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Styczeń

3 Rozpoczął działalność samodzielny oddział Telewizji Polskiej w Gorzowie.

6 Replika zabytkowego tramwaju została umieszczona na Wełnianym Rynku. Rekon-
strukcji dokonano w zakładzie Wawrzyńca Zielińskiego. Kilka tygodni wcześniej 14 
grudnia usunięto stąd tzw. Śfinstera, którego przeniesiono na skwer przy ul. Jagiełły.

9 600 wolontariuszy kwestowało w ramach 13 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy.

10 Odbył się walny zjazd NSZZ „Solidarność” regionu gorzowskiego. Wzięło w nim 
udział ok. 100 delegatów.

13 Prokuratura szczecińska zwolniła z tymczasowego aresztu prezydenta Tadeusza Ję-
drzejczaka.

14 Wojciech Wyszogrodzki został redaktorem naczelnym „Ziemi Gorzowskiej”. Do ty-
godnika powrócił w charakterze konsultanta Jerzy Zysnarski.

19 W Bibliotece Wojewódzkiej odbyła się promocja książki Dariusza A. Rymara pt. 
„Gorzów Wielkopolski w latach 1945-1998. Przemiany społeczno-polityczne”, Szcze-
cin–Gorzów 2005.

24 Poseł Jan Kochanowski otworzył Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego 
Funduszu Społecznego (ul. Pionierów 8), obejmujący województwa lubuskie i zachod-
niopomorskie.

25 Na Piaskach (przy ul. Bohaterów Westerplatte) otworzono filię Biblioteki Wojewódz-
kiej.

25 W Bibliotece Wojewódzkiej odbył się wykład dra Jarosława Jarzewicza „Średnio-
wieczna architektura katedry gorzowskiej”.

29 W pożarze kamienicy przy ul. Wawrzyniaka 71 zginęły dwie osoby.

30 W gorzowskim muzeum otworzono wystawę „Ocalić wspomnienia” – złożoną z eks-
ponatów zabranych przez wysiedlanych Niemców i gorzowskich pionierów. Wystawa 
odbyła się w ramach gorzowskiego „Dnia Pamięci i Pojednania”. Komisarzami wystawy 
byli mgr Ewa Kułakowska i dr Mirosław Pecuch.
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31 W Gorzowskim Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowano 16 493 osoby bezrobot-
ne, z tego w samym Gorzowie 10 225 osób.

Luty

1 Zmarła Janina Dudzik (ur. 1924), pracownik służby zdrowia, działaczka społeczna, 
radna trzech kadencji Miejskiej Rady Narodowej.
 
2 W gorzowskim EMPiK-u swoją książkę promował znany dziennikarz telewizyjny Ka-
mil Durczok.

4 W gorzowskim oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przy ul. 
Kosynierów Gdyńskich otworzono nowoczesną stację do monitoringu zanieczyszczeń 
powietrza.

8 Gorzowianin (od kilku lat mieszkający w Gdańsku) Marek Golemski obronił pracę 
doktorską pt. „Początki i rozwój kancelarii biskupstwa lubuskiego do końca XIII wie-
ku”. Praca została obroniona na Uniwersytecie Gdańskim, promotorem był prof. Wie-
sław Długokęcki.

12 Zmarł dr n. med. Wiesław Greczner (ur. 1924), wieloletni ordynator Oddziału Urazo-
wo-Ortopedycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie, w czasie wojny żołnierz AK.

14 W dawnym Szpitalu Miejskim przy ul. Warszawskiej zakończyło się referendum w 
sprawie strajku (opowiedziano się za nim). Tłem był zamiar likwidacji szpitala. 7 marca 
kilku pracowników rozpoczęło strajk głodowy.

18 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odsłonięto popiersie poety Zdzi-
sława Morawskiego – zmarłego w roku 1992. Ufundowali je Wanda i Jan Kordaczo-
wie.

18 Odbyła się 50 doroczna wystawa fotografii zorganizowana przez Gorzowskie Towa-
rzystwo Fotograficzne.

18 W Muzeum Lubuskim otworzono wystawę rycin Malthusa Meriana i Daniela Pet-
zolda.

18 Zaprzestał działalności bar mleczny „Agata” (działający od roku 1965).

22 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wykład prof. dr Win-
frieda Chicha pt. „Zakładanie miast w Nowej Marchii przez margrabiów od czasów Jo-
hanna I i Ottona III”.

23 Teatr im. J. Osterwy został odznaczony odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 
Do przyznania tego odznaczenia w znacznym stopniu przyczyniła się wysoko oceniana 
współpraca z francuskim teatrem z Lyonu, Gorzowskie Spotkania Teatralne oraz Sce-
na Letnia. 

Dariusz A. Rymar
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27 Referendum w sprawie odwołania prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka. Uprawnionych 
do głosowania było 99 330 gorzowian, oddano 15 199 głosów ważnych, z czego za odwo-
łaniem opowiedziało się 14 027 osób, przeciw 1 172. Frekwencja wyniosła 15,5% (wyma-
gana była 30%) i referendum było nieważne (Protokół ustalenia wyniku referendum).

Marzec

1 Gorzowska redakcja „Gazety Wyborczej” przeprowadziła się do lokalu przy ul. Ło-
kietka 22.

8 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Helgą Hirsch 
– pisarką niemiecką.

9 W czasie XLVII sesji Rady Miasta radni zdecydowali o powołaniu Zespołu Szkół Spor-
towych (przy dotychczasowej SP nr 11 przy ul. Stanisławskiego).

21 Otworzono nowy lokal Klubu Pioniera – przy ul. Obotryckiej 7. Odbyła się sesja hi-
storyczna poświęcona pionierom. Referaty wygłosili Zofia Nowakowska, Dariusz A. 
Rymar i Juliusz Sikorski.

31 W księgarni „Daniel” Daniela Puczyłowskiego z czytelnikami spotkał się Jonathan 
Caroll.

? Jarosław Solarski został Lubuskim Inspektorem Inspekcji Handlowej.

? Powstał Aeroklub Gorzowski, który zawiązała siódemka entuzjastów: Tadeusz Gadaw-
ski, Marek Bucholski, Bogdan Duszak, Marek Pogorzelec, Natasza Jemielity, Prze-
mysław Stasiak i Bogdan Stefanów.

Kwiecień

2 W Witnicy odbył się benefis Zbigniewa Czarnucha z okazji 75 urodzin. Z. Czarnuch 
jest historykiem od lat związanym z Gorzowem i członkiem redakcji Nadwarciańskiego 
Rocznika Historyczno-Archiwalnego.

2 Obchodzono 60 lat Gorzowa Wielkopolskiego. Odbyła się uroczysta Msza Święta w 
katedrze, następnie wiec na pl. Grunwaldzkim i uroczysta sesja Rady Miasta (na któ-
rej referaty wygłosili Dariusz A. Rymar – kierownik gorzowskiego oddziału Archiwum 
Państwowego, Mieczysław Kędzierski – przewodniczący Rady Miasta i Tadeusz Ję-
drzejczak – prezydent. Zaplanowany na wieczór koncert odwołano z powodu złego sta-
nu zdrowia papieża Jana Pawła II.

2 O godzinie 21.37 w Watykanie zmarł papież Jan Paweł II – Honorowy Obywatel mia-
sta Gorzowa.

Kronika Gorzowa za rok 2005



372 373

4 Gorzowianin Jacek Krzysztof Danel obronił dysertację doktorską pt. „Kazimierz Sa-
bat – polityk i mąż stanu 1913-1989. Biografia polityczna”. Promotorem był prof. zw. dr 
hab. Bogusław Polak, obrona odbyła się w Instytucie Historii UAM w Poznaniu.

6 Na placu Jana Pawła II odbyła się msza celebrowana przez bpa Edwarda Dajczaka, 
poświęcona Janowi Pawłowi II wzięło w niej udział ok. 30 tys. osób.

8 Uroczystości pogrzebowe Jana Pawła II. W gorzowskiej katedrze i kościele Pięciu Bra-
ci Męczenników ustawiono telebimy, na których oglądano transmisję z Watykanu. Dzień 
ten w większości zakładów pracy był wolny.

8 W Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego zorganizowano miniseminarium naukowe 
pt. „Losy jednostek a wielka polityka w kontekście problemu wypędzeń”. Słuchaczami 
była młodzież szkolna z Polski i Niemiec.

12 Rozpoczęto gruntowny remont ulicy Podmiejskiej (GW 2005 nr 85, s. 1).

14 W Muzeum Lubuskim otworzono wystawę dra Tadeusza Szczurka dotyczącą obiegu 
monetarnego w średniowiecznym Landsbergu.

14 Nie ukazał się tygodnik „Ziemia Gorzowska”. W 25-letniej historii pisma zdarzyło się 
to po raz drugi (pierwszy raz miało miejsce po wprowadzeniu stanu wojennego).

15 W dawnym Szpitalu Miejskim przy ul. Warszawskiej zakończono akcję protestacyjną 
– protestujący pogodzili się z przeprowadzką na ul. Dekerta i likwidacją szpitala.

15 Oddano do użytku nowy gmach Prokuratury Okręgowej przy ul. Moniuszki 2.

18 Oddano do użytku nową siedzibę Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Okrzei 
(ośrodek działa od roku 1996).

20 W Klubie Myśli Twórczej „Lamus” otworzono wystawę plakatów o tematyce politycz-
nej ze zbiorów Archiwum Państwowego.

26 Biuro Promocji Miasta przeprowadziło konferencję w auli Wyższej Szkoły Biznesu, 
podczas której zaprezentowano wyniki badań sektora turystycznego Związku Celowego 
Gmin MG-6.

27 Gorzowscy radni udzielili absolutorium prezydentowi miasta (15 głosami za przy 8 
przeciw) z wykonania budżetu za rok 2004. Dochody miasta wyniosły 272 184 082 zł (o 
31 mln większe od zakładanych), zaś wydatki 273 066 711 (deficyt 882 629 zł).

28 W Muzeum Lubuskim (w Spichlerzu) otworzono wystawę prac Zdzisława Beksiń-
skiego (zm. 2005).

28 (do 29) W hotelu Mieszko odbyła się konferencja „Partnerstwo w nowej Europie” z 
udziałem miast partnerskich Gorzowa, Eberswalde, Frankfurtu (RFN) Jönköping (Szwe-
cja) i Cava de Tirreni (Włochy).

Dariusz A. Rymar
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? Firma Strabag-Kirchner rozpoczęła budowę kolejnego odcinka obwodnicy (z dwóch 
stron od Szczecina i Poznania).

? Rozebrano budynek byłego Kasyna Oficerskiego przy ul. Matejki. Mniej więcej w tym 
samym czasie rozebrano budynek przy ul. Młyńskiej 7.

Maj

3 Film „Rozdarcie czyli Gomoro w Berlinie” Wiesława Saniewskiego (kręcony częścio-
wo w Gorzowie, z udziałem gorzowskich aktorów) otrzymał nagrodę Gold Remi Awards 
na 38 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Houston (w kategorii fabularyzowa-
nych filmów dokumentalnych).

5 Przy ul. Walczaka wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Komen-
dy Rejonowej Straży Pożarnej.

5 Po niespełna rocznej pracy z drużyną siatkarską GTPS pożegnał się trener Waldemar 
Wspaniały.

7 W Szpitalu Wojewódzkim rozpoczęto demontaż starego i montaż nowego tomografu 
(nowy kosztował 1,85 mln zł).

8 Na kongresie w Warszawie zakończyła działalność Unia Wolności, która przekształciła 
się w Partię Demokratyczną. Z gorzowskich działaczy do nowej partii wszedł m. in. mec. 
Jerzy Wierchowicz, zaś nie wszedł m. in. Stanisław Żytkowski. Ten ostatni w wywiadzie 
z Henryką Bednarską tak uzasadniał swoją postawę: Jestem przeciwny wszelkim prze-
farbowaniom, nie tylko UW. To już się stało złą cechą polskiej polityki. Partie polityczne 
są ważną instytucją demokracji i ludzie organizują się w partie, żeby korzystać ze swoich 
praw w demokracji. Partie są dużą wartością. Ich tożsamość, kulturę buduje się latami. 
Trzeba umieć to cenić i nie uciekać od swojej historii i nawet wtedy, gdy przegrywa się wy-
bory. Żale, że Unia, najstarsza partia, też przyjęła metodologię działania ze zmianą nazwy. 
Podobno członkowie Unii zostali zapisani do PD automatycznie. Tego nie przewidywałem. 
Ja do niej [PD] nie wstąpię. Także dlatego że mniej mnie interesuje działalność polityczna. 
Robię coś innego, dla mnie istotniejszego i ważniejszego – zajmuję się bezdomnymi, jestem 
prezesem Towarzystwa Brata Alberta. W tę robotę niewielu chce się angażować. Tu jest ta 
wyższość nad polityką: nie trzeba bić się o stanowiska, tu nie ma tłoku. (cytat: Głos Go-
rzowa, 2005 nr 84, s. 4).

9 Redaktor naczelny „Ziemi Gorzowskiej” Wojciech Wyszogrodzki zrezygnował z funk-
cji, na jego miejsce mianowano Andrzeja Stanka.  Z pracy w „Ziemi Gorzowskiej” zre-
zygnował także Jerzy Zysnarski.

10 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja „Kroniki po-
morskiej” Thomasa Kantzowa (wydanej przez Uniwersytet Szczeciński i Archiwum 
Państwowe w Szczecinie). Książkę promował współautor komentarza prof. Edward Ry-
mar.

Kronika Gorzowa za rok 2005



374 375

12 Rozpoczęło działalność Towarzystwo Upiększania Miasta (na walnym zebraniu przy-
jęto statut i określono cele działania). TUM nawiązuje do podobnego stowarzyszenia 
działającego przed rokiem 1945. Prezesem zarządu wybrano Bożydara Bobrowicza. Cele 
działalności wg prezesa TUM to: troska o tożsamość miejskiego krajobrazu  kulturowego, 
działania na rzecz poprawy estetyki miasta, rozwoju terenów zielonych i rekreacyjnych, 
ochrona walorów przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego, edukacja dzieci i młodzieży 
poprzez pracę na rzecz estetyzacji, upamiętnianie osób i wydarzeń poprzez inicjowanie bu-
dowy pomników, nadawanie nazw parkom, ulicom i placom.

15 W teatrze odbyło się spotkanie przedwyborcze Prawa i Sprawiedliwości z udziałem 
lidera tej partii Jarosława Kaczyńskiego. Kaczyński powiedział m. in. Trzeba skończyć z 
zasadą, że nikt za nic nie odpowiada. Generał Jaruzelski powinien ponieść konsekwencje 
swojej wizyty w Moskwie. (...) Jaruzelski powinien ponieść konsekwencje czynu, którego do-
puścił się w Moskwie i dlatego musi zostać pozbawiony tytułu generalskiego. Godził prze-
cież w niepodległość naszego kraju. Sformułowałem już apel do wszystkich posłów, aby móc 
go pozbawić tego tytułu. Jednak słychać, że nie ma takiej chęci. Nie szkodzi, my zdania o 
tym nie zmienimy. Zasada, która obowiązywała i nadal obowiązuje, że nikt za nic nie od-
powiada, musi być uchylona. Jaruzelski powinien ponieść konsekwencje, bo nie był tam w 
Moskwie prywatnie, tylko reprezentował nasze państwo. (...) Mamy wiosnę, która jest za-
powiedzią naszego zwycięstwa. (...) Przewodniczący PiS zwiedził także okolice Gorzowa i 
stwierdził: Ten Gorzów różni się od tego, jaki widziałem w 1989 roku, ale jeszcze dużo trze-
ba zrobić, m. in. autostrady. (A. Czaja, To nie nasz generał, GW 2005 nr 113, s. 1).

16 (do 19) Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie przeprowadziło 
międzynarodową konferencję z udziałem Polaków, Niemców z Berlina i Rosjan z Ka-
liningradu. Celem było poznanie i integracja środowisk osób starszych i niepełnospraw-
nych.
 
17 W Wyższej Szkole Biznesu odbyło się spotkanie z eurodeputowanym prof. Dariu-
szem Rosatim w sprawie konstytucji europejskiej.

19 (do 20) W Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej AWF Poznań w Gorzowie od-
była się ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura fizyczna mniejszości narodowych 
w II Rzeczpospolitej”. W konferencji wzięli udział prof. Przemysław Hauser (Poznań), 
dr Jerzy Chełmecki (Warszawa), mgr Wioleta Malinowska (Wilno), dr Aleksander 
Srebrakowski (Wrocław), dr hab. Mirosław Ponczek (Katowice), prof. Oksana Wace-
ba (Lwów), dr Stanisław Zaborniak (Rzeszów), mgr Paweł Lenik i mgr Justyna Lenik 
(Rzeszów), dr hab. Tomasz Jurek (Gorzów), dr Zdzisław Głęboś (Katowice), mgr Ro-
bert Gawkowski (Warszawa), dr Eligiusz Małolepszy (Częstochowa), dr Renata Urban 
(Gorzów), mgr Iwona Pezdan (Rzeszów). W otwarciu konferencji uczestniczył wojewo-
da lubuski Janusz Gramza.

20 Zakończyła działalność Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Zamenhofa. W jej miejscu 
od września rozpocznie działalność Gimnazjum nr 9. Gimnazjum przejęło imię Szarych 
Szeregów.

Dariusz A. Rymar
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25 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia przy ul. Teatralnej otrzymała imię Władysła-
wa Jana Ciesielskiego (1913–1991).

25 (?) Dariusz Barański – były dziennikarz „Gazety Wyborczej” wraz z żoną Barbarą 
otworzyli restaurację Cafe Lutycka.

31 Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Gorzowie – Jacek Surmacz, Adam Ko-
tlarski i Ryszard Hołubowski wygrali ogólnopolski konkurs „Moja szkoła w Unii Eu-
ropejskiej”. Przedmiotem konkursu była praca o konstytucji europejskiej, którą napisali 
pod okiem opiekuna – Jerzego Antczaka.

Czerwiec

2 Pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłosili wyniki ankiety dotyczącej elit po-
litycznych w regionie. Na pytanie „Jak oceniacie Państwo władze miasta Gorzowa” an-
kietowani gorzowianie odpowiedzieli: bardzo źle 14,1%, źle 26,2%, średnio 20,9%, do-
brze 5,4%, bardzo dobrze 1%, nie mam zdania 31,2%, brak odpowiedzi 1%.

2 Lubuski Komendant Wojewódzki Policji insp. Jerzy Kowalski został szefem Central-
nego Biura Śledczego.

3 (do 5) Odbyły się „Dni Gorzowa”, których głównymi punktami było reaktywowane po 
latach „Reggae nad Wartą” i 9 memoriał Edwarda Jancarza (wygrał Jason Crump – Au-
stralia).

3 Urząd Miasta podpisał list intencyjny z Akademią Rolniczą w Szczecinie, którego 
przedmiotem jest opieka nad zielenią miasta.

3 W Sali Sesyjnej Rady Miasta odbyła się konferencja naukowa „Gorzów Wielkopolski 
w 60-leciu 1945–2005”. Konferencję zorganizowały Urząd Miejski – Wydział Kultury 
oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Gorzowie. Na konferencji zaprezen-
towano 20 referatów, w tym prof. Czesława Osękowskiego (rektor Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego) i prof. Kazimierza Kozłowskiego (dyrektor Archiwum Państwowego w 
Szczecinie). Na zakończenie konferencji odbyła się premiera filmu Ryszarda Kućki „Go-
rzów – szkic do historii miasta”. W dniu konferencji ukazała się książka z wszystkimi re-
feratami pod tym samym tytułem.

4 Odrestaurowany statek „Kuna” odbył swój pierwszy rejs po Warcie.

5 W Zielonej Górze po raz siódmy wręczono nagrody biskupa diecezji zielonogórsko-go-
rzowskiej w konkursie „Człowiek człowiekowi”. Otrzymała ją m. in.  Ewa Forster – wo-
lontariuszka w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie.

7 W Ściechowie odbyło się spotkanie samorządowców poświęcone 15 rocznicy dzia-
łalności samorządu terytorialnego. W spotkaniu wzięli udział wojewoda Janusz Gram-
za i prof. Michał Kulesza.

Kronika Gorzowa za rok 2005
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8 Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej otrzymał uprawnienia do nadawania tytułu 
doktorskiego z zakresu kultury fizycznej.

13 W Filii Książki Mówionej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej otworzono 
polsko-niemiecką wystawę „Pamięć dla pokoju” przygotowana w ramach projektu „Frie-
den für Europa – Europa für den Frieden”. Wystawę przygotował Zespół Szkół im. Jana 
III Sobieskiego oraz Albert Einstein Gesamtschule. Wystawie towarzyszyło dwujęzyczne 
wydawnictwo „Pamięć dla pokoju” pod red. Agnieszki A. Niekrewicz.

14 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wykład dra Pawła Lesz-
czyńskiego pt. „Powstanie województwa lubuskiego”.

17 Odbył się mecz siatkówki pomiędzy byłymi gwiazdami „Stilonu” a GTPS. Przez krót-
ki czas zagrał także Sebastian Świderski – czołowy zawodnik ligi włoskiej i reprezentacji 
narodowej (były gracz Stilonu).

18 Nowym komendantem lubuskiej policji został Henryk Rudnik – dotychczas zastęp-
ca komendanta policji w Lublinie (nominację odebrał 1 lipca) (GW 2005 nr 141, s. 3; nr 
152, s. 1).

20 Ambasador USA w Polsce Victor Ashe odwiedził Gorzów. Pretekstem było podsu-
mowanie trzyletniej akcji nauczania jęz. angielskiego bezrobotnych. Program jest pro-
wadzony przez Fundację Edukacyjną Bachalski w kilkudziesięciu miastach Polski. Spo-
tkał się w II LO z wolontariuszami biorącymi udział w programie.
  
24 W Hotelu Mieszko odbyła się debata w sprawie powołania akademii w Gorzowie. W 
debacie zorganizowanej przez Platformę Obywatelską wzięli m. in. udział przedstawi-
ciele Wyższej Szkoły Biznesu, Wyższej Szkoły Informatycznej, Zamiejscowego Wydziału 
AWF w Poznaniu (dr hab. Tomasz Jurek) oraz prof. Czesław Osękowski – rektor Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, poseł Jacek Bachalski, radny wojewódzki Henryk Maciej 
Woźniak i in.

24 Prezydent odwołał Kazimierza Korpowskiego – dyrektora Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej i Krystiana Norka – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 
27 Rozdano dyplomy pierwszym absolwentom Wyższej Szkoły Informatycznej.

27 Zmarł Mieczysław Rzeszewski (ur. 1931 w Pakości) – absolwent Wydziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; gorzowski plastyk, w Gorzowie 
mieszkał od roku 1957, uczestnik „stolika nr 1” w gorzowskim MPiK, wieloletni radny 
MRN (1973–1990) i Rady Miasta (1990-2002), autor projektu fontanny w parku Koper-
nika, wystroju kawiarni Letnia, Domu Chemika, restauracji Słowiańska i Woroneż, hote-
lu Stilon, dawnego muzeum Stilonu, Sali Herbowej w Ratuszu i Klubu „Lamus”, kościoła 
w Dębnie, restauracji Polonia we Frankfurcie, wg jego projektu wykonano ławki i kraty 
w Białym Kościele i ogrodzenie pałacu biskupiego przy ul. 30 Stycznia; w latach 60. prze-
ciwnik wyburzenia arsenału, laureat nagrody kulturalnej prezydenta Gorzowa (2004); 
prezes Okręgu ZPAP i członek jego Zarządu Głównego; delegat woj. gorzowskiego w 
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Krajowej Radzie Kultury, członek Rady Programowej Radia Zachód. Po otrzymaniu na-
grody tak powiedział: - Powiadają, że w życiu człowieka raz jeden zaświeci gwiazda, któ-
rą musi złowić. Dla mnie taką gwiazdą było zlecenie na restaurację Słowiańska. Ono otwo-
rzyło mi drogę do kariery. Posypały się zamówienia z Niemiec, Szwecji. Boli mnie, że Sło-
wiańską zniszczono, jedynie część wystroju przeniesiono do pubu Rycerski. Miałem wie-
le zamówień, Stilon, hotel Stilon, Ośrodek Stilonowski w Lubniewicach. Jestem nawet za-
służonym budowniczym Stilonu. Miałem 10-letnie zlecenie na cały kompleks wczasowy w 
Międzyzdrojach – wylicza miejsca w których zostawił „niepowtarzalny ślad”. Mówili na-
wet „rzeszewszczyzna”, ale ja miałem swój styl. Dziś wnętrza są może i ładne, estetyczne, 
ale z jednej taśmy. (http://www.gorzow.com/index.php?action=informacje&id=7860).

28 Gorzowianin Tomasz Kucharski (dwukrotny mistrz olimpijski) został honorowym 
obywatelem Aten.

29 Zygmunt Baś otrzymał nominację na pełniącego obowiązki dyrektora OSiR-u. Zyg-
munt Baś jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskie-
go, gdzie uzyskał tytuł magistra administracji. W Wyższej Szkole Administracji Publicz-
nej w Szczecinie ukończył studia podyplomowe w zakresie „egzekucja administracyjna 
świadczeń pieniężnych”. Do czasu powołania pracował w Urzędzie Miasta w Wydziale 
Podatków i Opłat (źródło: Radio Miejskie Gorzowa).

29 Rozstrzygnięto konkurs na nazwę centrum artystycznego. Będzie brzmiała: Gorzow-
skie Centrum Artystyczne Muza. Tak zadecydowała komisja konkursowa, która wy-
bierała spośród 128 propozycji zgłoszonych przez mieszkańców. Inne rozważane pro-
pozycje to m. in.: Jędrzejczakowo, Wafel, Dolina Sztuki. Autor zwycięskiej nazwy Jan 
Dołganow otrzymał wieżę stereo (Radio Miejskie Gorzowa).

30 Prezydent Tadeusz Jędrzejczak i prezes Jan Grzęda uroczyście otworzyli Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny.

30 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wykład dra Jerzego Szen-
felda poświęcony profesorowi Stanisławowi Kirkorowi (30 VI lub 13 VII 1905 – 11 II 
1963). Wykład zorganizowano w 100 rocznicę urodzin S. Kirkora. Tego samego dnia 
otworzono wystawę poświęconą S. Kirkurowi w Muzeum Lubuskim (w Bogdańcu).

? Gorzowianin Rafał Ilnicki kupił tygodnik „Ziemia Gorzowska”.

Lipiec

1 Tadeusz Jędrzejczak przyjął rezygnację dwóch wiceprezydentów – Mariusza Guzen-
dy i Doroty Modrzejewskiej-Karwowskiej Na ich miejsce powołano Ewę Piekarz, (ab-
solwentka Politechniki Szczecińskiej i ekonomii na Uniwersytecie Szczecińskim, rad-
na od 1998, przewodnicząca klubu radnych SLD) oraz Zofię Bednarz od roku 1991 dy-
rektor I LO.

1 Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z KWP w Gorzowie 
rozbili piracką sieć komputerową „Peer To Peer” (P2P). Do zatrzymania doszło na Ślą-
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sku. Dwaj mężczyźni 21 i 35-letni mieszkańcy Śląska, pracownicy firmy świadczącej 
usługi internetowe sprzedawali nielegalne oprogramowanie za pomocą stworzonej przez 
siebie sieci komputerowej. Mechanizm działania wyglądał tak, że po podłączeniu do sie-
ci kolejnego użytkownika proponowali mu atrakcyjny cenowo dostęp do zasobów zgro-
madzonych na serwerach ich firmy. Pod płaszczem legalnej firmy zakładającej internet 
pośród swoich użytkowników rozprowadzali nielegalne programy, muzykę i filmy, czer-
piąc z tego dodatkowe korzyści. Policjanci ustalili, że z ich usług mogło skorzystać już 
około 2 tysięcy ludzi. Straty, jakie wskutek działalności zatrzymanych mężczyzn ponieśli 
producenci programów oraz właściciele praw do utworów muzycznych i filmów, mogą 
sięgać nawet 6 mln złotych.

13 Na kilka godzin sparaliżowane zostały prace szpitala po telefonie z informacją o pod-
łożeniu bomby. Po dwóch dniach policja schwytała sprawców, którymi okazali się dwaj 
uczniowie (15 i 16 lat).

14 Po raz drugi z rzędu, a trzeci w roku 2005 nie ukazała się „Ziemia Gorzowska”. W pra-
sie pojawiły się informacje o wejściu do tygodnika prokuratury.

14 Przy ul. Obotryckiej otworzono bar mleczny „Jacek”.

15 W Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie otworzono wystawę „Dzieje Go-
rzowa”. Prezentuje ona historię miasta. Autorami wystawy byli Małgorzata Pytlak (pra-
dzieje i wczesne średniowiecze), Zdzisław Linkowski (średniowiecze i czasy nowożyt-
ne), Ewa Kułakowska (dzieje najnowsze). Na otwarciu było ok. 150 osób, uczestniczyli 
prezydent Tadeusz Jędrzejczak, wiceprezydent Zofia Bednarz, wiceprzewodniczący 
sejmiku Henryk M. Woźniak, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Edward Jaworski. Wystawie towarzyszył katalog pod tym samym tytułem.

19 Przy ul. Teatralnej powstało Centrum Integracji Społecznej. Jest ono dla uzależnio-
nych, zwolnionych z więzień, niepełnosprawnych i długo poszukujących pracy.

21 W Muzeum Lubuskim otworzono wystawę twórców z kręgu arsenału pn.  „Pięć-
dziesiąt lat po wielkiej wystawie”.

21 Mariusz Guzenda został mianowany nowym prezesem Gorzowskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego. Zastąpił na tym stanowisku Elżbietę Malisz.

22 Wieczorem dyspozytorka pogotowia odebrała telefon z informacją o bombie na dwor-
cu kolejowym. Przed godz. 21 policjanci ewakuowali stamtąd cztery osoby. Opóźniony 
został wjazd tylko jednego pociągu. Po dwóch godzinach poszukiwań okazało się, że 
bomby nie ma. Już następnego dnia policja zatrzymała 40-letniego właściciela telefonu, 
z którego dzwoniono na pogotowie. Sprawcą alarmu był jego znajomy.

22 Odbyło się zebranie założycielskie gorzowskiego Aeroklubu, w którym wzięli udział 
m. in. wojewoda lubuski i wójt gminy Kłodawa. Prezesem Aeroklubu wybrano Ryszar-
da Chwalisza, jego zastępcą Jerzego Szeligowskiego. Do zarządu weszli również Bog-
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dan Duszak, Mikołaj Płaczek, Natasza Jemielity, Tadeusz Gadawski i Tadeusz Sien-
kiewicz. 

25 Zapadła decyzja, iż 33% akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, których wła-
ścicielem jest miasto, zostanie sprzedanych. Kupi je Elektrociepłownia Gorzów. Każda z 
akcji warta jest 640 złotych, w sumie więc do miejskiej kasy wpłynie ponad 15 milionów 
700 tysięcy złotych. Przeznaczona do sprzedaży część to jedna trzecia wszystkich akcji 
spółki, pozostała część udziałów należy już do elektrociepłowni, która w 2001 roku ku-
piła je za ponad 30 milionów. Po sprzedaży miasto nie będzie miało udziałów w PEC-u.

28 (w nocy z 27/28) Gorzowianin Łukasz Drzewiński – obecnie AZS-AWF Warszawa 
zajął 7 miejsce na mistrzostwach świata w pływaniu – 800 m stylem dowolnym (7.58,62). 
Wyścig wygrał Australijczyk Grant Hackett, który uzyskał wynik 7.38,65, poprawiając 
poprzedni rekord świata należący od 2001 roku do jego rodaka Iana Thorpe’a o 0,51 s. 
Czwarty w tym wyścigu był inny Polak – Przemysław Stańczyk, który wynikiem 7.50,83 
ustanowił rekord Polski. Wcześniej w kwalifikacjach Drzewiński  wynikiem 7.53,33 usta-
nowił rekord Polski, a kilkanaście minut później Stańczyk (MKP Szczecin) poprawił ten 
rezultat, pokonując dystans w 7.52,56.

29 16-letni chłopiec utonął w kanale Ulgi.

31 Proboszcz parafii katedralnej ks. Stanisław Garncarz przeszedł na emeryturę. Ks. 
Garncarz ur. się w 1929 roku w Zabawie k. Tarnowa, święcenia kapłańskie otrzymał w 
roku 1958 i podjął pracę w parafii w Lubsku. W Gorzowie pracował od 14 lat. Jego na-
stępcą został ks. Zbigniew Samociak, wcześniej proboszcz parafii w Gubinie, znany go-
rzowskiej młodzieży akademickiej z wcześniejszej pracy, gdy był wikariuszem w parafii 
przy ul. Żeromskiego.

Sierpień

4 Kodowany kanał telewizyjny Planete wyemitował film „Wspomnienia z miasta L” 
Grzegorza Kowalskiego, Zbigniewa Sejwy i Moniki Kowalskiej.

5 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie i cypryjska uczelnia o profilu tech-
nicznym podpisały umowę o wymianie studentów, pracowników naukowych i materia-
łów dydaktycznych. Pierwsi gorzowianie będą mogli wyjechać najwcześniej za rok. Pod-
czas pobytu na Cyprze możliwe jest uzyskanie stypendium oraz pomoc w znalezieniu 
pracy.

8 Jan Walentynowicz wykupił prawo do wydawania tygodnika „Ziemia Gorzowska”. 
18 sierpnia ukazał się po przerwie numer 33 tygodnika. Redaktorem naczelnym została 
Hanna Kaup.
 
11 Henryka Bochniarz – kandydatka na prezydenta partii Demokraci.pl odbyła spo-
tkanie wyborcze w Gorzowie.
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16 W Gorzowie uruchomiono numer alarmowy 112. Wcześniej możliwość korzystania 
z niego mieli tylko posiadacze telefonów komórkowych. Od tego momentu mogą go wy-
brać wszyscy abonenci telefonów stacjonarnych w Gorzowie i powiecie gorzowskim, któ-
rzy chcą połączyć się ze stanowiskiem kierowania Komendy Miejskiej Straży Pożarnej. 

19 W Gorzowie z wyborcami spotkał się Marszalek Sejmu Włodzimierz Cimoszewicz 
(kandydat na prezydenta RP).

19 Przy hipermarkecie TESCO przy ul Myśliborskiej otworzono stację paliw.

28 Gorzowski poeta, dziennikarz i wydawca – Ireneusz Krzysztof Szmidt został od-
znaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość wręczenia od-
znaczenia odbyła się w Domu Literatury w Warszawie.

? Zakończono prace na osiedlu Staszica związane z wymianą ciepłociągu.

? Rozpoczęła się budowa fabryki obwodów elektrycznych Heidenhain-Microprint. Fir-
ma postawi swoją fabrykę na działce przy ul. Walczaka. 10 VIII podpisano zezwolenie na 
działalność firmy na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

? W Parku Górczyńskim otworzono plac zabaw dla dzieci.

Wrzesień

1 Przy gorzowskim Sądzie Okręgowym rozpoczął działalność ośrodek migracyjny ksiąg 
wieczystych (powołany do informatyzacji ksiąg wieczystych) – uroczyście otworzony 5 
grudnia.

1 Na Starym Rynku władze miasta uruchomiły Hot Spot (nieodpłatne łącze interneto-
we).

2 W Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie otworzono wystawę z okazji 25-
lecia strajków sierpniowych. Autorami byli Ewa Kułakowska i Roman Piciński.

4 Drużyna żużlowa Mars RTV AGD przegrała z KM Intar Ostrów 42:48, w rezultacie 
czego straciła szansę na awans do ekstraligi.

4 Gorzowianin Michał Jeliński został mistrzem świata w wioślarskiej czwórce podwój-
nej. Zawody odbywały się w japońskim Gifu.

8 Na stadionie żużlowym odbył się wiec polityczny zorganizowany przez Samoobronę. 
Wystąpił jej lider Andrzej Lepper oraz zespół Ich troje.

10 Zakończono modernizację ul. Podmiejskiej. Uroczystego poświęcenia ronda Solidar-
ności (nowe rondo na skrzyżowaniu ulic Okólnej, Podmiejskiej i Pomorskiej) dokonał 
ks. prałat Witold Andrzejewski.
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11 W hospicjum zmarła Ludwina Nowicka (ur. 1929), aktorka i nauczycielka tego za-
wodu, pochodziła z Wilna, występowała na scenach we Wrocławiu, Lublinie, Zielonej 
Górze, Bielsku-Białej i Gorzowie.

13 W Elektrociepłowni odbyła się jubileuszowa sesja Walnego Zgromadzenia Delegatów 
NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego z okazji 25 rocznicy utworzenia związku w 
Gorzowie. Tego samego dnia w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła 
się promocja czasopisma „TRAKT” poświęconego tej tematyce.

16 Budynek byłego szpitala dziecięcego przy ul. Walczaka kupiła gorzowska firma Bud-
nex.

16 (do 18) W Gorzowie odbywały się Diecezjalne Dni Młodych.

17 W Muzeum Lubuskim odbyła się konferencja „Sztuka a władza” z okazji 50-lecia wy-
stawy malarstwa w warszawskim arsenale.

21 W Szczecinie odbyła się sesja naukowa „Archiwa ziem zachodnich i północnych Pol-
ski (1945-2005). Tradycje i współczesne wyzwania”. Z okazji 60-lecia Archiwum Pań-
stwowe w Szczecinie wybito medal pamiątkowy z nazwami miast na ziemiach zachod-
nich, w których mieszczą się archiwa – wśród nich znalazł się i Gorzów.

21 Prezydent Tadeusz Jędrzejczak podpisał kontrakt na przebudowę ul. Grobla i prze-
budowę mostu Staromiejskiego.

22 W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się sesja popularnonaukowa po-
święcona 25-leciu powstania NSZZ „Solidarność”. Głównym organizatorem był Zarząd 
Regionu NSZZ „Solidarność”. Wystąpienia mieli: prof. dr hab. Janusz Faryś, dr Dariusz 
Rymar, Kazimierz Marcinkiewicz, Grażyna Pytlak, Roman Rutkowski i Stanisław 
Żytkowski.

22 W Łaźni Miejskiej otworzono grotę solną (tężnię leczniczą). Pomysłodawcą i jej wła-
ścicielem jest Henryk Prętki.

22 W kościele p.w. św. Maksymiliana M. Kolbego przy ul. Czereśniowej wystąpiła Orkie-
stra Filharmonii Dolnośląskiej pod dyrekcją Piotra Rubika, która wykonała oratorium 
„Świętokrzyska Golgota”. Z orkiestrą wystąpili chór Instytutu Edukacji Muzycznej Aka-
demii Świętokrzyskiej, chór kameralny Fermata i soliści: Dorota Marczyk, Joanna Sło-
wińska, Janusz Radek i Maciej Miecznikowski; narrator: Paweł Delong.

25 Zwycięzcą wyborów parlamentarnych okazało się Prawo i Sprawiedliwość. W Go-
rzowie odnotowano wyniki: 1. Wybory  do Sejmu: Ruch Patriotyczny – 202 głosy; Polska 
Partia Pracy – 230; Liga Polskich Rodzin – 1776; Partia Demokratyczna-demokraci.pl 
– 899; Socjaldemokracja Polska – 1602; Prawo i Sprawiedliwość – 14197; Sojusz Lewicy 
Demokratycznej – 7553; Platforma Obywatelska 8157; Polska Partia Narodowa – 71; 
Polskie Stronnictwo Ludowe – 1168; Platforma Janusza Korwin-Mikkego – 700; Ogól-
nopolska Koalicja Obywatelska – 102; Samoobrona – 3203; Dom Ojczysty – 173. Man-
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daty zdobyły: Platforma Obywatelska – 4 (w tym Waldemar Szadny); Prawo i Spra-
wiedliwość – 3 (w tym Kazimierz Marcinkiewicz i Marek Surmacz); Sojusz Lewicy De-
mokratycznej – 2 (w tym Jan Kochanowski) oraz PSL, LPR i Samoobrona – po jednym. 
2. Wybory do Senatu: mandaty uzyskali m. in. Elżbieta Rafalska – PiS (87 374 głosy, w 
Gorzowie 19284) i Dariusz Jacek Bachalski – PO (68 949, w Gorzowie 12456), przegrał 
natomiast znany przedsiębiorca Władysław Komarnicki (18 897, w Gorzowie 9972) i 
radna gorzowska Grażyna Wojciechowska (25 429, w Gorzowie 7967). Frekwencja w 
Gorzowie wyniosła 41,31%.

27 Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ogłosił, iż kandydatem tej partii 
do fotela premiera jest gorzowianin od urodzenia Kazimierz Marcinkiewicz. Przystąpił 
on do formowania gabinetu.

27 Irlandzka spółka Caelum S.A. podpisała umowę kupna-sprzedaży z syndykiem masy 
upadłościowej Zakładów Mięsnych. Na terenie tym zaplanowano Galerię Askana – cen-
trum handlowo-rozrywkowe (nazwa nawiązuje do dynastii Askańskiej – założycieli mia-
sta) (GW 2005 nr 226, s. 1).

27 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wykład ks. dra Dariusza 
Śmierzchalskiego-Wachocz „Sytuacja kościoła katolickiego na terenie obecnego woje-
wództwa lubuskiego po 1945 roku”.

28 Dr Gabriela Balcerzak wygrała konkurs na dyrektora Muzeum Lubuskiego. W kon-
kursie startował także dr Jarosław Lewczuk (były Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków).

30 Rozpoczęła się wycinka drzew w Parku Kopernika w związku z budową drogi.

30 9 gorzowian otrzymało nagrodę Ministra Kultury Gloria Artis. Byli to: Lidia Przy-
byłowicz – naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, Teresa Lisowska i Alek-
sander Maciejewski – aktorzy, Jan Tomaszewicz – dyrektor Teatru im. J. Osterwy, Ma-
ria Bobrowska – wicedyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Ewa Tro-
czyńska – bibliotekarka, Izabela Szafrańska-Słupecka – kierownik zespołu „Buziaki”, 
Leszek Bończuk – działacz Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej, 
Edward Dębicki – dyrektor Cygańskiego Teatru Muzycznego Terno.

? Do gorzowskiego sądu wpłynął wniosek o upadłość firmy MARS S.A. Zdzisława Ka-
łamagi. Wnioskowała firma MARS, występując jednocześnie o postępowanie układowe 
z wierzycielami. Wniosek z powodów formalnych został oddalony.

? Aktor gorzowskiego Teatru im. J. Osterwy Wacław Welski obchodził jubileusz 50-lecia 
pracy zawodowej. Od roku 1974 jest związany z gorzowską sceną.

? We wrześniu spadła liczba bezrobotnych. Na koniec miesiąca bezrobocie w wojewódz-
twie wyniosło 24,3%, zaś w samym Gorzowie 16,2%.
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Październik

1 Twórca, popularyzator kultury Romów – Edward Dębicki, szef Jazz Clubu Pod Filara-
mi – Bogusław Dziekański i dyrektor gorzowskiego teatru – Jan Tomaszewicz zostali 
laureatami nagrody kulturalnej prezydenta Gorzowa. Bogusław Dziekański powiedział, 
że nagroda to docenienie działalności klubu i faktu wychowania w ciągu blisko 20 lat po-
nad 25 tysięcy młodych słuchaczy w Małej Akademii Jazzu. Pamiętam momenty, kiedy z 
kręgów Rady Miasta dochodziły krzywdzące mnie głosy, że Filary są bardzo elitarne. Dziś 
to Rada Miasta wystąpiła o przyznanie mi tej nagrody, co jest dla mnie znakiem zmiany 
myślenia i dostrzeżenia naszej działalności. Dziś mogę powiedzieć – to prawda, że Filary 
są elitarne, ale tylko dlatego, że kształtują elity muzyczne naszego miasta – powiedział Bo-
gusław Dziekański. Janowi Tomaszewiczowi nagrodę przyznano, za – jak to określiła ka-
pituła – „ożywienie teatru”. Gorzowskie Spotkania Teatralne, ożywienie Sceny Letniej i 
Sceny XXI wieku, wzbogacenie repertuaru i skierowanie go do wszystkich grup wiekowych 
spowodowały, że ludzie zaczęli przychodzić do teatru. 76 tysięcy widzów w ubiegłym se-
zonie to bardzo dużo, liczba ta świadczy, że gorzowianie są bardzo dobrą publicznością, 
publicznością teatralną – powiedział Jan Tomaszewicz.

3 W wyniku odejścia 3 radnych do parlamentu mandaty radnych uzyskali Irena Fran-
czak, Mirosław Rawa i Anna Szulc.

9 Pierwsza tura wyborów prezydenckich. W Gorzowie odnotowano frekwencję 51,39%.  
Poszczególni kandydaci otrzymali nast. liczbę głosów: Henryka Bochniarz – 897 
(1,76%); Marek Borowski – 7469 (14,65), Leszek Bubel – 55 (0,11), Liwiusz Ilasz – 91 
(0,18), Lech Kaczyński – 16126 (31,62), Jarosław Kalinowski – 272 (0,53), Janusz Kor-
win-Mikke – 744 (1,46), Andrzej Lepper – 4460 (8,75), Jan Pyszko – 44 (0,09), Adam 
Słomka – 23 (0,05), Donald Tusk – 20758 (40,71), Stanisław Tymiński – 54 (0,11).

11 Jerzy Korolewicz zastąpił Jerzego Kaszycę na stanowisku prezesa Zachodniej Izby 
Przemysłowo-Handlowej.

14 W I Liceum Ogólnokształcącym odbył się zjazd absolwentów z okazji 60-lecia ist-
nienia szkoły. Uczestniczyło ponad 1300 osób.

14 Sąd Rejonowy w Sulęcinie skazał byłego funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa. 
który w latach 1948-1950 torturował aresztowanych. Był to pierwszy zakończony proces 
z oskarżenia gorzowskiego oddziału IPN.

17 W kinie Kopernik z recitalem wystąpiła Anna Maria Jopek.

17 Gorzowianin Bogusław Bukowski na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznani 
(Instytut Socjologii) obronił pracę doktorską pt. „Reprodukcja i przemiana. Liberalna 
demokracja jako ład ideowy i instytucjonalny”. Promotorem był prof. UAM dr hab. Mi-
chał Chmura.
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19 Gorzów po raz trzeci otrzymał statuetkę Kazimierza Wielkiego za trzecie miejsce 
w rankingu miast wojewódzkich pod względem inwestycji. Ranking dotyczył lat 2002-
2004.

21 W siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie byłych uczest-
ników Rady Regionu „S” – nielegalnej struktury utworzonej w styczniu 1988 roku. Spo-
śród dawnych działaczy w spotkaniu uczestniczyło 21 osób: Hanna Augustyniak, Wła-
dysław Biernat, Zbigniew Bodnar, Stanisław Bożek, Henryk Cieślak, Zygmunt Fal-
kowski, Krzysztof Hanbicki, Stefania Hejmanowska, Teresa Klimek, Franciszek Ko-
twicki, Julian Leśkiewicz, Radosław Łotoczko, Elżbieta Łukszo, Jerzy Ostrouch, Ze-
non Michałowski, Zenon Nowak, Paweł Szymkowicz, Zdzisław Wiercicki, Stanisława 
Wiśniewska, Rafał Zapadka, Stanisław Żytkowski.

22 Zmarł Zbigniew Zięba (ur. 1947), współzałożyciel NSZZ „Solidarność” w Gorzowie, 
przewodniczący Rady Miasta w latach 1992-1994.

23 W drugiej turze wyborów prezydenckich w Gorzowie wygrał Donald Tusk (54,45%). 
Lech Kaczyński otrzymał 45,55% głosów. W głosowaniu oddano 51110 głosów ważnych 
(uprawnionych było 99742 osoby) – frekwencja wyniosła 51,73%.

25 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wykład prof. Zygmunta 
Borasa „Działania wojsk szwedzkich na obszarze Nowej Marchii w okresie wojny trzy-
dziestoletniej”.

26 Gorzowianin z pochodzenia Marek Jurek (PiS) został wybrany marszałkiem Sejmu.

27 Na ul. Mickiewicza na terenie dawnego „Gomadu” otworzono drugi market sieci 
Lidl.

27 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja ksiązki Alek-
sandra A. Miśkiewicza z Białegostoku i Janusza Kamockiego z Krakowa „Tatarzy sło-
wiańszczyzną obłaskawieni”.

31 Grupa działaczy gorzowskiej opozycji z lat 80. wystąpiła z listem otwartym apelują-
cym o utworzenie koalicji rządowej pomiędzy Platformą Obywatelską a Prawem i Spra-
wiedliwością.

? Rozpoczęła się rozbiórka budynków dawnych Zakładów Mięsnych (GW 2005 nr 245, s. 1).

? Gimnazjum nr 5 na swojego patrona wybrało Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Listopad

2 Dyrektorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej został jego dotychczasowy wicedy-
rektor Paweł Jakubowski.

10 Zaprzysiężono Rząd Kazimierza Marcinkiewicza.
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14 Na rogu ulic Młyńskiej i Sikorskiego otworzono nowy punkt handlowy i biurowiec. 
Znalazła w nim siedzibę m. in. Galeria Młyńska.

15 W szpitalu przy ul. Walczaka zmarł podróżnik i pisarz Witold Niedźwiedzki (ur. 
1929), od 1978 mieszkający w Gorzowie.

18 (do 20) Odbyły się targi: II Euroregionalna Prezentacja Gospodarcza. Wzięło w nich 
udział 243 wystawców z Polski, Niemiec i Ukrainy. Zorganizowane były przez Lubuską 
Fundację Zachodnie Centrum Gospodarcze i Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową.

24 Uroczyście wmurowano kamień węgielny pod nowy zakład firmy Hmp Heidenhai 
– Microprint w Gorzowie – zakład od maja 2006 ma produkować elektroniczne obwody 
drukowane i zatrudni ok. 100 osób.

25 (do 27) Na Słowiance odbyły się Mistrzostwa Polski w pływaniu. Wzięła w nich udział 
cała krajowa czołówka z wyjątkiem Otylii Jędrzejczak. Ustanowiono 17 rekordów kra-
ju, w tym 11 indywidualnych.
 
29 W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wykład prof. dra hab. 
Wojciecha Strzyżewskiego na temat „Dawne herby miast – nowomarchijski pejzaż he-
raldyczny”.

29 Zmarł Kazimierz Baczyński – wieloletni nauczyciel ze Studium Wychowania Przed-
szkolnego, Studium Nauczycielskiego i IV LO.

? Piotr Styczeń – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Włókno” został wiceministrem 
transportu i budownictwa.

Grudzień

3 Na skwerze przy ul. Strzeleckiej odsłonięto pomnik Edwarda Jancarza. Pomnik zbu-
dowano ze składek społecznych.

8 W pobliżu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego rozpoczęto sadzenie drzew w drugim 
na Górczynie tworzonym parku.

27 Zmarł Stanisław Baliński – długoletni dyrektor (1996-2002) i wicedyrektor (1986-
1996, 2002-2005) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

29 Po sześciu latach starań oficjalnie zainaugurował działalność Inkubator Przedsiębior-
czości zarządzany przez Lubuską Fundację Zachodnie Centrum Gospodarcze. Inkuba-
tor otworzyli prezydent Tadeusz Jędrzejczak, prezes Fundacji Józef T. Finster oraz mło-
dzi przedsiębiorcy.

? Na Starym Rynku otwarto trzeci w mieście supermarket firmy TESCO.
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