator do wentylacji oscylacyj-
nej wysokiej częstotliwości oraz stanowisko do inhalacyjnego stosowania tlenku azotu 
wykorzystywanego do leczenia tzw. przetrwałego nadciśnienia płucnego.

15 Prof. Tadeusz Zaborowski – były cenzor z Gorzowa został wybrany rektorem 
Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze.

15 Pochodzący z Gorzowa były działacz Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodo-
wego Bogusław Kiernicki został członkiem rady nadzorczej Polskiego Radia SA. 
Kiernicki jest absolwentem I LO w Gorzowie i UAM w Poznaniu. W latach 80. 
działał w Ruchu Młodej Polski, a później był jednym z założycieli ZChN.

18 Zarząd Województwa Lubuskiego odwołał Wandę Szumną ze stanowiska dy-
rektora gorzowskiego szpitala. Zastąpił ją Andrzej Szmit. Zmiany dokonano w 
rezultacie kontroli szpitala wykonanej przez NIK.

19 W Państwowej  Wyższej Szkole Zawodowej przeprowadzono konferencję nauko-
wą poświęconą duszpasterstwu akademickiemu z lat 70. pn. „Oaza wolności. Dusz-
pasterstwo Akademickie w latach 70”. W czasie obrad wystąpili m. in. ks. Witold An-
drzejewski z Gorzowa, o. Ludwik Wiśniewski z Lublina, dr Przemysław Fenrych 
ze Szczecina, Mateusz Wyrwich z Warszawy i prof. Jan Żaryn z Warszawy. W kon-
ferencji brali udział także dawni uczestnicy DA: m. in. Marek Jurek (Gorzów-War-
szawa), Roman Gawroniak (Gorzów), Elżbieta Czuma (Łódź), Konferencję oprócz 
gospodarzy zorganizowali Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Archi-
wum Państwowe w Gorzowie i Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Gorzowie.
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Konferencja „Oaza wolności” (fot. D. A. Rymar)

Konferencja „Oaza wolności”. Od lewej: ks. Witold Andrzejewski, Jan Żaryn, 
o. Ludwik Wiśniewski (fot. D. A. Rymar)
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Konferencja „Oaza wolności”. Od lewej: Marek Jurek, Elżbieta Czuma, Roman Gawroniak 
(fot. D. A. Rymar)

20 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja książki 
gen. bryg. dra. Edwarda Wejnera pt. „Wojsko i politycy bez retuszu”.

21 Przy ul. Słowiańskiej otworzono supermarket elektryczny sieci Media Markt.

21 Zmarła Aleksandra Zawiejska (właśc. Gertruda Małgorzata Eckersdorf), 
pionierka gorzowska. Jej obszerny biogram i wspomnienia zob. w niniejszym to-
mie Rocznika.

25 Gorzowski radny Łukasz Szadny zrezygnował z członkostwa w Platformie Oby-
watelskiej. Powodem były nieporozumienia na tle jego niskiej aktywności w pra-
cach rady. Z kolei radny lewicy Zbigniew Sejwa przeszedł do klubu radnych PO.

25 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wykład dra Prze-
mysława Kołosowskiego nt. „250 rocznica bitwy pod Sarbinowem w inicjatywach 
i działaniach projektu Chwarszczany”.

25 W Sądzie Rejonowym w Gorzowie zapadł wyrok w głośnej sprawie internau-
ty posługującego się nickiem „Duckbuster”. Sąd uznał, że jest nim informatyk 
Krzysztof Sz., syn byłego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa. W roku 2006 
Sławomir Wieczorek opublikował w internecie listę dawnych funkcjonariuszy 
SB. W rezultacie na forum internetowym „Gazety Wyborczej” otrzymał groźby 
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pobicia od internauty „Duckbuster”. Ten ostatni został następnie schwytany przez 
policję. Sąd skazał „Duckbustera” na karę grzywny w wysokości 800 zł. „Duckbu-
ster” został już wcześniej skazany na karę grzywny w wysokości 500 zł, ale od tego 
wyroku odwołał się S. Wieczorek, gdyż uznał, że jest on zbyt niski (GW 2008 nr 
271, s. 3; 276, s. 3).

26 Tygodnik „Newsweek” opublikował ranking prezydentów polskich miast. Pre-
zydent Tadeusz Jędrzejczak zajął w nim piąte miejsce. Redakcja tygodnika roze-
słała ankiety do 108 prezydentów polskich miast, w których pytała m. in. o wzrost 
budżetu miasta, inwestycje komunalne, przestępczość, pozyskiwane środki z UE i 
in. Następnie udzielane odpowiedzi zweryfikowano i zestawiono w redakcji ran-
king. Prezydenta Gorzowa wyprzedzili prezydenci Krosna, Wrocławia, Rzeszowa 
i Świnoujścia.

26 W opuszczonym i niestrzeżonym budynku kina „Kopernik” wybuchł pożar. 
Szybka akcja straży pożarnej uratowała obiekt od spalenia. Było to prawdopodob-
nie podpalenie.

28 O godz. 11.00 jedna z pracownic banku znajdującego się w Titanicu zauważyła 
pakunek, z którego wystawały druty. Przypuszczając, że może to być ładunek wy-
buchowy, zawiadomiono policję. Policja podjęła akcję unieszkodliwienia ładunku, 
co zablokowało centrum miasta. Zajęła się tym specjalna ekipa policyjna spro-
wadzona z Wrocławia. Paczkę z banku wywieziono o godz. 18.20 przy pomocy 
specjalnego robota. Jak się okazał, nie była to bomba, ale celowo wykonana paczka 
mająca ją przypominać wyglądem. Sprawczynią okazała się 27-letnia mieszkanka 
Gniezna.

30 W Gorzowie koncertował znany amerykański muzyk jazzowy Freddy Cole.

?? Gorzowski „Stilon” zmienił właściciela – stała się nim spółka Martis z Aleksan-
drowa Łódzkiego. Nowa dyrekcja zapowiedziała restrukturyzację zakładu i zwol-
nienia grupowe.

Grudzień

2 W Urzędzie Miasta podpisano protokół przekazania gorzowskiego cmentarza 
żydowskiego na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

5 Zespół ekspertów działający przy Ministerstwie Kultury w związku z pracami 
nad nową ustawą  o radiofonii wydał opinię, iż regionalny ośrodek TVP powinien 
znajdować się w Zielonej Górze – po połączeniu z regionalną rozgłośnią radia 
publicznego.
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5 Oddano do użytku odremontowaną ulicę Fredry.

8 Z gorzowianami spotkał się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Spotkanie odbyło 
się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Prezes PiS m. in. skrytykował 
rząd i zapowiedział wdrożenie nowego programu partii.

9 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wykład dra Chri-
stiana Gahlbecka nt. „Słońsk w średniowieczu”.

10 Na terenie dawnej Łaźni Miejskiej otworzono halę do tenisa stołowego. Re-
montu i adaptacji dokonała firma Matbud. W ścianach wymieniono wszystkie 
szklane luksfery, zmieniono oświetlenie, nieckę basenu pokryto nową posadzką. 
Hala będzie miejscem rozgrywania turniejów przez ekstraligowe drużyny tenisa 
stołowego klubu Gorzovia.

11 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się wystawa i wykład 
mgr Anny Jodko z Archiwum Państwowego w Gorzowie nt. „Historia kościoła 
Chrystusa Króla na gorzowskim Zawarciu w 80. rocznicę położenia kamienia wę-
gielnego (1928–2008)”.

12 Radio Miejskie Gorzowa informowało: 48 osób z Gorzowa i okolic represjono-
wanych w czasie PRL-u dostanie odszkodowania na kwotę prawie 990 tys. złotych. 
Pieniądze za doznane krzywdy może dostać więcej osób. Z powodu m.in. internowa-
nia, bezprawnego zatrzymywania, rewizji czy utraty pracy pozwy do sądu złożyło 
108. gorzowskich działaczy opozycyjnych i ich rodzin. Mogli to zrobić dzięki wpro-
wadzeniu w październiku zeszłego roku ustawy umożliwiającej dochodzenie swoich 
praw. Górna granica odszkodowania nie może przekroczyć 25 tys. zł. Jak powiedział 
nam wiceprezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Roman Makowski, na razie tylko 13 
pozwów zostało z różnych przyczyn oddalonych. Kolejne sprawy toczą się cały czas 
przed gorzowskim sądem. Około 10 osób w sprawach odszkodowań za represję re-
prezentuje mecenas Stanisław Żytkowski. Choć sam był internowany i wielokrotnie 
zatrzymywany za działalność opozycyjną  nie złożył pozwu. „Podszedłem do tego tak, 
że ja nie pozwolę zrobić z siebie ofiary. Ja nie jestem ofiarą, nie chciałem być ofiarą i 
nie będę ofiarą” – dodał Żytkowski (cytat za: www.rmg.fm).

14 O godz. 5.36 po raz pierwszy w Gorzowie pojawił się pociąg intercity. Jest 
to pociąg „Stanisław Moniuszko” jeżdżący na trasie Berlin-Gorzów-Warszawa. W 
Gorzowie pociąg w stronę Warszawy odjeżdżał o godz. 23.28. Tego dnia próż-
ne jednak było poszukiwanie tego połączenia w internetowym rozkładzie jazdy 
PKP. Pociągiem tym można także bezpośrednio dojechać z Gorzowa do Krakowa, 
Gdańska i Kaliningradu.

16 Na konferencji prasowej w Archiwum Państwowym zaprezentowano koncep-
cję budowy nowego budynku tej instytucji przy ul. Mościckiego. Nowy obiekt 
będzie liczył 1670 m kw. powierzchni i zaspokoi potrzeby lokalowe archiwum na 
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wiele lat. Autorem koncepcji jest mgr inż. arch. Jacek Sierakowski. Jest szansa, że 
budowa ruszy na przełomie lat 2009/2010.

16 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja książki 
dra Radosława Skryckiego „Dzieje kartografii Nowej Marchii do końca XVIII 
wieku”.

19 Przy gorzowskim Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. 
Czereśniowej otworzono nowoczesne boisko sportowe „Orlik”, zbudowane w ra-
mach programu rządowego. Boisko kosztowało 1,7 mln zł.

20 (do 31) W telewizji TVN emitowany był 30-sekundowy spot reklamowy „Go-
rzów zaprasza”.

19 W Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie otworzono wystawę pt. 
„Rzeźba europejska od XVII do XX wieku”.

22 W Domu Biskupów Gorzowskich odbył się wykład mgr Lucyny Gac-Giesen 
nt. „Architektura secesyjnych willi w Gorzowie”, oparty na jej pracy magisterskiej 
sprzed kilku lat.

23 Do gorzowskiego sądu gospodarczego wpłynął wniosek o ogłoszenie upadło-
ści Stilonu. Wniosek złożył nowy właściciel spółki firma Martis z Aleksandrowa 
Łódzkiego.

29 Prezydent Tadeusz Jędrzejczak i Aleksander Jonek – prezes firmy Polimex-
Mostostal podpisali umowę na budowę Centrum Edukacji Artystycznej. Pierwszy 
etap budowy ma być zrealizowany przez Polimex-Mostostal SA z Warszawy oraz 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ebud-Przemysłówka z Bydgoszczy.

Opr. Dariusz A. Rymar

Dariusz Rymar


