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Z kalendarza wojewody gorzowskiego ‘98

 W roku 1998 pełniłem funkcję wojewody gorzowskiego. Jak się okazało, był to rok 
niezwykle istotny nie tylko dla regionu gorzowskiego, ale dla całego kraju. Reformy 
wdrażane przez rząd Jerzego Buzka zmieniły zasadniczo polski krajobraz społeczny. W 
roku 1998 miało miejsce wiele istotnych wydarzeń, które zmieniły sytuację w regionie. 
Najważniejszym jest oczywiście decyzja o likwidacji starych 49 województw i powstaniu 
województwa lubuskiego. Jako wojewoda miałem okazję obserwować ten proces z bliska 
i poniżej znajduje się wiele śladów z tym związanych. Podobnie ma się rzecz z powsta-
waniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie, która również rodziła się 
w roku 1998. Wiele uwagi administracja wojewódzka poświęcała budowie drogi A 3. To 
tylko niektóre wydarzenia, które znajdują swoje odbicie w niniejszym opracowaniu.

 Poniższe kalendarium powstało na podstawie informacji przekazywanych przez 
Urząd Wojewódzki w Gorzowie do prasy. Nie wszystkie jednak były przez nią publi-
kowane. W moich materiałach nie zachowały się notatki z całego roku. Brak w całości 
lutego, kwietnia i grudnia, a maj nie jest kompletny. Sądzę, że pomimo to jest to intere-
sujący materiał obrazujący istotny rok w najnowszej historii Gorzowa. Na plan pierwszy 
wysuwają się tu zdarzenia związane z powstawaniem województwa lubuskiego i odna-
lezieniem się w nim Gorzowa. Zwraca tu uwagę tzw. umowa paradyska podpisana przez 
gorzowskich i lubuskich parlamentarzystów 13 marca 1998 roku oraz deklaracja tychże 
parlamentarzystów z 19 sierpnia. „Umowa paradyska” w istocie była listem adresowanym 
do premiera Jerzego Buzka. W opracowaniu tym jest opublikowana po raz pierwszy1.

Styczeń 1998

15 stycznia
Odbyło się posiedzenie Sejmiku Samorządowego Województwa Gorzowskiego, które-
go celem było zaopiniowanie kandydata na wojewodę gorzowskiego Jerzego Ostroucha. 
Podczas przeprowadzonego głosowania delegaci Sejmiku Samorządowego pozytywnie za-
opiniowali powyższą kandydaturę. W posiedzeniu uczestniczył były wojewoda Zbigniew 
Faliński, który dokonał podsumowania działań podjętych podczas swojego urzędowa-
nia.
Odbyło się spotkanie Rady Koordynacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych przy wojewo-
dzie gorzowskim. W trakcie obrad przyjęto program obchodów Światowego Dnia Inwa-
lidy i powołano komitet organizacyjny. Członkowie Rady omówili i przyjęli program or-

1  13 marca 2008 roku, już po przygotowaniu poniższego tekstu, treść obu wspomnianych dokumentów opu-
blikowała „Gazeta Wyborcza” (red.).
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ganizacyjny sympozjum naukowego „Człowiek niepełnosprawny w środowisku zamiesz-
kania”. Podczas spotkania przygotowano także materiały merytoryczne do informatora 
dla osób niepełnosprawnych.
19 stycznia
Z inicjatywy Gorzowskiego Stowarzyszenia Regionalnego odbyło się spotkanie nt. „Re-
formy administracyjnej i koncepcji 25 województw”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. 
marszałek Sejmiku Samorządowego Województwa Gorzowskiego Jan Kochanowski, pre-
zydent miasta Gorzowa Henryk Maciej Woźniak oraz parlamentarzyści województwa 
gorzowskiego. Ustalono, że reforma państwa jest niezbędna i uznano, iż najkorzystniejsza 
jest koncepcja 25 województw, w liczbie których znalazłoby się województwo gorzow-
skie.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z członkami Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. 
W trakcie spotkania omówiono podstawowe problemy regionu. Wojewoda planuje robo-
cze spotkania ze wszystkimi związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi dzia-
łającymi na terenie regionu.
20 stycznia
Zasady współpracy władz wojewódzkich i Sejmiku Samorządowego Województwa Go-
rzowskiego omówili w trakcie spotkania wojewoda Jerzy Ostrouch i przewodniczący 
Sejmiku Jan Kochanowski. Ustalono terminy posiedzeń prezydiów i sesji sejmików, w 
tym zasady opiniowania przez samorządy lokalne dokumentów rządowych dotyczących 
reformy państwa.
21 stycznia
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z byłymi wojewodami: Zbigniewem Puszem i 
Zbigniewem Falińskim. Politycy podzielili się refleksjami z okresu ich urzędowania. Zbi-
gniew Pusz przedstawił swoje stanowisko za utrzymaniem województwa gorzowskiego, 
które od lat rozwija się dynamicznie i potrafi wykorzystać potencjał tkwiący w ludziach 
i gospodarce. Istniejące więzi pomiędzy wojewódzką administracją rządową i Landem 
Brandenburgia oraz udział gorzowskiego w rozwoju euroregionów pozwalają wojewódz-
twu oddziaływać na pozostałe regiony kraju. Poprzez silną współpracę transgraniczną wo-
jewództwo gorzowskie już jest w Unii Europejskiej. Zbigniew Faliński położył nacisk na 
rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która będzie miała znaczący wpływ na dynamikę 
regionu. Zaapelował o podjęcie działań, które – poprzez dotychczasowe osiągnięcia i per-
spektywy – będą argumentem za pozostawieniem województwa gorzowskiego.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z wolontariuszami i ich podopiecznymi w Hospi-
cjum im. św. Kamila w Gorzowie. Obecnie pod opieką stacjonarną jest tutaj 9 osób, zaś 
z opieki codziennej korzysta około 40 dalszych pacjentów. Wolontariusze i pracownicy 
Hospicjum zajmują się także – kilkunastoma osobami – cierpiącymi i pozostającymi w 
rodzinnych domach. Hospicjum św. Kamila w Gorzowie powstało w 1994 roku m. in. ze 
środków budżetu wojewody.
22 stycznia
Potrzeby policji w Gorzowskiem, współdziałanie i mobilizacja różnych środowisk spo-
łecznych oraz niekonwencjonalne metody walki z przestępczością – to główne tematy 
spotkania wojewody Jerzego Ostroucha z Leszkiem Szrederem, Wojewódzkim Komen-
dantem Policji. Wzorem województwa opolskiego w Gorzowskiem (4 miejsce w kraju 
pod względem zagrożenia przestępczością) powoli wprowadzany jest program pod ro-
boczym tytułem” „Sąsiedzka czujność”. W jego ramach w Choszcznie powstała już rada 
programowa przy tamtejszej komendzie rejonowej policji. Zagrożenie przestępczością w 
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Gorzowskiem, ze względu na jego m.in. położenie geograficzne, wymagają zwiększenia 
kadry policyjnej i powstania oddziału prewencyjnego. Obecny przelicznik ilości miesz-
kańców poprzez etaty policyjne przy olbrzymim ruchu granicznym, pobycie cudzoziem-
ców w miastach nadgranicznych jest niewystarczający. Wojewoda gorzowski zadeklaro-
wał swoją pomoc w każdej sytuacji, gdyby trzeba było do działań na rzecz bezpieczeństwa 
publicznego zmobilizować samorządy lokalne czy różnego rodzaju stowarzyszenia.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z ordynariuszem diecezji zielonogórsko-gorzow-
skiej ks. biskupem Adamem Dyczkowskim. Omówiono najważniejsze problemy woje-
wództwa w tym bezrobocie szczególnie na terenach popegerowskich, kształcenie mło-
dzieży i oczekiwania związane z utworzeniem Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej.
23 stycznia
Wojewoda Jerzy Ostrouch wziął udział w posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia Gmin 
Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. Henryk M. Woźniak, przewodniczący 
zarządu poinformował wojewodę o historii powołania stowarzyszenia (istnieje po połą-
czeniu dwóch odrębnych stowarzyszeń od 18 grudnia ubiegłego roku), przyjęciu w jego 
skład nowych członków (10 kolejnych gmin) i członków wspierających (m.in. Gorzow-
skiej Organizacji Pracodawców) oraz przedstawił stojące przed stowarzyszeniem najważ-
niejsze zadania.
24 stycznia
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z przedstawicielami Chrześcijańsko-Społecznego 
Stronnictwa Pracy. Politycy przedstawili swój program działania i problemy leżące w ich 
kręgu zainteresowań.
Wojewoda gorzowski spotkał się z posłami i senatorami ziemi gorzowskiej. Rozmawiano 
o podstawowych problemach województwa. Parlamentarzyści przedstawili swoje prace 
w komisjach sejmowych. Zadeklarowali wsparcie wszelkich działań wojewody służących 
rozwojowi regionu.
26 stycznia
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Chyrzynie 
z kierownikiem Przedstawicielstwa Ambasady RP w Berlinie, ministrem pełnomocnym 
Jerzym Margańskim. Rozmawiano o dotychczasowej współpracy gorzowskiego z Niem-
cami oraz o perspektywach zdynamizowania kontaktów polsko-niemieckich poprzez 
wspólną (ambasady i województwa gorzowskiego) organizację m.in. imprez promocyj-
nych, koncertów, spotkań gospodarczych.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się w Kostrzynie z zarządem spółki Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Kostrzynie i Słubicach. Wojewoda zapoznał się z programem działania 
strefy, prowadzonymi obecnie negocjacjami z firmami zachodnimi i perspektywami, ja-
kie stwarza strefa dla obu granicznych miast.
27 stycznia
Wojewoda gorzowski Jerzy Ostrouch spotkał się z Zarządem Miasta Gorzowa. Wojewo-
da wyraził wolę współpracy z samorządem gorzowskim i chęć wspierania w miarę swo-
ich możliwości najistotniejszych inicjatyw. Za priorytet wspólnych działań uznano spra-
wy drogownictwa publicznego. Za kolejną ważną dla miasta, ale też i dla województwa 
inwestycję Jerzy Ostrouch uznał finalizowanie budowy Regionalnego Zakładu Utylizacji 
Odpadów. Wojewoda poinformował o przychylności w tej sprawie zarówno Wydziału 
Ochrony Środowiska jak i Rady Nadzorczej Funduszu Ochrony Środowiska. Obiecał 
wesprzeć inwestycję, zaznaczając jednak, że szczuplejszy niż w roku ubiegłym budżet wo-
jewody niesie za sobą konieczność pewnych ograniczeń. Jednym z istotniejszych zadań, 
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mających na celu tworzenie pozytywnego wizerunku naszego miasta jest zdaniem obu 
stron utworzenie Zachodniego Centrum Gospodarczego. Wojewoda gorzowski poddał 
pod rozwagę władz miasta pomysł powołania menedżera projektu, który byłby odpowie-
dzialny za jego spójną koncepcję. Podczas spotkania dyskutowano także o problemach i 
reorganizacji gorzowskiej służby zdrowia.
28 stycznia
Restrukturyzacja PKP nie będzie powodem do zwolnień pracowników kolei w Gorzowie. 
Przeciwnie, plan utworzenia Zakładu Taboru i Zakładu Infrastruktury stworzy dodatko-
we miejsca pracy – oświadczył wojewodzie Jerzemu Ostrouchowi dyrektor Okręgowych 
Kolei Państwowych w Szczecinie Józef Jarzębski. Problemy związane z restrukturyza-
cją kolei zdominowały odbywającą się w Szczecinie rozmowę wojewody gorzowskiego z 
dyr. Pomorskiej DOKP. Dla Gorzowa jednym ze skutków przekształceń jest opóźnienie 
przejęcia przez nasze miasto stadionu WARTY, będącego majątkiem PKP. Dyr. Jarzębski 
poinformował, że złożył w tej sprawie wniosek do Zarządu PKP o bezpłatne przekazanie 
obiektu Zarządowi Miasta Gorzowa. Największym optymizmem napawają jednak zmia-
ny w rozkładzie jazdy. Dyr. Jarzębski przypomniał o usprawnieniach komunikacyjnych 
na trasie Gorzów–Wrocław, Gorzów–Poznań czy Gorzów–Kraków. Zakłady Przemysłu 
Odzieżowego Komes ze Słubic, Fabryka Maszyn do Drewna Gomad z Gorzowa oraz 
choszczeńskie i słubickie Przedsiębiorstwa Robót Drogowych objęte zostały programem 
Wspierania Inicjatyw Przekształceniowych (WIP) stworzonym przez Ministerstwo Skar-
bu Państwa. Poinformował o tym goszczący u wojewody Jerzego Ostroucha dyrektor 
Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Szczecinie Czesław Pająk. Szczecińska dele-
gatura sprawuje pieczę nad trzema województwami: gorzowskim, szczecińskim i kosza-
lińskim. Środki z programu WIP mają pomóc w prywatyzowaniu szesnastu przedsiębior-
stwom z terenu tych województw. Nad prawidłowym przebiegiem procesu prywatyzacji 
czuwać będzie wyłoniona na drodze przetargu firma konsultingowa. Do przetargu przy-
stąpiło 36 firm konsultingowych z całego kraju. Przeprowadzona (w grudniu zeszłego 
roku) kontrola NIK nie zanotowała żadnych nieprawidłowości w zawieranych na terenie 
województwa gorzowskiego umowach leasingowych – poinformował dyr. delegatury 
Czesław Pająk.
Wojewoda Jerzy Ostrouch był gościem wojewody szczecińskiego Władysława Lisewskie-
go. Podczas spotkania obie strony wymieniły spostrzeżenia co do głównych problemów 
i największych atutów swoich województw. Mówiono o zapleczu przemysłowym i gospo-
darczym, o stanie dróg, problemach administracyjnych i o sytuacji politycznej. Wojewo-
dowie w przyszłości pragną ożywić współpracę kulturalną gorzowsko-szczecińską. Obie 
strony są też zainteresowane współpracą transgraniczną z niemieckimi landami.
30 stycznia
Nie istnieją żadne wymogi ze strony Unii Europejskiej co do kompatybilności podziału 
administracyjnego sąsiadujących ze sobą państw – powiedział dziennikarzom przeby-
wający z wizytą u wojewody Jerzego Ostroucha Minister Sprawiedliwości oraz Spraw 
Europejskich i Federalnych Brandenburgii Hans Otto Brautigam. Minister zadeklaro-
wał utrzymywanie ożywionych kontaktów z naszym regionem bez względu na to na ile 
województw Polska zostanie podzielona. Rozmawiano o kierunkach dalszej współpra-
cy między regionami, dyskutowano o najważniejszych problemach po stronie polskiej i 
niemieckiej. Obie strony sukces dalszej współpracy upatrują w dziedzinie gospodarczej. 
Minister Brautigam Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną nazwał szansą 
zaistnienia transgranicznej strefy ekonomicznej. Hans Otto Brautigam wyraził przeko-
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nanie, że gospodarczy rozwój sąsiada to także korzystne warunki rozwoju gospodarki 
niemieckiej. Za ważny aspekt polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej uznano 
współpracę kulturalną. Do dotychczasowych osiągnięć zaliczono Europejski Uniwersytet 
Viadrina we Frankfurcie n. O. i Collegium Polonicum w Słubicach. W przyszłości po-
dejmowane będą działania mające na celu zintensyfikowanie transgranicznej wymiany 
kulturalnej. Poprawienie przepustowości polsko-niemieckich przejść granicznych uzna-
no za jedno z najpilniejszych zadań landu Brandenburgii i województwa gorzowskiego. 
Konieczne jest przystosowanie infrastruktury przygranicznych miejscowości zarówno po 
stronie polskiej, jak i po stronie niemieckiej.

Marzec 1998

2 marca
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z Zarządem Fundacji na rzecz Gorzowskiej Szko-
ły Wyższej. Spotkanie odbyło się na terenie kompleksu adaptowanych obiektów przy ul. 
Teatralnej 25 będących własnością miasta Gorzowa, a zarządzanych przez fundację. Wo-
jewoda został oprowadzony po obiekcie i zapoznał się z aktualnym stanem robót. Prezes 
fundacji Kazimierz Marcinkiewicz zapewnił, że pierwszy etap prac zostanie zakończony 
w sierpniu br., tak więc w październiku będą mogli rozpocząć naukę pierwsi studenci 
gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej. Rozmowa pozwoliła na dokonanie inwentaryza-
cji potrzeb. Oceniono, że zaspokoi je w tym roku kwota ok. 2 mln złotych. Zastanawiano 
się nad źródłami finansowania tak wielkiej, ale też bardzo ważnej dla naszego wojewódz-
twa inwestycji. Zarząd Miasta Gorzowa przewidział na ten cel kwotę 100 tysięcy złotych. 
Znacznie więcej środków finansowych fundacja uzyska z budżetu wojewody. Wojewoda 
obiecał, że wesprze inwestycję kwotą nie mniejszą niż zeszłoroczna. Ponadto fundacja 
stara się o pozyskanie środków z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, z PEFRON-
u, od Generalnego Konserwatora Zabytków oraz od samorządów sąsiadujących z Go-
rzowem gmin. Po ewentualnym powołaniu Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Gorzowie pojawią się studenci czterech wydziałów: ekonomicznego, administracyjnego, 
rolniczego i nauczycielskiego. Kadrę stanowić będą pracownicy naukowi z terenu woje-
wództwa gorzowskiego, szczecińskiego i w niewielkim stopniu z poznańskiego.
Wojewoda Jerzy Ostrouch gościł na antenie szczecińskiego Radia ABC. Radio stworzyło 
„Telemost”, dzięki któremu wojewoda mógł brać udział w dyskusji na temat autostra-
dy A3. W rozmowach uczestniczył też wojewoda szczeciński Władysław Lisewski. Obaj 
wojewodowie zgodnie stwierdzili, że jedynie pierwotna wersja autostrady przebiegającej 
przez województwo gorzowskie i zielonogórskie jest racjonalna. Wyjaśniono, że jest to 
jedyny projekt, który funkcjonuje w oficjalnych dokumentach, jedyny dyskutowany w gre-
miach zajmujących się tą sprawą. Pomysł odchylenia trasy autostrady w kierunku Pozna-
nia jest nierealny choćby z uwagi na to, że wydłużyłoby to autostradę o ok. 100 km, co jest 
nieekonomiczne i kłóci się z interesem przyszłych jej użytkowników.
3 marca
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z prezesem zarządu Polsko-Niemieckiego Towarzy-
stwa Wspierania Gospodarki Jackiem Robakiem. Prezes TWG zdał wojewodzie relację z 
działalności w roku ubiegłym i przedstawił plany na rok bieżący. Jerzy Ostrouch wyraził 
zainteresowanie przygotowanym przez TWG projektem funduszu poręczeń kredytowych 
dla małych i średnich przedsiębiorstw. Z funduszu korzystać mogłyby te przedsiębiorstwa, 
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których kondycja nie pozwala na uzyskanie kredytu preferencyjnego. Ze wstępnego roze-
znania wynika, że tylko w czterech przygranicznych województwach znajduje się aż 3,5 
tys. drobnych firm, które byłyby zainteresowane skorzystaniem z takiego funduszu. 
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji w towarzystwie Szefa Służby Cywilnej 
Jana Pastwy wręczył ok. godziny 14.00 Mirosławowi Marcinkiewiczowi akt powołania 
na stanowisko Dyrektora Generalnego Urzędu Wojewódzkiego (UW).
Wojewoda Jerzy Ostrouch wziął udział w posiedzeniu Komendy Wojewódzkiej Państwo-
wej Straży Pożarnej (KW PSP) w Gorzowie. Gościnnie w spotkaniu brał też udział senator 
Zdzisław Jarmużek i doradca Komendanta Głównego PSP st. brygadier Jan Cała. Tema-
tem posiedzenia było podsumowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
na terenie woj. gorzowskiego w roku 1997 oraz wyznaczenie kierunków działania na rok 
bieżący. W roku ubiegłym PSP z terenu naszego województwa angażowała 100% swoich 
sił i środków przy okazji trzech wydarzeń: erupcji gazu w Różańsku, wizyty papieża Jana 
Pawła II i letniej powodzi. Podkreślono, że sprawność działania jednostek straży pożarnej 
w tak ekstremalnych warunkach była wysoka. Mówiono też o podstawowych proble-
mach – niedostatecznej ilości sprzętu i konieczności pracy ze sprzętem przestarzałym. 
W 1997 roku jednostki PSP z naszego województwa interweniowały ok. 4 tys. razy, co w 
stosunku o roku poprzedniego oznacza wzrost interwencji o blisko 200. Zmienia się też 
struktura tych interwencji – obecnie zaledwie 62% to interwencje pożarowe, zaś pozostałe 
to interwencje innego typu, np. ratownictwo drogowe. 
4 marca
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z Konsulem Generalnym Federacji Rosyjskiej ze 
Szczecina Iwanem Tkaczenko. Rozmawiano o możliwościach nawiązania współpracy 
polsko-rosyjskiej. Obie strony zainteresowane są nawiązaniem współpracy gospodarczej, 
głównie małych i średnich przedsiębiorstw. Zastanawiano się także nad możliwością za-
istnienia przedsiębiorstw rosyjskich na Międzynarodowych Targach Pogranicza, które 
odbywają się od pięciu lat w Gorzowie.
Na stanowisko dyr. Wydziału Zdrowia UW został powołany lekarz med. Czesław Rzep-
ka, dotychczasowy kierownik pracowni patomorfologicznej w SPZOZ w Kostrzy-
nie. Dotychczasowy dyrektor Ryszard Huminiłowicz pozostał na stanowisku Lekarza 
Wojewódzkiego.
Wojewoda gorzowski Jerzy Ostrouch spotkał się z burmistrzem Lubniewic Mirosławem 
Jaśnikowskim. Burmistrz poinformował wojewodę o planach zagospodarowania tzw. 
„Małego Zamku” na Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Lubniewicach. 
Prace remontowo-adaptacyjne obiektu trwają już od 1 grudnia ubiegłego roku. Finanso-
wane są one przez Urząd Miasta i Gminy Lubniewice oraz Fundusz Współpracy Polsko-
Niemieckiej. Burmistrzowi zależy na pozyskaniu dodatkowych środków z PEFRON-u i 
w tej sprawie zwróci się o pomoc do wojewody gorzowskiego. Wojewoda złożył obiet-
nicę wsparcia tego przedsięwzięcia. Na wykonanie wszystkich prac potrzebna jest kwota 
350 tys. złotych. Jeżeli udałoby się uzyskać środki, to prawdopodobnie większość prac 
remontowo-adaptacyjnych zakończyłoby się jeszcze w tym roku, tak że korzystanie 
z obiektu byłoby możliwe już w roku 1999.
5 marca
Wojewoda Jerzy Ostrouch powołał Marcina Jurka, byłego wójta Kłodawy, na stanowisko 
dyrektora Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Publicznych.
Wojewoda Jerzy Ostrouch uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Ur-
banistyczno- Architektonicznej. Posiedzenie poświęcone było omówieniu „Studium 
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zagospodarowania przestrzennego województwa gorzowskiego”. Wykonanie takiego stu-
dium jest obowiązkiem ustawowym. Prace nad tym opracowaniem trwały od 1995 roku, 
kiedy to ówczesny wojewoda gorzowski zlecił wykonanie studium Biuru Projektowania 
Przestrzennego. Autor pracy – architekt Tadeusz Pękalski przedstawił podczas dzisiejsze-
go posiedzenia główne cele i tezy opracowywanego przez kilka lat studium. Opracowa-
nie to postuluje kształtowanie w naszym województwie przestrzeni otwartej, czystej i in-
nowacyjnej. Oznacza to konieczność usprawnienia układów komunikacyjnych i transpor-
towych, intensyfikację działań na rzecz pozyskania wykwalifikowanej kadry (m. in. przez 
uprzywilejowane położenie obiektów szkolnictwa wyższego) oraz działania proekologicz-
ne. Studium to ma duże znaczenie przy opracowywaniu strategii rozwoju gospodarczo-
społecznego województwa gorzowskiego. Stąd bardzo cenna była dyskusja po prezentacji 
„Studium zagospodarowania...”, gdyż uczestniczyli w niej przedstawiciele naukowego 
środowiska Akademii Ekonomicznej z Poznania (prof. Bohdan Gruchman, prof. Lucy-
na Wojtasiewicz i prof. Jerzy Parysek), którzy aktualnie pracują nad projektem strategii 
rozwoju naszego regionu. Ostatecznie Studium oceniono bardzo wysoko, zwracając uwagą 
na jego szczegółowość, rzetelność i przydatność.
Wojewoda Jerzy Ostrouch wziął udział w posiedzeniu Rady Koordynacyjnej do spraw 
Osób Niepełnosprawnych przy wojewodzie gorzowskim. Jerzy Ostrouch przedstawił Ra-
dzie Pełnomocnika Wojewody do spraw Osób Niepełnosprawnych Jadwigę Wiszniewską. 
Rozmawiano na temat organizacji „Światowego Dnia Inwalidy” 29 marca b. r. Impreza jest 
objęta honorowym patronatem wojewody gorzowskiego. W ramach obchodów przewi-
dziano liczne imprezy towarzyszące, m.in. wystawy, zawody sportowe, występy artystycz-
ne i rajd samochodowy.
9 marca
Wojewoda Jerzy Ostrouch jest jednym z sygnatariuszy podpisanego w Urzędzie Woje-
wódzkim aktu założycielskiego Fundacji Policji „Contra Crimen”. Celem Fundacji jest 
ograniczenie i zapobieganie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa obywateli, podnie-
sienie świadomości wiktymologicznej oraz rozbudzenie świadomości prawnej społeczeń-
stwa oraz dążenie do wzrostu wykrywalności sprawców przestępstw.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z dr. Ryszardem Mazurowskim, prezesem zarządu 
Pracowni Konserwacji Zabytków Ośrodka Naukowo-Konserwatorskiego Spółka z o.o. w 
Poznaniu. Na spotkaniu przedstawiono wyniki badań archeologicznych prowadzonych na 
terenie województwa gorzowskiego oraz przekazano pierwszy egzemplarz dokumentacji 
konserwatorskiej z prac prowadzonych na trasie gazociągu „Jamał” p.n. „Ziemia Lubuska”.
10 marca
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w Warszawie doc. Daria Nałęcz oraz dyrek-
torzy oddziałów szczecińskiego i gorzowskiego byli gośćmi wojewody Jerzego Ostroucha. 
Rozmawiano o historii powstania, specyfice zbiorów, aktualnej sytuacji i najważniejszych 
zadaniach archiwów państwowych w naszym kraju. Wojewodzie przedstawiono także 
plany rozbudowy zbiorów gorzowskich, tak aby uwzględniały one potrzeby mającej nieba-
wem powstać Wyższej Szkoły Zawodowej. Do najcenniejszych zbiorów gorzowskich archi-
wów należy dokumentacja potwierdzająca dokonywanie podczas wojny przez hitlerowców 
zbrodni eutanazji na pacjentach międzyrzeckiego szpitala.
Andrzej Goćwiński otrzymał nominację na stanowisko Radcy Generalnego UW.
11 marca
Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego Czesław Rzepka spotkał się w Ko-
strzynie n. O. z prezesem Zrzeszenia Lekarzy Ambulatoryjnych Kas Chorych na terenie 
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Brandenburgii Wschodniej dr. Andreasem Huthem. Dr A. Huth przekazał czek na kwotę 
23 500 DM na rzecz wykonania remontu zniszczonego w wyniku lipcowej powodzi bu-
dynku gminnego ośrodka zdrowia w Górzycy. W wyniku rozmów uzgodniono zorganizo-
wanie seminarium na temat organizacji i funkcjonowania niemieckich kas chorych oraz 
transformacji służby zdrowia byłej NRD w momencie zjednoczenia Niemiec, a także moż-
liwości wykorzystania doświadczeń niemieckich przy tworzeniu polskich kas chorych.
12 marca
Na ręce dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Sławomira 
Jacha wojewoda Jerzy Ostrouch wręczył kilka książek dotyczących naszego województwa. 
Książki te zasilą zbiory specjalne WiMBP w Gorzowie. 
Wojewoda Jerzy Ostrouch weźmie udział w uroczystości przyznania numeru te-
lefonicznego stutysięcznemu klientowi Telekomunikacji Polskiej S.A. w Gorzowie. Taką 
propozycję złożyli goszczący u wojewody dyrektor Okręgu Poznańskiego Telekomunika-
cji Polskiej S.A. Kazimierz Turza i dyrektor Zakładu Telekomunikacji w Gorzowie Bogu-
sław Czak. Obecnie w naszym województwie jest ok. 86 tys. abonentów, a w najbliższym 
czasie Telekomunikacja zyska kolejnych 20 tys. klientów. Podczas spotkania rozmawiano 
też o sytuacji Telekomunikacji w naszym województwie i o stopniu nasycenia telefonami 
gorzowskiego rynku. Dyrektor Bogusław Czak zapewnił, że w samym Gorzowie klienci 
nie muszą już czekać na założenie telefonu. Nieco gorzej sytuacja wygląda w gminie 
Międzyrzecz i gminie Choszczno. Podkreślono też, że Gorzów posiada nowoczesną cen-
tralę cyfrową, która ma gwarantować światowy poziom jakości połączeń.
13 marca
Przedstawiciele Rządu Landu Brandenburgii: Hans Otto Brautigam – Minister Sprawie-
dliwości Spraw Federalnych i Europejskich, Minister Spraw Wewnętrznych Alwin Ziel, 
Wolfgang Pohl – nadburmistrz Frankfurtu oraz Hans Weiler – rektor Uniwersytetu 
Viadrina, a także Minister Pełnomocny, Kierownik Przedstawicielstwa Ambasady RP w 
Berlinie Jerzy Margański przyjechali z wizytą do Słubic. Goście odwiedzili też Terminal 
w Świecku i Collegium Polonicum w Słubicach. Collegium Polonicum uznano za kon-
kretny i wyrazisty przykład wzorcowej transgranicznej współpracy. Rozmawiano o drodze 
celnej oraz o problemie blokady drogi dojazdowej do przejścia granicznego Świecko przez 
kierowców mikrobusów, którzy nie posiadają stosownych zezwoleń. Minister H. O. Brau-
tigam oświadczył, że strona niemiecka rozważa możliwość odpraw celnych samochodów 
ciężarowych w weekendy.
13 marca
Na spotkaniu parlamentarzystów województwa gorzowskiego i zielonogórskiego w Para-
dyżu uzgodniono treść apelu, który został przesłany na ręce Premiera Rządu w sprawie 
utworzenia województwa lubuskiego z siedzibą wojewody w Gorzowie i sejmikiem w 
Zielonej Górze. Podpisano następujący apel:
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Gorzów Wlkp., Zielona Góra, dnia 13 marca 1998
Szanowny Pan 
Jerzy Buzek 
Premier RP 
Warszawa

Na spotkaniu 13 marca 1998 w Gościkowie-Paradyżu (województwo zielonogórskie) par-
lamentarzyści województwa gorzowskiego i zielonogórskiego uzgodnili następujące stano-
wisko:

1. Dla polskiej racji stanu uważamy za konieczne utworzenie wspólnego woje-
wództwa lubuskiego, w skład którego wejdą w całości obecne województwa: gorzowskie i 
zielonogórskie oraz proponowane tereny powiatów: głogowskiego i wschowskiego.

2. Uzgodniliśmy, iż dwa miasta – Gorzów i Zielona Góra powinny być stolicami woje-
wództwa lubuskiego. Proponujemy, by siedzibą wojewody był Gorzów, a siedzibą Sejmiku 
Samorządowego – Zielona Góra.

Uzasadnienie dla utworzenia województwa lubuskiego przedstawiamy w załączeniu, 
a szczegóły koncepcji chcielibyśmy przedstawić na wspólnym spotkaniu parlamentarzystów 
województwa gorzowskiego i zielonogórskiego z Panem Premierem we wskazanym przez 
Pana Premiera terminie.

Z poważaniem

Jolanta Danielak – Senator RP, Zielona Góra; Elżbieta Płonka – Senator RP, Gorzów; Zdzisław 
Jarmużek – Senator RP, Gorzów; Zbyszko Piwoński – Senator RP, Zielona Góra; Ewa Frey-
berg – Poseł RP, Gorzów; Andrzej Brachmański – Poseł RP, Zielona Góra; Andrzej Chrzanowski 
– Poseł RP, Zielona Góra; Edward Daszkiewicz – Poseł RP, Zielona Góra; Czesław Fiedorowicz 
– Poseł RP, Zielona Góra; Maciej Jankowski – Poseł RP, Zielona Góra; Tadeusz Jędrzejczak – Po-
seł RP, Gorzów; Jan Kochanowski – Poseł RP, Gorzów Kazimierz Marcinkiewicz – Poseł RP, 
Gorzów; Alfred Owoc – Poseł RP, Zielona Góra Maciej Rudnicki – Poseł RP, Gorzów; Roman 
Rutkowski – Poseł RP, Gorzów; Jerzy Wierchowicz – Poseł RP, Gorzów; Józef Zych – Poseł RP, 
Zielona Góra

Uzasadnienie
Wniosek o utworzenie województwa lubuskiego odpowiada dyspozycji art. 15, ust. 2 Kon-
stytucji RP – uwzględnia więzi społeczne, gospodarcze, kulturowe i zapewnia jednostkom 
terytorialnym zgodność wykonywania zadań publicznych;  odpowiada też kryter iom 
rządowym przedstawionym w uzasadnieniu koncepcji reformy administracji publicznej.
Województwo lubuskie to według kryteriów naukowych wspólny region. Deklaracja Rady 
Europy stanowi, że: „Region jest terytorium charakteryzującym się historyczną, kulturową, 
geograficzną lub ekonomiczną jednorodnością lub też wszystkimi tymi cechami łącznie”. Wo-
jewództwo lubuskie w pełni odpowiada deklaracji Rady Europy.

Projektowane województwo posiada uzupełniający się i stanowiący całość system infra-
struktury granicznej. Teren ma jednorodność ekonomiczną oraz dobrze powiązany system 
komunikacyjny. Zajmuje 5,5% powierzchni Polski, liczy 1,4 mln mieszkańców. Posiada 
imponujące wskaźniki ekonomiczne, np. według salda globalnego dochodów i wydatków 
publicznych gorzowskie zajmuje 8. pozycję w kraju, a zielonogórskie 15.

Ziemia Lubuska w ostatnich latach jest regionem o najwyższej dynamice rozwoju w na-
szym kraju. Istnieją ogromne szanse dalszego rozwoju: głogowska miedź, największe w Europie 
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Środkowej złoża gazu i ropy naftowej, specjalna strefa ekonomiczna w Kostrzynie i Słubicach, 
czyste lasy i jeziora.

Dotychczasowe dokonania gospodarcze, kulturalne i społeczne obu województw, poten-
cjał ludzki i naukowy, położenie geograficzne i historyczne oraz poczucie tożsamości społecznej 
przekonują o konieczności utworzenia województwa lubuskiego na zachodniej granicy Polski.

16 marca
O planowanym na 28 maja otwarciu wystawy poświęconej Sybirakom z województwa 
gorzowskiego rozmawiał wojewoda Jerzy Ostrouch z członkami zarządu gorzowskiego 
okręgu Związku Sybiraków Jadwigą Ostrowską i Bolesławem Małeckim. Wystawa ma 
uczcić dziesięciolecie istnienia Związku Sybiraków na terenie województwa gorzowskie-
go. Pod gorzowski okręg podlega 25 kół z poszczególnych gmin naszego województwa i 
koło ze szczecińskiej gminy Lipiany (220 członków). Ogółem Związek Sybiraków okrę-
gu gorzowskiego liczy ok. 2600 zarejestrowanych członków.
17 marca
Wojewoda Jerzy Ostrouch zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jana Tomaszewskiego z prośbą o utworzenie w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Go-
rzowie oddziału prewencji. Prośba taka podyktowana jest troską, jaką budzi zjawisko 
wzrostu zagrożenia przestępczością w naszym województwie przy jednoczesnym ob-
niżeniu zaangażowania sił policji prewencji w działania bezpośrednio zapobiegające 
temu zjawisku. Wojewoda gorzowski jest przekonany, że z racji przygranicznego położe-
nia województwo gorzowskie potrzebuje zdecydowanie większego zabezpieczenia przez 
funkcjonariuszy policji prewencyjnej. W sytuacji ich wykorzystywania do innych zadań 
koniecznym staje się utworzenie odrębnego Oddziału Prewencji, w którym zatrudnienie 
znalazłoby ok. 30 policjantów.
Wojewoda Jerzy Ostrouch pogratulował drużynie TKKF „Stilon” zdobycia w tym roku 
tytułu wicemistrza Polski w halowych rozgrywkach piłki nożnej kobiet. Z zawod-
niczkami i ich trenerem Janem Suwarym wojewoda rozmawiał o planach i perspektywach 
na przyszłość.
O konieczności rehabilitowania osób niewidomych, słabo widzących i ich rodzin oraz o 
problemach z tym związanych rozmawiał wojewoda Jerzy Ostrouch z członkami 
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Niewidomych – prezesem Eliaszem Zachorskim i 
kierownikiem okręgu Elżbietą Ciężko. Gorzowski Okręg zrzesza 1356 członków, z któ-
rych 10% stanowią osoby całkowicie niewidome. PZN jest jedyną organizacją prowadzącą 
rehabilitację niewidomych i słabo widzących. Wojewoda zapowiedział, że za pośrednic-
twem pełnomocnika wojewody ds. osób niepełnosprawnych wspierał będzie działania 
gorzowskiego okręgu PZN.
Przedstawiciele Komitetu Odbudowy Kościoła w Łagowcu ks. Władysław Hejman i Be-
ata Andrzejczak rozmawiali z wojewodą Jerzym Ostrouchem o konieczności odbudowa-
nia zabytkowego drewnianego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela (powstał w 1550 roku, 
ołtarz z pół. XVIII w.), który uległ całkowitemu spaleniu nocą 17 maja 1997 roku. Kościół 
ten stanowił dużą wartość krajobrazową i architektoniczną, w krajobrazie wsi pozostawał 
najcenniejszym elementem kompozycyjnym. Unikatowość kościoła wynikała z jednolitej 
drewnianej konstrukcji, czasu powstania i związku z polskim dziedzictwem kulturowym. 
Podczas rozmów uznano, że jego odbudowa jest historycznym obowiązkiem współcze-
snych. Podjęte zostaną stosowne kroki w celu pozyskania środków na ten cel.
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18 marca
Wicewojewoda Marcin Jabłoński spotkał się z przewodniczącym Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Zakładów Mechanicznych „Ursus” w Gorzowie Ryszardem Sa-
dowym. Rozmowy zdominowała planowana na 19 marca między godz. 9.00 a 10.00 
blokada trasy Gorzów-Szczecin na wysokości skrzyżowania w Małyszynie. Związkowcy 
zamierzają w ten sposób zaprotestować przeciwko złej – ich zdaniem – polityce rządu wo-
bec gorzowskiego „Ursusa”. Wicewojewoda zaapelował o odwołanie akcji protestacyjnej, a 
jeśli nie będzie to możliwe, o stosunkowo najspokojniejsze jej przeprowadzenie.
19 marca
Równo godzinę – od 9.00 do 10.00 – trwała blokada trasy Gorzów-Szczecin na wysokości 
skrzyżowania w Małyszynie. W ten sposób związkowcy z „Ursusa” protestowali przeciwko 
złej – ich zdaniem – polityce Rządu wobec rolnictwa. Mimo wcześniejszych zapewnień o 
spokojnym przebiegu protestu nie obyło się bez incydentu. Opel Kadet próbował sforso-
wać blokadę, na co nie pozwolili związkowcy. Ostatecznie nieco poturbowany kierowca 
zawrócił. Do protestujących przyjechał wicewojewoda Marcin Jabłoński. Przewodni-
czący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” gorzowskiego „Ursusa” Ryszard Sadowy 
przekazał na jego ręce petycję skierowaną do premiera rządu Jerzego Buzka. Związkowcy 
oczekują m. in.: „faktycznego przywrócenia preferencyjnych kredytów inwestycyjnych na 
zakup maszyn i ciągników rolniczych, rekompensaty za straty poniesione przez <Ursus> 
z winy polityków (ponad 58 min zł.), wprowadzenia takich samych regulacji w imporcie 
ciągników jakie istnieją wobec importowanych samochodów i zaprzestania dofinansowy-
wania ze środków budżetowych importu ciągników konkurencyjnych wobec <Ursusa>” 
(fragment petycji) Przygotowane przez policję objazdy zapobiegły tworzeniu się gigantycz-
nych korków. Zaledwie kilkanaście samochodów oczekiwało na otwarcie blokady.
20 marca
Walentyna Głąbowska z Sulęcina otrzymała wczoraj tytuł Człowieka Roku 1997 
wśród Osób Niepełnosprawnych, a Aneke Mulder z Holandii ogłoszono Człowie-
kiem Wielkiego Serca Działającego na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Organi-
zatorem tych plebiscytów była redakcja programu „Wyzwanie” TV Poznań. Wice-
wojewoda gorzowski Marcin Jabłoński wręczył zwycięzcom nagrody, a wszystkim 
nominowanym listy gratulacyjne. Program „Wyzwanie” od 4 lat emitowany jest w 
ostatnią niedzielę miesiąca na antenie TV Poznań. Autorami są Róża Wójtowicz 
i Zenon Milczewski. Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych i do 
tych, którzy niepełnosprawnym chcą pomóc. 
23 marca
W Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie odbyło się robocze spotkanie wojewody 
gorzowskiego Jerzego Ostroucha z parlamentarzystami Akcji Wyborczej Soli-
darność (AWS) i Unii Wolności (UW). Podczas spotkania omówiono m. in. bieżą-
ce sprawy związane z funkcjonowaniem koalicji w województwie gorzowskim.
Odbyło się spotkanie Prezydium Sejmiku Samorządowego. W spotkaniu wzięli 
udział m. in. wojewoda Jerzy Ostrouch i wicewojewoda Marcin Jabłoński. Podczas 
spotkania zaprezentowano budżet województwa gorzowskiego na rok 1998.
24 marca
Wojewoda Jerzy Ostrouch wziął udział w dorocznym spotkaniu Koła Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy Urzędzie Wojewódzkim. Celem 
spotkania było podsumowanie działalności Koła w ubiegłym roku. Dyskutowano 
także nad zbliżającym się Światowym Dniem Inwalidów. Z okazji Dnia Kobiet 
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każda z pań otrzymała drobny upominek. Na spotkaniu przedstawiono obecną sy-
tuację emerytów i rencistów, diagnozując ją jako złą. W stosunku do lat ubiegłych 
zmniejszyła się dynamika wzrostu rent i emerytur, wrosły koszty leczenia. Emeryt 
płaci za coraz więcej badań (m.in. USG, rezonans magnetyczny), płaci za leki, któ-
re dawniej otrzymywał bezpłatnie (insulina). Jednocześnie przewodniczący Zarzą-
du Henryk Bujak złożył na ręce Wojewody podziękowania dla władz UW za pomoc 
w organizowanych przez Koło wycieczkach autokarowych. Na spotkaniu poruszono 
też bieżące problemy emerytów, rencistów i inwalidów. Omówiono również proce-
durę składania wniosków o pożyczki mieszkaniowe czy wykup mieszkań.
O zakresie działań Polskiego Czerwonego Krzyża rozmawiał wojewoda Jerzy Ostrouch z 
dyrektorem Polskiego Czerwonego Krzyża Zarządu Okręgowego Haliną Stanicką, preze-
sem Zarządu Okręgowego PCK w Gorzowie Bronisławem Tokarczukiem oraz członkiem 
Zarządu Okręgowego PCK w Gorzowie kpt. Kazimierzem Pruszczakiem. Gorzowski 
Okręg PCK w 1997 r. podjął szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej, organizował pomoc specjalną polegającą na pozyskiwaniu darów głównie 
na rzecz gorzowskich placówek zdrowia (11 transportów międzynarodowych o łącz-
nej wartości 1.089.140 zł.), zorganizował pomoc dla tysięcy powodzian, udzielał pomo-
cy osobom bezdomnym i biednym, prowadził świetlicę socjoterapeutyczną, patronował 
akcji honorowego krwiodawstwa oraz podejmował działania na rzecz promocji zdrowia 
polegające na organizowaniu konkursów, prelekcji, quizów, wystaw i audycji. Gorzow-
ski Okręg PCK organizował też wypoczynek dla dzieci z rodzin najuboższych oraz liczne 
zbiórki uliczne z udziałem młodzieży i honorowych krwiodawców na rzecz najbardziej po-
trzebujących. Wojewoda zaapelował, aby PCK szczególną troską otoczył uboższą północną 
część województwa gorzowskiego.
25 marca
Wojewoda gorzowski powołał zespół ds. wdrażania programu wspierania działań na 
rzecz dzieci i młodzieży zamieszkującej miejscowości, gdzie funkcjonowały państwowe 
gospodarstwa rolne (PGR). W skład zespołu wchodzą dyrektorzy: Agencji Własności 
Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP), Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy oraz Kurator Oświaty. Główny cel programu przewiduje wspiera-
nie wszelkich inicjatyw lokalnych zmierzających do poprawy warunków wszechstron-
nego rozwoju dzieci i młodzieży i wyrównywanie szans rozwojowych. Program obejmuje 
pilotażowo miejscowości typowo PGR-owskie z obszarów o podwyższonym bezrobociu. 
Zakłada między innymi pomoc materialną dzieciom i rodzinom (w formie stypendiów, 
dożywiania, dofinansowania, wypoczynku), uruchomienie świetlic socjoterapeutycznych, 
wspieranie odbudowy bazy do zajęć pozalekcyjnych, bazy sportowej, zwłaszcza w miej-
scowościach, gdzie nie funkcjonują szkoły. Program ma również na celu pobudzenie ak-
tywności społecznej małych środowisk.
26 marca
Ocena techniczna zabezpieczenia powodziowego oraz stan porządku i bezpieczeństwa pu-
blicznego w województwie w roku ubiegłym były tematami posiedzenia Wojewódzkiego 
Komitetu Obrony. Poziom zabezpieczenia powodziowego uznano za wysoce niepokojący. 
Zastrzeżenia budzą wały przeciwpowodziowe, jak i przepompownie. Środki przyzna-
wane na usuwanie skutków powodzi są wciąż niewystarczające. W ubiegłym roku na 
ten cel gorzowskie otrzymało 1.502 tys. zł. Dzięki tej kwocie udało się zabudować dwie 
wyrwy w wałach odrzańskich (polder w Świecku) oraz wykonać drobne prace konserwa-
cyjne. W roku bieżącym na usuwanie skutków powodzi gorzowskie otrzymało 4.200 tys. 
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zł, przy czym 3,5 mln zł do zagospodarowania w roku bieżącym, pozostałe 700 tys. 
z przeznaczeniem na lata następne. Kwota ta wystarczy na naprawę łącznie 38 km wałów. 
Za konieczne uznano podjęcie działań na rzecz pozyskania dodatkowych środków z prze-
znaczeniem na ochronę przeciwpowodziową. 
30 marca
Podjęcie wspólnych zdecydowanych działań na rzecz utworzenia w gorzowskiej policji 
pododdziału prewencji zadeklarowali parlamentarzyści na spotkaniu z wojewodą Jerzym 
Ostrouchem. W świetle informacji o likwidacji dwóch jednostek wojskowych z terenu 
Gorzowa i jednej z terenu Kostrzyna dyskutowano o sposobie przejęcia mienia powoj-
skowego. Jednocześnie zwrócono uwagę, że likwidacja wszystkich jednostek wojskowych 
pozbawiłaby nasze województwo siły szybkiego reagowania w razie klęski żywiołowej. Nie 
wyklucznono, że podjęte zostaną działania na rzecz zachowania gorzowskiej jednostki sa-
perów.
31 marca
Na mocy uchwały nr XIX/147/97 Rady Gminy w Bogdańcu zawarto porozumienie po-
między wojewodą gorzowskim Jerzym Ostrouchem a Zarządem Gminy Bogdaniec w 
sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących 
ochrony zdrowia przez Gminę Bogdaniec.
O problemach rolników województwa rozmawiał wojewoda Jerzy Ostrouch z preze-
sem Gorzowskiej Izby Rolniczej Bogdanem Musialskim i dyrektorem Biura Izby Walerią 
Gruszczczyńską. Rolnicy gorzowscy narzekają na brak kredytów skupowych, nadproduk-
cję pasz i problemy związane z wykupem ziemi od Agencji Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa.
O kierunkach działań Gorzowskiej Organizacji Pracodawców rozmawiał wojewoda go-
rzowski Jerzy Ostrouch z jej przedstawicielami, przewodniczącym Ryszardem Barańskim 
i zastępcami, Januszem Gramzą i Andrzejem Dzierlińskim. GOP zajmuje się m.in. po-
rządkowaniem spraw prawnych na linii administracja – zakład pracy – pracownik oraz 
rozwiązywaniem i wygaszaniem sporów i konfliktów między pracownikami a pracodaw-
cami. Obie strony dzisiejszych rozmów zgodziły się co do tego, że gospodarka, zarządzanie 
przedsiębiorstwami winny być wolne od jakichkolwiek wpływów politycznych. Podczas 
spotkania goście poinformowali wojewodę o efekcie współpracy polskich i niemieckich 
pracodawców – o powołaniu Polsko-Niemieckiej Fundacji Tworzenia Kadr Gospodar-
czych. Siedziba mieści się w Zielonej Górze, a oddziały powstają w Gorzowie, Berlinie, 
Cottbus i Frankfurcie. Siedziba gorzowskiego oddziału mieścić się będzie w tym samym 
budynku co Gorzowska Organizacja Pracy, przy ul. Jagiellończyka 17.
Wojewoda Jerzy Ostrouch odwiedził gminę Skwierzyna. Spotkał się tam z Zarządem Mia-
sta, który przedstawił przeprowadzone, rozpoczęte oraz planowane inwestycje. W 1997 
roku najwięcej środków budżetowych gminy pochłonęła modernizacja nawierzchni 
chodników. Prace te były konieczne z uwagi na uszkodzenia nawierzchni po zakończonej 
gazyfikacji miasta. Z najważniejszych inwestycji rozpoczętych w 1997 roku a kontynuowa-
nych w roku bieżącym należy wymienić modernizację oświetlenia, uzbrajanie osiedla Ol-
szynka w Skwierzynie pod budownictwo mieszkaniowe oraz budowę stacji uzdatniania 
wody w Murzynowie.

Jerzy Ostrouch
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Maj 1998

4 maja
Wojewoda Jerzy Ostrouch wziął udział w zorganizowanych w Słońsku obchodach 
60. rocznicy śmierci Carla von Ossietzky’ego. W uroczystościach udział wzięli także 
przedstawiciele lokalnego samorządu z wójtem Słońska Antonim Polakiem na czele, 
parlamentarzyści: Tadeusz Jędrzejczak i Jerzy Wierchowicz, Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków Władysław Chrostowski i przewodniczący Wojewódzkiej Delegatu-
ry Komisji Badań Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Marek Rafalski. Stronę 
niemiecką reprezentowali: Konsul Generalny Niemiec Klaus Ranner, posłanka nie-
mieckiego Bundestagu Angelica Schwall-Duren, dyr. Fundacji im. Friedricha Eberta 
Herman Bunz oraz wiceprzewodniczący Związku Federalnego Towarzystwa Niemiec-
ko-Polskiego Reinhard Klein. W trakcie spotkania oprócz spraw związanych z rocz-
nicą śmierci Carla von Ossietzkyego, poruszono problemy związane ze współpracą 
polsko-niemiecką w sytuacji integracji Polski ze strukturami europejskimi.
Prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Gorzowskiego przyjęło zapropo-
nowany budżet województwa gorzowskiego na rok 1998 oraz plan inwestycji oświato-
wych w województwie gorzowskim na rok 1998. Przyjęty został także postulat utworze-
nia sądu okręgowego w ramach reformy sądownictwa.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z członkami Wojewódzkiego Komitetu Obrony. 
Tematem zwołanego w trybie pilnym spotkania były dwa zagadnienia: sprawy zwią-
zane z zabezpieczeniem ujęć wodnych na terenie województwa gorzowskiego oraz 
incydent, jaki miał miejsce w trakcie spotkania piłkarskiego na stadionie Gorzow-
skiego Klubu Piłkarskiego przy ul. Myśliborskiej. Rozważa się propozycję zamknięcia 
stadionu, jednak ostateczna decyzja podjęta zostanie po zapoznaniu się z opinią każdej 
ze stron.
5 maja
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się w Przytocznej z Zarządem Gminy. W trakcie spo-
tkania przedstawił stan pracy nad reformą administracyjną kraju oraz zaprezentował 
przyjęty dzień wcześniej przez prezydium sejmiku samorządowego budżet wojewódz-
twa na rok 1998. Wojewoda zapoznał się jednocześnie z występującymi na terenie 
gminy problemami związanymi głównie z niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturą 
telekomunikacyjną, bardzo złym stanem dróg, a także z przejęciem przez gminę 
ośrodka wypoczynkowego w Lubikowie. W trakcie pobytu na terenie gminy wojewoda 
wraz z wójtem Przytocznej Mirosławem Klukiem odwiedził Rokitno, gdzie spotkał się 
z kustoszem Sanktuarium Maryjnego księdzem Tadeuszem Kondrackim. Tematem roz-
mów była sytuacja w sanktuarium oraz problemy związane z kanalizacją wsi Rokitno.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z prezesem Gorzowskiego Okręgu Zakładu Ener-
getycznego Henrykiem Szałkiem. Rozmawiano o sytuacji panującej w sektorze energe-
tycznym w odniesieniu do kraju jak i województwa w przededniu wejścia w życie nowych 
unormowań prawnych dotyczących tego sektora. Wojewoda zwrócił uwagę na zbyt 
wysoką jego zdaniem, cenę energii elektrycznej w naszym województwie, co może mieć 
negatywny wpływ na rozwój gospodarczy regionu.
Wojewoda gorzowski spotkał się z Zarządem Gminy Stare Kurowo. W trakcie spotkania 
omówiono sprawy bieżące funkcjonowania gminy ze szczególnym uwzględnieniem na-
stępujących tematów: rozbudowy szkoły w Starym Kurowie, zaopatrzenia gminy w wodę, 
rozbudowy kanalizacji na terenie gminy oraz problemy komunikacyjne występujące w 
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gminie. W trakcie wizyty wojewoda odwiedził Przedsiębiorstwo Państwowe „MEPRO-
ZET”.
Wojewoda Jerzy Ostrouch podpisał akt notarialny – umowę oddania majątku Przedsiębior-
stwa Produkcji Mebli Sklepowych „Gozamet-Wuteh” w Gorzowie do odpłatnego korzysta-
nia na 10 lat spółce „Gozamet SA”. W wyniku negocjowanych przez wojewodę rozmów z 
inwestorem strategicznym Jackiem Eugeniuszem Giedrojciem udało się wynegocjować 
wzrost deklarowanych nakładów inwestycyjnych na najbliższe dwa lata o 30%.
6 maja
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z burmistrzem Recza Czesławem Mojeckim. Roz-
mawiano o bieżących problemach funkcjonowania gminy, przeprowadzanych inwesty-
cjach ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy wysypiska śmieci w gminie Recz. 
Poruszono także problem sytuacji przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy. 
7 maja
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z przedstawicielami Zrzeszenia Przemysłu Ciągni-
kowego Zakładów Mechanicznych Ursus w Sulęcinie: dyrektorem zakładów Zdzisławem 
Szypurą, przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Mirosławem Brońkiem oraz zastępcą 
przewodniczącego Janem Banasiakiem. Rozmawiano o bieżących problemach funk-
cjonowania zakładu, o jego pozycji na rynku oraz o przyszłości firmy w kontekście 
restrukturyzacji przemysłu ciągnikowego.
W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie, na którym omawiano problemy komu-
nikacyjne Gorzowa, centralnie finansowaną inwestycję – wschodnią przeprawę mostową 
oraz finansowane ze źródeł PHARE rozwiązania komunikacyjne łączące przeprawę z dro-
gą krajową nr 132. W spotkaniu wzięli udział m.in.: wojewoda gorzowski Jerzy Ostrouch 
i prezydent Gorzowa Henryk Maciej Woźniak.
W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa z udziałem wojewody gorzow-
skiego pt.: „Rolnictwo województwa gorzowskiego w kontekście integracji europejskiej”. 
Temat przedstawił Jan Rydzanicz – dyrektor Wydziału Rolnictwa UW.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z kierownikiem Urzędu Rejonowego w Między-
chodzie Bolesławem Greiserem oraz jego zastępcą Stanisławem Konopińskim. Tematem 
rozmowy było funkcjonowanie administracji rządowej na terenach podległych Urzędowi 
Rejonowemu w Międzychodzie oraz reforma administracyjna kraju.
11 maja
Stanowisko rzecznika prasowego wojewody gorzowskiego objęła Anna Opanowicz.
12 maja
Wicewojewoda Marcin Jabłoński przewodniczył posiedzeniu Zespołu do spraw 
łagodzenia skutków bezrobocia na terenach wiejskich. Podczas spotkania omawiano 
dotychczas prowadzone działania w tym zakresie. Wielokrotnie podkreślano, że tylko 
wspólny wysiłek wielu organizacji może doprowadzić do zmniejszenia bezrobocia po-
pegerowskiego oraz polepszenia jakości życia. 
13 maja
Odbyło się spotkanie wojewody gorzowskiego z przedstawicielami euroregionu PRO 
EUROPA VIADRINA na temat dotychczasowego wykorzystania środków PHARE. Te-
matem spotkania był także projekt integracji oczyszczalni ścieków Gorzowa z gminami. 
W spotkaniu wzięli udział wojewoda gorzowski Jerzy Ostrouch, prezydent Gorzowa 
Henryk Maciej Woźniak oraz burmistrzowie gmin województwa.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z naczelnym dyrektorem Okręgu Dróg Publicz-
nych Feliksem Gilewskim. Spotkanie miało na celu omówienie stanu technicznego 

Jerzy Ostrouch
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drogi nr 3, który znacznie odbiega od stanu dróg tej samej klasy w województwie 
szczecińskim i zielonogórskim. Rozważono także alternatywę wjazdu do Gorzowa po-
przez Murzynowo, Santok, który pozwoliłby na omijanie newralgicznego punktu komuni-
kacji miejskiej jakim jest kanał Ulgi. Wojewoda zaznaczył, że zaplanowane na rok bieżący 
nakłady finansowe na modernizację drogi krajowej nr 3 są dalece niewystarczające w sto-
sunku do stwierdzonych potrzeb. W przypadku nieuwzględnienia występujących potrzeb 
realizacyjnych na odcinku gorzowskim drogi krajowej nr 3 wojewoda będzie zmuszony 
do podjęcia kroków zmierzających do przyjęcia alternatywnej organizacji ruchu na tej 
drodze z wyłączeniem z ruchu niektórych jej odcinków.
Wojewoda gorzowski Jerzy Ostrouch spotkał się z prezydentami i burmistrzami miast 
województwa, w trakcie którego uzgodniono ostatecznie sposób rozdziału środków fi-
nansowych w ramach programu pomocowego PHARE. Po wnikliwej analizie wszystkich 
wniosków, a wpłynęło ich w bieżącym roku do Wydziału Rozwoju Gospodarczego UW 64 
w ramach projektu PHARE CBC, możliwość starania się o bezzwrotną pomoc finansową 
państw Unii Europejskiej w województwie gorzowskim postanowiono przyznać m.in. na 
połączenie dróg krajowych nr 3 i nr 22 umożliwiające zbudowanie obwodnicy Gorzowa. 
Akceptację Wydziału Rozwoju Gospodarczego zyskała także koncepcja integracji systemu 
kanalizacji sanitarnej okolicznych gmin z oczyszczalnią ścieków Gorzowa oraz kilka in-
nych projektów z dziedziny ochrony środowiska, infrastruktury komunalnej i zasobów 
ludzkich. Województwo gorzowskie jest jednym z dwudziestu województw objętych 
pomocą Unii Europejskiej w ramach programu PHARE CBC. Państwa Unii przezna-
czają rocznie od 49-55 mln ECU na pomoc Polsce w usprawnianiu takich dziedzin, jak 
transport, środowisko, infrastruktura komunalna, rozwój gospodarczy, rolnictwo, zasoby 
ludzkie, studia badawcze. Otrzymanie pomocy uwarunkowane jest jednak koniecznością 
spełnienia istotnych kryteriów, do których należy np.: zapewnienie przez wnioskodaw-
cę własnego udziału w przedsięwzięciu w wysokości co najmniej 25% wartości całej in-
westycji, niemogącej mieć przy tym charakteru komercyjnego. Inwestycja musi też mieć 
pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Zarówno projekt obwodnicy Gorzowa jak 
i projekt integracji systemu kanalizacji sanitarnych gmin gorzowskich z oczyszczalnią 
ścieków w stolicy województwa do takich inwestycji bez wątpienia należą.
15 maja
Wojewoda Jerzy Ostrouch uczestniczył w otwarciu III Gorzowskich Targów Motory-
zacji i Wypoczynku, na których to targach m.in. kierownictwo szwedzkiego koncernu 
Scania i Scania Polska SA, poruszone tragedią mieszkańców wielu polskich miast pod-
czas powodzi 1997 roku, przekazało na ręce Jerzego Ostroucha dar w postaci samo-
chodu demonstracyjnego marki scania. Pojazd ten przekazał dyrektor Scania Polska SA 
Grzegorz Gryczenko. Będzie on wykorzystany przez Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Gorzowie, od którego sprawnej pracy zależy szybka naprawa 
infrastruktury na zalanych terenach. Dziękując, Jerzy Ostrouch zaznaczył, że dar ten 
przyczyni się do szybkiej, całkowitej likwidacji skutków powodzi.
16 maja
Pod honorowym patronatem wojewody Jerzego Ostroucha odbył się na Stadionie 
Żużlowym im. Edwarda Jancarza w Gorzowie VI Żużlowy Memoriał dla uczczenia 
nieżyjącego, znakomitego polskiego sportowca – gorzowianina Edwarda Jancarza. W 
czasie uroczystości otwarcia zawodów wojewoda uhonorował żużlowca Pergo Gorzów 
Tonnyego Rickardssona, który zwyciężył w pierwszej rundzie Żużlowych Mistrzostw 
Świata Seniorów Grand Prix Czech. W memoriałowych zawodach w Gorzowie zwycię-
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żył Tomasz Gollob z Bydgoszczy, który otrzymał z rąk wojewody gorzowskiego puchar. 
Najlepszym zawodnikiem gorzowskim był Krzysztof Cegielski, który w końcowej kla-
syfikacji zajął 9. miejsce.
18 maja
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się na dziedzińcu Urzędu Wojewódzkiego z de-
legacją studentów Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie. Pikietujący studenci żądali 
przyspieszenia prac zmierzających do uzyskania przez szkołę statusu wyższej uczelni. 
Wojewoda poparł apel studentów, zaznaczył także, że trwają intensywne rozmowy w 
Ministerstwie Edukacji, a Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie bez wątpienia uzy-
ska niebawem statut wyższej uczelni. Po spotkaniu barwny pochód studentów w spo-
koju opuścił dziedziniec Urzędu. Na ręce wojewody złożono petycję: 

Szanowny Pan Premier 
Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Jerzy Buzek 
Gorzów  18 maja 1998.
My, studenci Punktu Konsultacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego i Zespołu Kolegiów 
Nauczycielskich, a w najbliższej perspektywie Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej, 
wyrażamy dezaprobatę w stosunku do opieszałych działań związanych z powołaniem 
naszej uczelni. Jesteśmy zdezorientowani, dlaczego i przeciwko komu mamy występować. 
To przecież nasz wniosek jako pierwszy, tuż po uchwaleniu ustawy, ujrzał światło dzienne, 
to my tu w Gorzowie organizowaliśmy seminaria i konferencje naukowe z udziałem 
gości zagranicznych, wysokich urzędników Ministerstwa Edukacji Narodowej, rektorów 
i profesorów z renomowanych ośrodków akademickich. Zdobyliśmy ważne doświadczenia 
w tej dziedzinie. To do nas przyjeżdżały inne ośrodki zobaczyć i powielić nasze rozwiąza-
nia. Cieszyliśmy się, że inspirowane naszą myślą wnioski zdobywały poparcie Ministerstwa 
Edukacji Narodowej l oto 13 maja br. okazało się, że Komisja Akredytacyjna rozpatrywa-
ła pierwsze wnioski, ale wśród nich z ogromnym zdziwieniem nie zobaczyliśmy dokumen-
tów przyszłej Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej. Jesteśmy oburzeni. Chcemy konty-
nuować naukę już w nowo powołanej uczelni, która posiada swój własny budynek, sale i 
gabinety dydaktyczne, współpracuje z podobnymi uczelniami z terenu Unii Europejskiej. 
Chcemy mieć swojego rektora i dziekanów, chcemy mieć swój samorząd i swoją uczelnię. 
Zwracamy się do Pana i do Pana Rządu o decyzję, która spowoduje to, że 1 października 
1998 r. będziemy uczestniczyli w uroczystej inauguracji l roku akademickiego w Gorzow-
skiej Wyższej Szkole Zawodowej, na którą już w tej chwili serdecznie Pana zapraszamy. 
Z wyrazami należytego szacunku studenci „prawie” Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej.

19 maja
Problematyce inwestycji zagranicznych poświęcone było spotkanie wojewody Jerzego 
Ostroucha z przedstawicielami firm z udziałem kapitału zagranicznego. Wojewodę in-
teresowały problemy, jakie towarzyszą funkcjonowaniu zagranicznych firm działających 
w Gorzowskiem. Wyraził on także nadzieję, że poprzez spotkania i pozyskiwanie in-
formacji od inwestorów przyczyni się do tego, że oferta możliwości inwestycyjnych w 
województwie gorzowskim będzie atrakcyjniejsza i jeszcze bardziej zachęcająca. Przed-
stawiciele firm zagranicznych omówili z kolei trudności, z którymi borykają się na co 
dzień w działalności w naszym regionie. Interesował ich przede wszystkim postęp prac 
nad zmianami prawnymi dotyczącymi transferu zysku. Skarżyli się także na niejasności 
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w prawie finansowym i budowlanym. Stałymi utrudnieniami, na które skarżą się za-
graniczni inwestorzy, są sytuacje na granicy (kolejki) oraz jakość dróg.
19 maja
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lą-
dowych w Wędrzynie z Biskupem Polowym WP Sławojem Leszkiem Głodziem oraz 
przebywającymi tu na szkoleniu księżmi kapelanami WP. Wojewoda uczestniczył w 
mszy św. celebrowanej przez Biskupa Polowego oraz w uroczystym wojskowym śniada-
niu. Wojewoda Jerzy Ostrouch w rozmowie z biskupem Leszkiem Głodziem przedsta-
wił swoje obawy dotyczące likwidacji gorzowskich jednostek wojskowych. 

Czerwiec 1998

1 czerwca
Z okazji Dnia Dziecka wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z rzecznikiem praw ucznia 
Januszem Sidorem. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel młodych uczących się 
gorzowian, uczeń 4 klasy Zespołu Szkół Elektrycznych, Wojciech Podsiadło.
Wojewoda gorzowski Jerzy Ostrouch uhonorował medalem „Za zasługi dla województwa 
gorzowskiego” rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr. hab. Huberta Bronka. Pro-
fesor Bronk brał udział w tworzeniu istniejącego od trzydziestu sześciu lat gorzowskiego 
środowiska akademickiego. Hubert Bronk objął honorowy patronat nad Wyższą Szkołą 
Zawodową w Gorzowie.
2 czerwca
Wojewoda Jerzy Ostrouch rozmawiał z profesorem Uniwersytetu Łódzkiego Je-
rzym Dietlem, sprawującym merytoryczny nadzór nad powołaną w Gorzowie Wyż-
szą Szkołą Zawodową. Profesor Dietl zapoznał wojewodę z opinią Ministerstwa 
Edukacji w sprawie przyznania gorzowskiej szkole statusu uczelni zawodowej. W 
trakcie spotkania przedyskutowano uwarunkowania mające decydujący wpływ na 
rozwój szkoły, wskazując przy tym na konieczność etapowego budowania jej charak-
teru i ostatecznego kształtu. Profesor Dietl sugerował, że zakładana liczba czternastu 
specjalizacji, jakie miałyby tu powstać, jest mało realna. Szkoła, jego zdaniem, powin-
na oprzeć się na początku na ofercie mniej szerokiej, ale dogłębnie i profesjonalnie 
realizowanej. Wojewoda z kolei zapoznał swojego rozmówcę z pełną determinacji 
atmosferą, jaka panuje w Gorzowskiej Wyższej Szkole Zawodowej.
Pierwszej rocznicy wizyty Ojca Świętego w Gorzowie poświęcone było spotkanie 
wojewody gorzowskiego z biskupem Adamem Dyczkowskim. Uczestnicy spotkania 
wskazali na wagę wydarzenia sprzed roku oraz wymienili poglądy na temat doniosłości 
wizyty papieża w mieście nad Wartą zarówno dla wiernych, jak i wszystkich miesz-
kańców województwa gorzowskiego i całego zachodniego regionu Polski. W trakcie 
spotkania biskup Adam Dyczkowski zapoznał także wojewodę z zagadnieniami 
związanymi z codziennym życiem mieszkańców diecezji. Wojewoda natomiast przed-
stawił pilotażowy program pomocy rodzinie, opracowany i wprowadzony w życie 
przez Ośrodek Wspierania Rodziny. Programem tym objęta jest przede wszystkim 
północna część naszego województwa. Zadania wprowadzone przez ten projekt to 
m.in. organizowanie wypoczynku letniego dzieciom z najuboższych rodzin i pomoc w 
znalezieniu pracy ich rodzicom.
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Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z przedstawicielami polsko-amerykańskiej 
firmy telekomunikacyjnej Teleton. Firma działa od 1994 r. na rynku usług telefo-
nicznych w naszym mieście, ma także przyznaną koncesję na zakładanie telefonów w 
całym województwie gorzowskim i szczecińskim. 
3 czerwca
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z byłym wojewodą gorzowskim Zbigniewem 
Puszem, który został powołany na doradcę ministra w Urzędzie Komitetu Integra-
cji Europejskiej w Warszawie. Główny obszar działania Zbigniewa Puszą to proces 
przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków pomocowych, w tym 
Phare. W latach 1995–1997 Zbigniew Pusz pełnił obowiązki dyrektora regionalnej 
władzy wdrażającej program współpracy przygranicznej Phare.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z przedstawicielami służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo ruchu granicznego. Tematem spotkania była m.in. analiza sytu-
acji na granicy przed sezonem letnim. Szymon Wieczorek – komendant Lubuskiego 
Oddziału Straży Granicznej zapoznał wojewodę z problemami Straży Granicznej na 
granicy zachodniej. Wskazał on m.in. na przekraczanie granicy przez nielegalnych 
imigrantów z państw Afryki i Azji, przemyt towarów odbywający się zarówno poprzez 
przejścia drogowe, jak też przez „zieloną” granicę oraz na przekraczanie granicy przez 
osoby poszukiwane na terenie naszego kraju. Większość problemów ma swoją genezę 
w brakach kadrowych, z jakimi boryka się SG. Pułkownik Wieczorek stwierdził, że 
pomiędzy polskimi a niemieckimi służbami granicznymi wywiązała się swego rodzaju 
rywalizacja, przedmiotem której jest współczynnik udaremnień przekroczenia grani-
cy przez nielegalnych imigrantów. W chwili obecnej polskiej SG udaje się przechwycić 
ok. 70% tych osób. Dyrektor Zarządu Drogowych Przejść Granicznych Jan Woźniak 
poinformował wojewodę o wydarzeniach, jakie miały miejsce przed przejściem 
drogowym w Słubicach podczas ostatniego weekendu, który po stronie niemieckiej 
obejmował także poniedziałek, będący w Niemczech dniem wolnym od pracy. 
Przed przejściem utworzyła się kolejka samochodów ciężarowych czekających na 
odprawę po stronie polskiej, składająca się z ok. 1,5 tys. pojazdów. Zdenerwowani 
przedłużającym się oczekiwaniem kierowcy organizowali miniblokady drogi. 
W przeciągu najbliższych 3-4  miesięcy planowane jest utworzenie w pobliżu przej-
ścia drogowego parkingu dla samochodów ciężarowych. Będzie się on znajdował na 
terenie lotniska w Specjalnej Kostrzyńsko-Słubickiej Strefie Ekonomicznej i pomieści 
ok. 2 tys. pojazdów. DODP w Szczecinie wyraziła już zgodę na sfinalizowanie budowy 
połączenia drogowego przyszłego parkingu z drogą numer 235. 5 czerwca
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z prezydentem Gorzowa Henrykiem Macie-
jem Woźniakiem. Spotkanie dotyczyło problemów komunikacji miejskiej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem obwodnicy gorzowskiej.
4 czerwca
Z udziałem Grażyny Zielińskiej, prezesa Krajowego Urzędu Pracy w Polsce i wojewody 
gorzowskiego Jerzego Ostroucha rozpoczęła się w Lubniewicach Międzynarodowa 
Konferencja „Regionalne rynki pracy w aspekcie polityki rolnej Unii Europejskiej”. 
Uczestnicy forum odbywającego się pod protektoratem m.in. Ministerstwa Pracy i 
Polityki Regionalnej i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówiali 
podczas dwudniowych obrad problemy związane z dostosowaniem rynków pracy w 
Polsce do wymagań Unii Europejskiej oraz zapoznają się z polityką rolną UE i Polski. 
Wiele uwagi poświęcone zostanie metodom modelowania regionalnych rynków pracy. 
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Prelegenci z Niemiec (Klaus Clausnitzer, prezes Urzędu Pracy Berlin – Brandenburg, 
prof. dr Werner Kleinhanss z Instytutu Gospodarczego Braunschweig) przedstawią 
sposoby kreowania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w związku z likwida-
cją gospodarstw państwowych i spółdzielczych. Stanisław Piasecki z Instytutu Badań 
Systemowych Polskiej Akademii Nauk przedstawił problematykę struktury gospo-
darstw wiejskich i jej wpływ na bezrobocie w regionach rolniczych w świetle czeka-
jących Polskę procesów dostosowawczych do wymogów UE. O tym, jak ważnym dla 
województwa gorzowskiego staje się poszukiwanie rozwiązań związanych z bezrobo-
ciem na terenach wiejskich świadczyć może fakt, że blisko 45% bezrobotnych naszego 
województwa zamieszkuje tereny typowo wiejskie (dane z kwietnia br.). Celem konfe-
rencji była więc wymiana doświadczeń i zapoznanie się z aktualną sytuacją regional-
nych rynków pracy, wyrażenie poglądów o najpilniejszych zadaniach związanych z 
restrukturyzacją rynków pracy. 
8 czerwca
W Teatrze im. J. Osterwy odbyły się tradycyjne uroczystości z okazji „Dnia Che-
mika”. Wojewoda Jerzy Ostrouch przekazał na ręce prezesa Zarządu ZWCh „Stilon” 
Janusza Gramzy medal „Za zasługi dla województwa”, jako wyraz uznania dla efektów 
dotychczasowych przekształceń spółki. Prezes zarządu ZWCh „Stilon” poinformował 
zebranych o planowanych w najbliższych 3 miesiącach przekształceniach spółki we 
współpracy z inwestorem francuskim Rhone-Poulenc-Rorer, który wykupi jej udzia-
ły od NFI.
Odbyły się uroczystości 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie. 
W części oficjalnej uczestniczyli m.in. burmistrz Międzychodu Juliusz Koch, dyrek-
tor Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Edukacji Ustawicznej Janusz Sidor, 
wizytator Kuratorium Alina Nowak, wicekurator Tadeusz Walczowski oraz przed-
stawiciel Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Oczkoś, który odczytał list wojewody. 
Dyrektorowi liceum Zygmuntowi Mleczakowi zostało wręczone odznaczenie „Za 
zasługi dla województwa” oraz nagroda Kuratora Oświaty.
W Korytowie odbyła się inauguracja Ośrodka Wspierania Rodziny. Inicjatywa ta 
powołana została w ramach Parafialnego Zespołu „Caritas” w Korytowie kierowanego 
przez księdza Sławomira Kokorzyckiego. Zadaniem ośrodka jest wspieranie działań 
na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkującej miejscowości, w których funkcjonowały 
PGR-y. Ośrodek Wspierania Rodziny działać będzie pod auspicjami wojewody go-
rzowskiego we współpracy z samorządem Miasta i Gminy Choszczno, Kurato-
rem Oświaty i Wychowania, Wojewódzkim i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Poradnią Psychologiczno-Peda-
gogiczną.
W pierwszą rocznicę wizyty Jana Pawła II w Gorzowie  odbyło się otwarcie Gorzow-
skiego Charytatywnego Centrum Pomocy Człowiekowi im Jana Pawła II. W uro-
czystościach wzięli udział m.in.: wojewoda Jerzy Ostrouch, ksiądz biskup Adam 
Dyczkowski oraz prezydent Gorzowa Henryk M. Woźniak. Wojewoda wraz z pre-
zydentem odsłonili tablicę upamiętniającą błogosławieństwo Ojca Świętego dla 
tego dzieła. Goście zapoznali się z pierwszym etapem organizowania, funkcjo-
nowaniem i planami rozwoju Gorzowskiego Centrum Pomocy Człowiekowi im. Jana 
Pawła II.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z Romaną Kaszczyc, artystką, absolwentką 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Romana Kasz-
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czyc od blisko 37 lat tworzy i działa nieprzerwanie w Barlinku, jest autorką około 50 
tekstów poetyckich, współorganizatorem Barlineckiego Lata Teatralnego, przewodni-
czącą konkursu recytatorskiego szkół średnich Barlinka, realizatorem spotkań i „Lekcji 
muzealnych” z młodzieżą i dziećmi w barlineckim Muzeum Regionalnym, inicjatorką 
aukcji na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
Zakończony został konkurs „Kupiec Roku 1998”. Pomysłodawcą i głównym organi-
zatorem jest Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego a współorganizatora-
mi „Głos Wielkopolski”, „Radio Merkury” i Telewizja Poznań pod honorowym patro-
natem Ministra Gospodarki Janusza Steinhoffa. W gorzowskim konkurs prowadzony 
był po raz pierwszy. Celem konkursu jest m.in. promocja rzetelnych firm handlowych, 
ich właścicieli będących fundamentem rodzącej się silnej polskiej klasy średniej. 
Wzięło w nim udział około 100 sklepów. W grupie sklepów miejskich laureatami z 
województwa gorzowskiego zostali: „KOMA”, „MARS”, jubiler przy ul. Sikorskiego, 
„KAMA”, „METRO – GEWERT”, „SARA”, salon z odzieżą Pierre Cardine, perfumeria 
przy Wełnianym Rynku i „U Pokrywków” w Międzychodzie. W grupie sklepów wiej-
skich: Danuty Janickiej w Jeninie i Bogdańcu oraz Urszuli Drozd w Pszczewie.
Wojewoda spotkał się z parlamentarzystami województwa gorzowskiego. Omawiano 
obecną sytuacją gospodarczo-ekonomiczną województwa.
10 czerwca
Wojewoda Jerzy Ostrouch otrzymał decyzję Ministra Finansów w sprawie przy-
znania z budżetu państwa dotacji w wysokości 1 miliona złotych na modernizację 
mostu przez kanał Ulgi w Gorzowie w ciągu drogi nr 3. Przyznane z budżetu 
centralnego środki pozwolą na zakończenie robót jeszcze w 1998 roku. Pomoże to w 
rozwiązaniu trudnej sytuacji komunikacyjnej Gorzowa.
Wojewoda Jerzy Ostrouch wziął udział w przekazaniu obiektu Collegium Polonicum 
w Słubicach społeczności akademickiej.
11 czerwca
Wojewoda Jerzy Ostrouch dokonał uroczystego otwarcia Mistrzostw Polski Osób 
Niepełnosprawnych w Łucznictwie, które odbyły się w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
Gorzów.
12 czerwca
Wojewoda otworzył 2 Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych – Polska dla osób 
upośledzonych umysłowo.
Wojewoda Jerzy Ostrouch, wziął udział w V Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Ta-
necznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gorzów ‘98. Imprezę tradycyjnie zainauguro-
wał barwny korowód, który przeszedł ulicami miasta. 
14 czerwca
Wojewoda Jerzy Ostrouch wziął udział w uroczystym odsłonięciu zegara na wie-
ży kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Choszcznie. 
W uroczystościach wzięli udział także m.in. ksiądz biskup Jan Gałecki i burmistrz 
Choszczna Jan Kiela. Nowy zegar ufundowany został przez Radę Gminy Choszczno. 
Zastąpi on zniszczony w 1945 r. wraz z wieżą zabytkowy zegar z 1662 r.
15 czerwca
Na zaproszenie księdza kanonika Zbigniewa Tokłowicza wojewoda Jerzy Ostrouch 
wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Akcji Katolickiej Jackiem Kaczmar-
kiem, Andrzejem Posłusznym oraz burmistrzem Międzychodu Juliuszem Kochem 
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i kierownikiem Urzędu Rejonowego Bolesławem Greiserem. Spotkanie dotyczyło 
umiejscowienia gminy Międzychód na przyszłej mapie administracyjnej kraju.
16 czerwca
Wojewoda Jerzy Ostrouch uczestniczył na zaproszenie prezydenta Zielonej Góry 
Henryka Masternaka w imprezie współorganizowanej w Zielonej Górze przez Stowa-
rzyszenie na rzecz Promocji i Powołania Województwa Lubuskiego pod nazwą „Lubu-
skie będzie na mapie”. W wiecu brał udział Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, 
który w swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę reformy administracyjnej w kon-
tekście kandydowania Polski do Unii Europejskiej.
17 czerwca
Odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej z wojewodą Jerzym Ostro-
uchem. Ze strony Komisji Europejskiej w spotkaniu uczestniczyli Julian Chapman i 
Rado Piątek, obecni byli także przedstawiciele władzy wdrażającej projekty współ-
pracy przygranicznej Polska-Niemcy, a ze strony Urzędu Wojewódzkiego dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska Jan Kleinhardt, dyrektor Wydziału Infrastruktury 
Technicznej i Pogranicza Grażyna Gorywoda i zastępca dyrektora Wydziału Roz-
woju Gospodarczego Zygfryd Kamilewicz. Tematem rozmów były sposoby i proble-
my związane z wykorzystaniem środków funduszu PHARE na terenie województwa 
gorzowskiego. 
18 czerwca
Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Marcinkiewicz spotkał się w 
imieniu wojewody z członkami Komisji Głównej Parlamentu Berlina. Dyrektor Urzędu 
Wojewódzkiego rozmawiał z przewodniczącym Konwentu Seniorów Klausem Fran-
ke o dalszym rozwoju współpracy przygranicznej oraz o firmach z kapitałem niemiec-
kim, znajdujących się na terenie województwa gorzowskiego. Tak wielka liczba inwe-
storów niemieckich jest wzorowym przykładem współpracy transgranicznej w trakcie 
wchodzenia Polski do struktur Unii Europejskiej. Udział w spotkaniu brali również 
przedstawiciele miasta Gorzowa prezydent Bogusław Andrzejczak oraz wiceprezy-
dent miasta Andrzej Korski. 
18 czerwca
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się w Warszawie z marszałek Senatu Alicją Grześ-
kowiak. W spotkaniu brali udział senator Elżbieta Płonka, poseł Kazimierz Marcin-
kiewicz, poseł Maciej Rudnicki oraz poseł Roman Rutkowski. W trakcie spotkania 
marszałek przedstawiła procedury realizowane przez Senat w związku z decyzjami do-
tyczącymi reformy administracyjnej państwa.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się w Ministerstwie Edukacji Narodowej z wice-
minstrem edukacji prof. dr. hab. Jerzym Zdradą. W trakcie spotkania omówiono har-
monogram powoływania Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie. 
20 czerwca
Podczas konferencji lekarzy nefrologów, która odbyła się w Hotelu „Mieszko”, dyrektor 
gabinetu wojewody Arkadiusz Sarwa wręczył medal „Za zasługi dla województwa 
gorzowskiego” prof. Bolesławowi Rutkowskiemu, konsultantowi krajowemu ds. ne-
frologii.
22 czerwca
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z przedsiębiorcą włosko-francuskim Igna-
zio Fiume, który jest prezesem zarządu spółki RBM. Zajmuje się ona regenera-
cją urządzeń bankowych. Jest to nowość na rynku usług zaspokajających potrze-
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by sektora finansowego. Tematem rozmów była dotychczasowa działalność zakładu 
w Świerczowie, który przez spółkę został wykupiony pół roku temu. W zakładzie w 
Świerczowie zatrudnionych jest już blisko 30 osób. Dużo uwagi poświęcono również 
planowanym inwestycjom firmy w Gorzowskiem.
W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie wojewody Jerzego Ostroucha z 
przewodniczącym AWS Marianem Krzaklewskim. 
23 czerwca
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z burmistrzem Miasta i Gminy Myślibórz Ro-
manem Matyjukiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Władysławem 
Chrostowskim. Tematem rozmów były uroczystości, jakie odbędą się 19 lipca br. przy 
Pomniku Lotników Litewskich w Pszczelniku. Pomnik ten jest, obok pomnika polskich 
oficerów kampanii wrześniowej w Dobiegniewie i pomnika Luksemburczyków, więź-
niów ciężkiego więzienia w Słońsku, jednym z trzech najcenniejszych miejsc pamięci 
narodowej w naszym województwie. Pomnik upamiętnia katastrofę, jaka miała miejsce 
15 lipca 1933 r. kiedy zginęli dwaj lotnicy litewscy Stepan Darius i Stasys Girenas. 
24 czerwca
Wojewoda Jerzy Ostrouch uczestniczył w XIII posiedzeniu Komitetu ds. Współpra-
cy Przygranicznej Polski i Niemiec, które odbywa się w Oybin (Saksonia). Oprócz 
wojewody w spotkaniu brał udział Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w 
Gorzowie Mirosław Marcinkiewicz. W trakcie dwudniowych obrad omówiono m.in. 
sytuację na przejściach granicznych oraz problemy związane ze współpracą służb ra-
towniczych. Strona polska zgłosiła sprawę ułatwień przekraczania granicy przez grupy 
zorganizowane. Położono również nacisk na konieczność wprowadzenia uregulo-
wań prawnych związanych z transportem w ramach regionalnego uchu towarowego. 
Brak takich regulacji utrudnia wymianę gospodarczą w regionach nadgranicznych. 
Przedstawiono programy omawiające ochronę przeciwpowodziową oraz możliwości 
utworzenia jednolitego planu ratowniczego dla obszarów przygranicznych („ODRA 
2006”, „Europejski Projekt Regionu Odrzańskiego”, „Brandenburski Program Odrzań-
ski”).
26 czerwca
Wojewoda Jerzy Ostrouch uczestniczył w Poznaniu w uroczystości wręczenia tytułów 
„Polski Producent Żywności – 1998”. Laureaci otrzymali dyplom wraz z prawem ozna-
kowywania swych produktów logo inicjatywy. Intencją organizatorów jest wyłonienie 
i wyróżnienie przede wszystkim małych i średnich firm produkujących polską żyw-
ność. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objął Minister Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej Jacek Janiszewski. Wśród nominowanych do uczestnic-
twa w konkursie przedsiębiorstw z województwa gorzowskiego znalazły się: Zakład 
Masarsko-Garmażeryjny ŁUC z Kłodawy, Zakład Przetwórstwa Mięsnego WARTA z 
Sulęcina i PPHU „W-D” sp. z o.o. ze Skwierzyny.
27 czerwca
Wojewoda Jerzy Ostrouch uczestniczył w zorganizowanym przez Radę Koordynacyjną 
ds. Osób Niepełnosprawnych przy wojewodzie gorzowskim oraz Spółdzielnię Inwali-
dów „Rehabilitacja” z Zielonej Góry – pierwszym wielkim festynie „Powitanie Lata”. 
Impreza ta odbyła się w Ośrodku Rehabilitacji w Gościmiu. Festyn pomyślany został 
jako spotkanie umożliwiające integrację środowisk osób niepełnosprawnych z woje-
wództwa gorzowskiego i zielonogórskiego. W różnego rodzaju konkursach i zabawach 
sportowych wzięli udział uczestnicy odbywającego się w ośrodku turnusu rehabilita-
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cyjnego oraz przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej z: Gorzowa, Kamienia 
Wielkiego, Sulęcina, Zielonej Góry oraz Drezdenka.
28 czerwca
Wojewoda Jerzy Ostrouch uczestniczył w uroczystościach związanych z 42 roczni-
cą wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956 roku, kiedy złożył wieniec pod pomnikiem 
Czerwca 1956 w Poznaniu.
29 czerwca
Wojewoda spotkał się z nowo wybranym Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” 
w Gorzowie. Wojewoda przedstawił zebranym stan zaawansowania prac nad wpro-
wadzeniem reformy administracyjnej kraju. Zarząd Regionu postulował powołanie 
zespołu monitorującego porządek publiczny w województwie, a także włączanie 
przedstawicieli NSZZ „Solidarność” do prac związanych z działalnością Euroregio-
nów.

Lipiec 1998

1 lipca
Wojewoda Jerzy Ostrouch w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
Warszawie został przyjęty przez wicepremiera Janusza Tomaszewskiego. Rozmawia-
no o procesie wdrażania reformy administracyjnej kraju. Tematem spotkania wojewo-
dy z podsekretarzem stanu w MSWiA Zbigniewem Cieślakiem była sytuacja na przej-
ściach granicznych naszego województwa i konieczność ich rozbudowy oraz sposoby 
wykorzystania środków pomocowych z programu PHARE CBC. 
2 lipca
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z burmistrzami: Drezdenka Romanem Owczar-
kiem, Dobiegniewa Leszkiem Walochem i Strzelec Krajeńskich Romualdem Gawli-
kiem oraz wójtami gmin: Stare Kurowo Andrzejem Goglerem i Zwierzyn Ryszar-
dem Śliwińskim. Tematem rozmów była przyszłość planowanego powiatu strzelecko-
drezdeneckiego. Spotkanie to było pomyślane jako otwierające całą ich serię, która w 
rezultacie ma doprowadzić do wypracowania wspólnego stanowiska wymienionych 
gmin i miast w sprawie powiatu. W trakcie dzisiejszego spotkania, dzięki mediacji 
wojewody godzono się co do sprawy zasadniczej, że rozmowy takie powinny i będą 
kontynuowane. 
Wojewoda Jerzy Ostrouch odwiedził Zakłady Mechaniczne Ursus w Gorzowie. Spo-
tkał się z dyrektorem zakładów Andrzejem Głowackim oraz przedstawicielami działa-
jących na terenie zakładów związków zawodowych. 
6 lipca
Gościem wojewody Jerzego Ostroucha był ambasador Polski w Japonii Jerzy Po-
mianowski. Wojewoda scharakteryzował sytuację społeczno-polityczną wojewódz-
twa, zapoznał gościa z walorami turystyczno-krajoznawczymi regionu oraz przed-
stawił najciekawsze inicjatywy gospodarcze, m.in. stan zaawansowania prac nad 
Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Zgodzono się, że obecny stan 
pozwala na pozytywne zaopiniowanie Strefy pod względem jej gotowości na przyję-
cie przyszłych inwestorów.
Wicewojewoda Marcin Jabłoński przewodniczył spotkaniu, tematem którego były 
zagadnienia związane z wprowadzeniem systemu kas chorych. Uczestnikami spo-
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tkania byli: Pełnomocnik Rządu ds. Organizacji Regionalnej Kasy Chorych w Szcze-
cinie Marcin Szulwiński, dyrektor Wydziału Zdrowia UW Czesław Rzepka oraz 
Małgorzata Krasowska, która jest odpowiedzialna za zorganizowanie oddziału lokal-
nej kasy chorych w Gorzowie. Obecni byli także wszyscy dyrektorzy Zakładów Opieki 
Zdrowotnej z terenu województw gorzowskiego. Marcin Szulwiński przedstawił 
zadania kas chorych i sposób ich funkcjonowania w warunkach mającej nastąpić 
z początkiem przyszłego roku reformy administracyjnej. Dużo uwagi poświęcono 
również konieczności usamodzielnienia się placówek opieki zdrowotnej.
7 lipca
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z burmistrzem Drezdenka Romanem Owcza-
rzakiem, zastępcą dyrektora ZOZ Drezdenko ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych 
Wojciechem Nawrotem oraz przedsiębiorcą, który jest wykonawcą remontu szpitala 
w Drezdenku, Benedyktem Antczakiem. Uczestnikiem spotykania był także dyrek-
tor Wydziału Zdrowia UW Czesław Rzepka. Tematem rozmowy była trudna sytu-
acja finansowa ZOZ-u w obliczu kontynuacji prac remontowo-budowlanych placówki. 
Planowany remont obejmuje m.in. zaadoptowanie do nowej części szpitala oddziałów 
ginekologicznego, położniczego i dziecięcego. Uczestnicy spotkania zgodzili się co do 
konieczności zabezpieczenia prowadzonych robót do czasu ukończenia procesów 
restrukturyzacyjnych, które pozwolą na oddłużenie Samodzielnego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej w Drezdenku. Wojewoda Jerzy Ostrouch zadeklarował równocześnie 
swoją pomoc dla tej placówki.
8 lipca
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z przedstawicielami firm obsługujących podróż-
nych na przejściu granicznym w Świecku Włodzimierzem Młynarskim i Ryszardem 
Pawlukowskim. W spotkaniu uczestniczyły także: dyrektor Wydziału Organizacji i 
Nadzoru UW Teresa Kaczmarek i dyrektor Wydziału Infrastruktury Technicznej 
i Pogranicza UW Grażyna Sobisiak-Gorywoda. Rozmawiano na temat sposobów 
zabezpieczenia obsługi podróżnych w okresie modernizacji przejścia.
W Lubniewicach odbyła się konferencja z udziałem wojewody Jerzego Ostroucha, 
wicewojewody Marcina Jabłońskiego, członków prezydium Sejmiku Samorządo-
wego oraz Konwentu Burmistrzów i Wójtów. W spotkaniu uczestniczyli także po-
słowie Jan Kochanowski i Jerzy Wierchowicz senator Zdzisław Jarmużek i prezydent 
Gorzowa Bogusław Andrzejczak. Po wystąpieniu dyrektor Wydziału Organizacji i 
Nadzoru UW Teresy Kaczmarek na temat prawnych aspektów zarządzania gminą po 
upływie kadencji Rady Gminy obyła się dyskusja. 
10 lipca
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z burmistrzem Witnicy Andrzejem Zabłoc-
kim i burmistrzem Sulęcina Stanisławem Kubiakiem. Tematem rozmów były aktu-
alne zagadnienie dotyczące funkcjonowania tych gmin.
W Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie odbyło się spotkanie robocze w sprawie 
przyspieszenia prac nad przygotowaniem realizacji autostrady A-3. Uczestnikami 
spotkania byli parlamentarzyści: poseł Jerzy Wierchowicz, senator Zdzisław Jarmu-
żek, przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich z Gorzowa, Szczecina, Jeleniej Góry, 
Zielonej Góry i Legnicy. W dyskusji podsumowującej spotkanie uczestniczył wojewo-
da Jerzy Ostrouch. Uczestnicy spotkania docenili opracowanie strategii rozwoju sieci 
dróg w Polsce dostosowanej do reformy ustrojowej państwa oraz standardów Unii 
Europejskiej i zaaprobowali główne założenia przyjętej przez Ministerstwo Transpor-
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tu i Gospodarki Morskiej „Strategii utrzymania i rozwoju sieci dróg krajowych do roku 
2015”. 
13 lipca
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z dyrektorem Dyrekcji Okręgowej Dróg Pu-
blicznych w Szczecinie Feliksem Gilewskim oraz przewodniczącym sejmiku samo-
rządowego województwa gorzowskiego, posłem Janem Kochanowskim. W trakcie 
spotkania omawiano planowane w województwie inwestycje drogowe. Głównym te-
matem rozmów była szczególnie trudna obecnie sytuacja na drodze krajowej nr 3 oraz 
konieczność jej natychmiastowej modernizacji w kontekście przesunięcia budowy 
autostrady A-3 poza rok 2015. O ile w najbliższym czasie wojewodzie uda się zdo-
być środki na remont drogi krajowej nr 3, a w trakcie spotkania Jerzy Ostrouch 
zapowiedział podjęcie w tym kierunku zdecydowanych kroków – roboty moderniza-
cyjne będą mogły być natychmiast podjęte. Gotowa jest bowiem pełna dokumentacja 
techniczna zakładanych remontów, jak również pełna dokumentacja planowanej ob-
wodnicy Gorzowa. Jeszcze w lipcu lub na początku sierpnia wojewoda Jerzy Ostrouch 
zamierza zaprosić wszystkich wojewodów województw przez które ma przebiegać 
autostrada A-3, na spotkanie z Ministrem Transportu. 
15 lipca
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z prezesem Stowarzyszenia Twórców i Przy-
jaciół Kultury Cygańskiej w Gorzowie  i zarazem inicjatorem oraz dyrektorem i kie-
rownikiem artystycznym Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich „Roma-
ne Divesa” Edwardem Dębickim. Tematem rozmowy była organizacja dziesiątej już 
edycji tej imprezy, która odbędzie się w Gorzowie  w dniach 14-16 sierpnia. Jednym z 
zaproszonych gości był premier Jerzy Buzek.
Wojewoda Jerzy Ostrouch gościł w Archiwum Państwowym w Gorzowie, gdzie spo-
tkał się z Henrykiem Kurowskim, zastępcą Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwo-
wych, prof. dr. hab. Kazimierzem Kozłowskim, dyrektorem Archiwum Państwowego 
w Szczecinie, oraz Dariuszem Rymarem, kierownikiem Archiwum Państwowego Od-
dział w Gorzowie. W spotkaniu wziął również udział prezydent Gorzowa Bogusław 
Andrzejczak. Zakończenie pierwszego etapu remontu zabytkowego budynku przy 
ulicy Grottgera, będącego siedzibą archiwum, stało się okazją do przekazania przez 
wojewodę kierownikowi Archiwum Państwowego w Gorzowie pierwszego numeru 
Tygodnika „Solidarność” z 3 kwietnia 1981 r., z zamieszczonymi podpisami człon-
ków Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gorzowie  wraz z materiałami Krajowej 
Komisji Woldenberczyków „Życie jeńców polskich w obozie Woldenberg 1940–1945” 
i „Drogi do wolności – ucieczki z oflagu, z Woldenberg do AK”.
17 lipca
Wojewoda Jerzy Ostrouch odwiedził dzieci przebywające na koloniach w Zespo-
le Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie  Uczestnicy kolonii to 70 
dzieci z rodzin polskich z Ukrainy i 50 dzieci z Polski. Wojewoda zapoznał się z wa-
runkami przebywania na koloniach i rozmawiał z dziećmi, które są bardzo szczęśliwe 
i zadowolone z pobytu w Gorzowie.
18 lipca
Wojewoda gorzowski spotkał się z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
Leszkiem Kawskim, który przedstawił plany wprowadzenia spójnego systemu podat-
kowego w rolnictwie. Obejmuje on wprowadzenie podatku VAT, który pozwoli pręż-
nym i inwestującym gospodarstwom rolnym na obniżenie kosztów zakupu środków 
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produkcji. Aktualnie w Polsce część środków produkcji rolniczej, takich jak: nawozy, 
środki ochrony roślin, pasze, ciągniki i części do nich objęte są zerową stawką podat-
ku VAT, natomiast paliwa i energia elektryczna opodatkowane są w wysokości 22%, 
a materiały budowlane w wysokości 7%. Podjęte zostały także przygotowania w za-
kresie podatku katastralnego (podatek od wartości nieruchomości) oraz systemu ulg i 
zwolnień z tytułu inwestycji produkcyjnych, zwłaszcza unowocześniających gospodar-
stwa rolne. W dalszym ciągu zostaną utrzymane zwolnienia podatkowe dla rolników 
prowadzących działalność pozarolniczą stanowiąca do 40% ogólnego gospodarstwa 
rolnego. Lepsze wykorzystanie surowców rolniczych do produkcji spirytusu zapewnią 
uregulowania dotyczące wykorzystania etanolu jako dodatku do benzyn. 
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z Ministrem Kultury i Sztuki Joanną Wnuk-
Nazarową oraz Ministrem Kultury Republiki Litewskiej Sauliusem Szaltenisem, 
ambasadorem RL w Polsce Antanasem Valionisem, dyrektorem generalnym Pańs-
twowego Biura Bezpieczeństwa RL Mecysem Laurinkusem. Tematem spotkania były 
możliwości współpracy kulturalnej i gospodarczej województwa gorzowskiego z okrę-
giem kowieńskim reprezentowanym przez sekretarza Okręgu Valrijonasa Senvaitisa. 
19 lipca
Wojewoda Jerzy Ostrouch, Minister Kultury i Sztuki Joanna Wnuk-Nazarowa, 
Minister Kultury RL Saulius Szaltenis, Ambasador RL w Polsce Antanas Valionis, 
Dyrektor Generalny Państwowego Biura Bezpieczeństwa RL Mecys Laurinkus, se-
kretarz Okręgu Kowieńskiego Valrijonas Senvaitis uczestniczyli w uroczystości 65 
rocznicy tragicznej śmierci litewskich lotników Stepasa Dariusa i Stasysa Girenasa 
w Pszczelniku koło Myśliborza. W uroczystości uczestniczyła około 500-osobowa de-
legacja społeczności litewskiej, liczna grupa mieszkańców Myśliborza, województwa 
gorzowskiego i szczecińskiego – organizacji społecznych, środowisk mniejszości naro-
dowej Litwy zamieszkującej zachodnie i wschodnie części naszego kraju. 
Minister Kultury i Sztuki Joanna Wnuk-Nazarowa oraz wojewoda Jerzy Ostrouch 
odwiedzili Muzeum Martyrologii Oflag II w Dobiegniewie. 
20 lipca
Odbyło się posiedzenie prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Go-
rzowskiego. Uczestnikami posiedzenia byli wojewoda Jerzy Ostrouch oraz wicewoje-
woda Marcin Jabłoński. Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej Elż-
bieta Rafalska przedstawiła zakres działalności w pierwszym półroczu. Komendant 
Wojewódzki Policji Leszek Szreder przedstawił w imieniu Komendanta Głównego 
kandydata na stanowisko Komendanta Rejonowego Policji w Gorzowie  podinspek-
tora Zygmunta Talarka, dotychczasowego komendanta w Międzyrzeczu. Prezydium 
jednogłośnie przyjęło kandydaturę. Wojewódzki Kurator Oświaty Edward Janiszew-
ski przedstawił działania Kuratorium w zakresie organizacji wypoczynku letniego 
dzieci na terenie województwa gorzowskiego. 
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z profesorami Akademii Ekonomicznej w Po-
znaniu: prof. Bohdanem Gruchmanem, prof. Jerzym Paryskiem, prof. Lucyną Woj-
tasiewicz oraz prof. Jolantą Serbą. Wymienieni naukowcy przekazali wojewodzie 
projekt badawczy pt. „Określenie warunków rozwoju zachodnich obszarów przy-
granicznych Polski na przykładzie województwa gorzowskiego”. Całość projektu 
obejmuje trzy zagadnienia: stan regionu na połowę lat 90., kierunki rozwoju, zarys stra-
tegii rozwoju regionu.

Jerzy Ostrouch
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21 lipca
Decyzją Rady Ministrów powołana została Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie  
Decyzja ta jest uwieńczeniem starań gorzowskiego środowiska, które od 1994 r., kiedy 
to zaczął działać punkt konsultacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie, dąży-
ło do stworzenia w województwie zaplecza naukowego pozwalającego tutejszej mło-
dzieży na dalsze kształcenie. Strukturę Szkoły tworzą dwa instytuty: Instytut Admini-
stracji i Zarządzania (kierunki: zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami 
oraz administracja publiczna) oraz Instytut Nauczycielski (język polski, język niemiecki, 
edukacja opiekuńczo-wychowawcza i edukacja wczesnoszkolna). Władze szkol-
ne i jej administracja ukonstytuują się po rozpoczęciu przez nią działalności.
Wojewoda Jerzy Ostrouch przebywał na terenie Słubicko-Kostrzyńskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. W trakcie rozmowy z prezesem Jerzym Korolewiczem omówio-
no plany utworzenia na pobliskim lotnisku parkingu dla samochodów ciężarowych 
oczekujących na odprawę po polskiej stronie granicy. Pojazdy te stoją obecnie na 
drodze A2, gdzie nie ma właściwych urządzeń zapewniających kierowcom godne 
warunki oczekiwania i gdzie jednocześnie utrudniają one swobodny przejazd innym 
kierowcom.
Następnie wojewoda odwiedził przejście drogowe w Świecku. Zapoznał się tam z 
możliwościami zapewnienia obsługi podróżnych przez działające tam obecnie pod-
mioty gospodarcze w okresie modernizacji przejścia. 
23 lipca
Wojewoda Jerzy Ostrouch i wicewojewoda Marcin Jabłoński spotkali się z podse-
kretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Tadeuszem Donocikiem, prezesem 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Jerzym Korolewiczem i peł-
nomocnikiem Zarządu Strefy Zdzisławem Czekałą. Rozmawiano o perspektywach 
rozwoju specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, a w szczególności o przy-
szłości KSSSE. Zaniepokojenie budzą zastrzeżenia wobec faktu funkcjonowania stref 
w Polsce wysuwane przez Unię Europejską która uważa je za narzędzie nieuczciwej 
konkurencji. Wojewoda przytoczył przebieg rozmów, jakie odbył z premierem Bran-
denburgii Manfredem Stolpe podczas wizyty w Poczdamie. Premier Stolpe sygnali-
zował możliwość utworzenia po niemieckiej stronie Odry paralelnej strefy w okolicach 
Frankfurtu. Wpłynęłoby to na wycofanie zastrzeżeń, jakie strona niemiecka zgłasza 
wobec funkcjonowania KSSSE. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się bez-
pośrednio po spotkaniu, wojewoda podkreślił, że specjalne strefy ekonomiczne po-
winny przyjmować także rodzimy kapitał inwestycyjny oraz że szczególnie ważne dla 
regionu jest umieszczenie w KSSSE zakładów przetwórstwa artykułów rolnych.
W Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie  obyło się spotkanie, w którym uczestniczył 
wojewoda Jerzy Ostrouch, wicewojewoda Marcin Jabłoński, wojewoda szczeciński 
Władysław Lisewski, wojewoda zielonogórski Marian Miłek oraz wicewojewoda 
legnicki Andrzej Tatuśko. Wojewodowie podpisali wspólne stanowisko w sprawie 
budowy autostrady A-3.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z burmistrzem Miasta i Gminy Witnica Andrze-
jem Zabłockim oraz Komendantem Wojewódzkim Policji Leszkiem Szrederem i jego 
zastępcą Aleksandrem Borkowskim. Tematem spotkania był poziom bezpieczeństwa 
w gminie Witnica.
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24 lipca
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie  odbyła się z okazji Dnia Policjan-
ta uroczystość z udziałem komendantów rejonowych policji oraz przedstawicieli 
władz samorządowych i państwowych województwa gorzowskiego. Komendant 
Wojewódzki Policji Leszek Szreder odczytał list okolicznościowy wystosowany do 
policjantów przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Janusza Tomaszew-
skiego. Wojewoda gorzowski Jerzy Ostrouch odznaczył grupę wyróżniających się 
policjantów przyznanymi przez Prezydenta RP Krzyżami Zasługi.
27 lipca
Wojewoda Jerzy Ostrouch uczestniczył w obradach Zarządu Regionu NSZZ „Solidar-
ność”. Tematem rozmów były przygotowania do reformy administracyjnej kraju.

Sierpień 1998

4 sierpnia
W miejscowości Krzynka (na trasie Barlinek-Strzelce Krajeńskie) trwała blokada drogi. W 
wyniku udanych mediacji władz protestujący wybrali drogę regionalną o małym natężeniu 
ruchu. Uczestniczy w niej ok. 40 pojazdów rolniczych (3 ciężarówki i jeden kombajn zbożo-
wy). Liczba protestujących to ok. 100 osób. W Urzędzie Miasta i Gminy Pełczyce toczyły się 
rozmowy z udziałem burmistrza Mirosława Kluka, zastępcy dyrektora Wydziału Rolnic-
twa UW w Gorzowie Stanisława Bąkowskiego i przedstawicieli protestujących rolników. 
Przedmiotem rozmów była sprawa wcześniejszego uruchomienia skupu zbóż w gminach 
Pełczyce i Barlinek. Rolnicy nie dysponują bowiem odpowiednią powierzchnią magazyno-
wą. W wyniku rozmów ustalono, że PPH CORN, firma współpracująca z Agencją Rynku 
Rolnego i dysponująca w tym roku limitem skupu zbóż w wysokości 2,5 tys. ton, uruchomi 
skup już od dzisiaj. Dyrektor Stanisław Bąkowski obiecał dalszą pomoc administracji rzą-
dowej w rozwiązywaniu problemów rolników.
6 sierpnia
Wojewoda Jerzy Ostrouch podejmował na terminalu odpraw w Świecku Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej Eugeniusza Morawskiego. W spotkaniu uczestniczyli także 
przedstawiciele województw granicznych, policji, Straży Granicznej i Zarządu Drogowych 
Przejść Granicznych, wiceprezes Głównego Urzędu Ceł i zastępca Generalnego Dyrektora 
Dróg Publicznych. Wojewoda wraz z dyrektorem ZDPG Janem Woźniakiem oprowadzili 
ministra Morawskiego po terminalu w Świecku. Następnie odbyła się dyskusja, podczas 
której rozmawiano na temat wprowadzenia na granicy zachodniej funkcjonalnego syste-
mu ważenia pojazdów ciężarowych wjeżdżających na teren RP. Do końca września ma on 
zostać uruchomiony na wszystkich przejściach towarowych na granicy zachodniej. Zatrzy-
mywane byłyby wtedy pojazdy przekraczające polską normę nacisku na oś (8 ton) o wię-
cej niż 15% a od pozostałych pojazdów przekraczających tę normę w mniejszym stopniu 
pobierane byłyby dodatkowe opłaty. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, gdyż polskie 
drogi niszczone są przez pojazdy ponadnormatywnie ciężkie, co dodatkowo osłabia naszą 
i tak zniszczoną infrastrukturę drogową. Właścicielami wag będą wojewodowie. Dyrektor 
ZDPG Jan Woźniak zaprezentował plany budowy parkingów dla samochodów ciężaro-
wych oczekujących na odprawę celną w Świecku. Minister Morawski zobowiązał przedsta-
wicieli wszystkich wojewodów do przedstawienia do 10 września br. planów budowy miejsc 
parkingowych na przejściach granicznych. Minister Morawski stwierdził także, że celowa 

Jerzy Ostrouch
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byłaby modernizacja drogi krajowej nr 3, poszerzenie i budowa w ciągu jej przebiegu 23 
obwodnic. Szczególnie ważna jest tu, zdaniem ministra, budowa obwodnicy zachodniej 
wokół Gorzowa  Modernizacja taka byłaby tez przygotowaniem do budowy w przyszłości 
autostrady A3. 
Wojewoda Jerzy Ostrouch dokonał uroczystego otwarcia dwóch nowych supermarketów 
NOMI – DOM i OGRÓD oraz TARGO na terenie Gorzowskiego Rynku Hurtowego SA. 
Gorzowskie NOMI jest 21 placówką tej sieci w Polsce, właścicielem której jest firma Polish 
Life Improvement SA. 
7 sierpnia
Wojewoda Jerzy Ostrouch uczestniczył we wspólnym spotkaniu prezydiów Sejmiku Sa-
morządowego Województwa Gorzowskiego i Województwa Zielonogórskiego, które odby-
ło się w hotelu „Bukowy Dworek” w Gronowie koło Łagowa Lubuskiego. Przedmiotem 
obrad było wstępne opracowanie zasad funkcjonowania organów samorządowych w woje-
wództwie lubuskim oraz zakresu i form współpracy organów administracji samorządowej 
w regionie.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze z woje-
wodą zielonogórskim Marianem Miłkiem. Rozmawiano o sprawach związanych z wpro-
wadzaniem reformy ustrojowej kraju.
7 sierpnia
Wojewoda Jerzy Ostrouch odwiedził Gorzowskie Fabryki Mebli w Skwierzynie. Spotkał 
się z załogą i dyrektorem Jerzym Pszonką. Rozmawiano o planowanej prywatyzacji za-
kładu. Na propozycję wojewody w czerwcu br. złożono do Ministerstwa Skarbu wniosek o 
zgodę na prywatyzację poprzez wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki. Wniosek 
znajduje się w fazie rozpatrywania.
Wojewoda Jerzy Ostrouch przyjął Wojciecha Kondratowicza – miotacza młotem, zawod-
nika Klubu Sportowego „AZS – AWF” w Gorzowie, który zdobył brązowy medal w mi-
strzostwach świata juniorów w lekkoatletyce we francuskiej miejscowości Annecy. W spo-
tkaniu uczestniczył także jego brat Marcin Kondratowicz, który na tych mistrzostwach 
zajął VII miejsce w dziesięcioboju oraz prezes KS „AZS – AWF” Jan Horoszkiewicz.
11 sierpnia
W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się narada wojewodów w 
sprawie ordynacji wyborczej do rad gmin i powiatów. W naradzie wziął udział wojewoda 
Jerzy Ostrouch.
Z inicjatywy dyrektora Wydziału Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w 
Gorzowie w Instytucie Wychowania Fizycznego w Gorzowie odbyło się spotkanie przed-
stawicieli środowisk sportowych Gorzowa i Zielonej Góry. W trakcie posiedzenia powstało 
Lubuskie Porozumienie Sportowe. Postanowiono, że pierwszym zadanie LSP będzie osza-
cowanie bazy i potencjału sportowego regionu oraz podjęcie działań mających na celu 
organizacyjne przygotowanie administracji rządowo-samorządowej oraz stowarzyszeń 
kultury fizycznej i ich związków do realizacji zadań od 1 stycznia 1999 w nowym podziale 
administracyjnym kraju.
14 sierpnia
Gościem wojewody był prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Staszica” w Gorzowie Leszek 
Kaczmarek. Pierwszą omawianą kwestią było uporządkowanie otoczenia Archiwum Pań-
stwowego w Gorzowie, które znajduje się na terenie SM „Staszica”. Leszek Kaczmarek 
jest także prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W drugiej części 
rozmowy przedstawił wojewodzie problemy, z jakimi boryka się WOPR. Możliwe będzie 
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wyasygnowanie z przyszłorocznej rezerwy wojewody środków na zakup sprzętu dla gorzow-
skiego WOPR.
Biskup Adam Dyczkowski odprawił w kaplicy w drezdeneckim szpitalu mszę świętą. Po 
mszy biskup poświęcił świeżo wyremontowane pomieszczenia oddziału wewnętrznego. 
We mszy świętej oraz uroczystości oddania do użytku Oddziału Wewnętrznego brał udział 
wojewoda Jerzy Ostrouch, któremu towarzyszył dyrektor Wydziału Zdrowia UW Czesław 
Rzepka. Obecny był także burmistrz Drezdenka Roman Owczarzak. Wyremontowany za 
środki przekazane przez Wydział Zdrowia UW (400 tys. złotych), oddział wewnętrzny dys-
ponuje 52 łóżkami.
Grupa przedsiębiorców, wśród których znajdował się przewodniczący Rady Nadzorczej 
firmy Polish Life Improvement S. A Michał Sołowow, rozmawiała z wojewodą Jerzym 
Ostrouchem. Firma PLI SA jest właścicielem sieci sklepów NOMI-DOM i OGRÓD.  Jest 
to jedyna duża firma handlowa w Polsce sprzedająca akcesoria do domu i ogrodu, któ-
rej właścicielem jest polski kapitał. Rozmowa z wojewodą Jerzym Ostrouchem dotyczyła 
realnych możliwości poważnego zaangażowania inwestycyjnego w regionie gorzowskim 
uczestniczących w spotkaniu przedsiębiorców.
16 sierpnia
Koncertem galowym z udziałem zespołów cygańskich z Węgier, Rosji, Szwecji, Hiszpanii i 
Polski zakończyły się X Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich Ro-
mane Dyvesa ‘98 w Gorzowie. Tegoroczne Romane Dyvesa odbywały się pod honorowym 
patronatem Prezesa Rady Ministrów RP Jerzego Buzka, którego reprezentowali podczas 
zakończenia Spotkań Minister Kultury i Sztuki Joanna Wnuk-Nazarowa, wojewoda go-
rzowski Jerzy Ostrouch oraz jego zastępca Marcin Jabłoński. W programie trzydniowego 
festiwalu kultury Romów odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „Nietolerancja wo-
bec Romów w Europie” z udziałem naukowców z Polski, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Danii, 
której przewodniczyli Stanisław Stankiewicz, wiceprezydent Światowej Rady Cyganów 
„Romani Union”, a także redaktor naczelny miesięcznika „Rrom p-o Drom”. Wśród innych 
imprez towarzyszących znalazły się m.in. wieczór poezji cygańskiej, wystawy fotograficzne, 
malarstwa oraz rzeźby.
19 sierpnia
Mszę świętą w katedrze gorzowskiej odprawił w intencji pomyślności przyszłego woje-
wództwa lubuskiego ks. biskup Adam Dyczkowski. Po mszy rozpoczęły się pod przewod-
nictwem wojewody Jerzego Ostroucha, w budynku Urzędu Wojewódzkiego wspólne lubu-
skie obrady „na szczycie”. Uczestniczył w nich także, oprócz wojewodów, wicewojewodów 
i parlamentarzystów obu województw, biskup Adam Dyczkowski. Po dwóch godzinach 
rozmów, około godziny 13 podpisano, przy licznej asyście mediów, tekst „Deklaracji go-
rzowskich i zielonogórskich parlamentarzystów w związku z utworzeniem województwa 
lubuskiego”. Poniżej zamieszczamy pełny tekst deklaracji oraz listę sygnatariuszy:

Deklaracja gorzowskich i zielonogórskich parlamentarzystów 
w związku z utworzeniem województwa lubuskiego

Witamy z wielkim zadowoleniem utworzenie wspólnego województwa lubuskiego. Fakt 
ten stanowi wielką szansę harmonijnego rozwoju naszego regionu. Nie jest to województwo, 
szczególnie jeśli chodzi o powierzchnię i liczbę gmin, w pełni odpowiadające naszym aspi-
racjom, jednak rozsądnie urządzone i dobrze zarządzane z pewnością oprze się krytycznej 
ocenie.

Jerzy Ostrouch
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Podkreślamy, że utworzenie województwa lubuskiego jest jednym z elementów reformy 
państwa, która ma wspomóc decentralizację funduszy publicznych, kontynuować przebudowę 
całej sfery usług społecznych – szkolnictwa, ubezpieczeń społecznych, zdrowia, a także zwięk-
szyć wpływ społeczności lokalnych na bieg spraw regionalnych.

Stwierdzamy, że województwo lubuskie objęło swym zasięgiem tę część Polski, w której 
po ponad pięćdziesięciu latach wytworzyły się nowe więzi społeczne, ukształtowała się pewna, 
odrębna świadomość. To właśnie między innymi te przesłanki skłoniły polityków, a przede 
wszystkim znaczną większość mieszkańców województw gorzowskiego i zielonogórskiego, do 
podjęcia inicjatywy, której celem było nowe, wspólne Województwo Lubuskie. I dobrze się sta-
ło, że w przeciwieństwie do innych miast Gorzów i Zielona Góra zrozumiały, że tylko współ-
praca, kompromis i konsekwencja są w stanie zapewnić sukces. Wyrażamy przekonanie, że 
tak jak razem, lojalnie zabiegaliśmy o wspólne województwo, tak teraz, podczas budowy jego 
struktur zrobimy wszystko, aby nie dopuścić do zerwania nici porozumienia i naruszenia z 
trudem wypracowanego zaufania. Trwałość istnienia naszego województwa zależeć będzie 
nie tylko od wskaźników ekonomicznych, ale przede wszystkim od poparcia społecznego, które 
będzie wynikiem odpowiedzialnego działania na jego rzecz wszystkich sił politycznych.

Deklarujemy wolę równomiernego rozłożenia odpowiedzialności i kompetencji pomię-
dzy obie stolice województwa oraz wolę takiego rozmieszczenia instytucji wojewódzkich, które 
uwzględni najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału Ziemi Lubuskiej.

Chcemy zapewnić wszystkich jej mieszkańców, że dołożymy wszelkich starań, aby woje-
wództwo lubuskie stało się wzorem współpracy i gospodarności, aby w naszym województwie 
było miejsce na uczciwe inicjatywy, aby warto z nim było wiązać swoje nadzieje. 

Podpisy pod deklaracją złożyli: Jerzy Ostrouch wojewoda gorzowski; Marian Miłek woje-
woda zielonogórski; Marcin Jabłoński wicewojewoda gorzowski; Wojciech Woropaj wice-
wojewoda zielonogórski; Adam Dyczkowski ks. biskup ordynariusz; senatorowie: Jolanta 
Ryszarda Danielak, Zdzisław Jarmużek, Zbyszko Piwoński, Elżbieta Płonka, posłowie: 
Tadeusz Biliński, Andrzej Marian Brachmański, Andrzej Chrzanowski, Edward Dasz-
kiewicz, Czesław Fiedorowicz, Ewa Krystyna Freyberg, Maciej Jankowski, Tadeusz Ję-
drzejczak, Kazimierz Marcinkiewicz, Alfred Owoc, Maciej Rudnicki, Jerzy Wiercho-
wicz, Józef Zych.

20 sierpnia
Wojewoda Jerzy Ostrouch rozmawiał z rolnikami oczekującymi przed punktem skupu 
zbóż w Pełczycach. Rolnicy mówili o swoich bieżących problemach związanych z akcją 
żniwną i organizacją skupu zbóż. Ich największym problemem są zbliżające się terminy 
spłaty kredytów oraz drugiej raty podatku rolnego we wrześniu. Przychylając się do sugestii 
rolników, wojewoda wystąpi do samorządów województwa gorzowskiego z pisemną prośbą 
o rozważenie prolongaty spłaty raty podatku rolnego, co pozwoli rolnikom na przetrwanie 
obecnej trudnej sytuacji finansowej gospodarstw rolnych w okresie żniw. Wizyta wojewody 
gorzowskiego była dla rolników ważnym sygnałem zainteresowania administracji rządowej 
ich problemami i nie pozwoliła na eskalację nastrojów, które mogły doprowadzić do pro-
testów.
Wojewoda Jerzy Ostrouch odwiedził Strzelce Krajeńskie. Spotkał się w asyście dyrekto-
ra Wydziału Rolnictwa UW z burmistrzem Strzelec Krajeńskich Romualdem Gawlikiem. 
Rozmawiano na temat budowanej w Strzelcach ze środków funduszu PHARE oczyszczalni 
ścieków, sposobach ulokowania przyszłej infrastruktury i administracji powiatowej na te-

Jerzy Ostrouch



220 221

renie miasta Strzelce Kraj., rozwoju bazy turystycznej w okolicy, współpracy z partnerami 
zagranicznymi oraz zagadnień związanych z przebiegiem akcji skupu zboża na terenie gmi-
ny. Wojewoda docenił wagę, jaką dla Strzelec ma ich przyszły status w ramach wspólnego 
powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
21 sierpnia
Wojewoda Jerzy Ostrouch przyjął prezydenta Gorzowa  Bogusława Andrzejczaka. 
Rozmawiano o uruchomieniu nowego mostu na Warcie oraz problemach gorzowskie-
go pogotowia ratunkowego.
Wojewodę Jerzego Ostroucha odwiedzili dzisiaj aktorzy oraz dyrekcja gorzowskiego 
Teatru im. J. Osterwy. Rozmawiano o przemianach oczekujących teatr po wejściu w ży-
cie reformy administracyjnej kraju. Zarządzanie teatrem będzie od stycznia przyszłego 
roku znajdować się w gestii samorządu wojewódzkiego. Dyrektor Wydziału Kultury, 
Sportu i Turystyki UW Janusz Dreczka poinformował podczas spotkania, że w rozmo-
wie z Minister Kultury i Sztuki otrzymał zapewnienie o przyznaniu środków na remont 
teatru. 
25 sierpnia
Wojewoda Jerzy Ostrouch podejmował reprezentantów władz samorządowych Depar-
tamentu Moseli z Francji. Byli to: przewodniczący Sejmiku Samorządowego Departa-
mentu Moseli Philipp Leroy wraz z małżonką Christiane, doradca przewodniczącego 
Jacąues Mambriani, konsultantka ds. kontaktów międzynarodowych Myrese Reichelt. 
Ze strony polskiej, oprócz wojewody, w spotkaniu uczestniczyli: poseł AWS Kazimierz 
Marcinkiewicz, dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Stanisław Berkowski, 
dyrektor Zachodniej Izby Gospodarczej Stanisław Ragowski oraz rektor gorzowskiej 
Wyższej Szkoły Zawodowej Zenon Głodek. Francuscy goście byli bardzo zainteresowa-
ni możliwościami współpracy Departamentu Moseli z województwem gorzowskim. Ro-
bocze spotkanie, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim, okazało się bardzo owocne. 
Delegacja Moselczyków odwiedzi 15 października Targi Pogranicza; co prawda jesz-
cze nie jako wystawcy, na to nie ma już niestety odpowiednio dużo czasu, ale jako 
grupa rekonesansowa przygotowująca podwaliny pod przyszłą aktywną współpracę. 
Także jeszcze w tym roku do Gorzowa przyjedzie delegacja mozelskiej Izby Przemysło-
wo-Handlowej, a przewodniczący Sejmiku przyśle swojego osobistego przedstawiciela, 
który będzie prowadził dalsze, szczegółowe rozmowy z polskimi partnerami. Wydział 
Rozwoju Gospodarczego przygotuje i prześle do Francji listę przedsiębiorstw gotowych 
do kooperacji z przedsiębiorstwami francuskimi. Departament Moseli pomoże tym fir-
mom w skojarzeniu ich z partnerami francuskimi. Wojewoda wspomniał w rozmowie 
o spodziewanych w przyszłym roku poważnych sumach, jakie otrzyma województwo 
lubuskie w ramach dostosowawczych funduszy europejskich oraz o problemach, jakie 
mają poszczególne zainteresowane gminy z przygotowaniem odpowiednich projektów. 
W odpowiedzi na tę sugestię Dyrektor Sejmiku Samorządowego Departamentu Moseli 
zobowiązał się do zabrania przedstawiciela województwa gorzowskiego do Brukseli i 
wtajemniczenia go na miejscu w zawiłości brukselskiej biurokracji. Departament Mo-
seli posiada bowiem swoje własne, stałe przedstawicielstwo przy Radzie Europy. Posta-
nowiono także utrzymywać stałe robocze kontakty między Urzędem Wojewódzkim w 
Gorzowie  a władzami Departamentu Moseli. Poseł AWS Kazimierz Marcinkiewicz 
odwiedzał już wcześniej kilkakrotnie Departament Moseli w ramach przygotowań do 
powołania gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej. Przedstawiciele Departamentu zo-
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bowiązali się do podjęcia działań mających na celu uruchomienie wymiany studenckiej 
między WSZ a podobnymi szkołami na ich terenie.
26 sierpnia
W Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Jerzy Ostrouch rozmawiał z wiceprezesem Zarzą-
du PeKaO SA Witoldem Grześkowiakiem i dyrektorami gorzowskich oddziałów na-
leżących do Grupy PeKaO SA Pomorskiego Banku Kredytowego Piotrem Mackiewi-
czem i Jerzym Tyneckim. Rozmawiano o działaniach konsolidacyjnych Grupy PeKaO 
SA, jej planowanym podziale na makroregiony oraz sposobach finansowania lokalnego 
rolnictwa.
29 sierpnia
W Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie  odbyło się spotkanie wojewody gorzowskiego 
z posłami Kazimierzem Marcinkiewiczem, Janem Kochanowskim i Tadeuszem Ję-
drzejczakiem oraz prezydentem miasta Gorzowa Bogusławem Andrzejczakiem i wi-
ceprezydentem Andrzejem Korskim. Celem spotkania było wypracowanie wspólnego 
stanowiska wobec konieczności budowy wokół Gorzowa obwodnicy zachodniej, wy-
prowadzającej ruch tranzytowy poza miasto. Uzgodniono, że zarówno AWS jak i SLD 
umieszczą sprawę budowy obwodnicy zachodniej w swoich programach wyborczych 
jako priorytet, niezależnie bowiem od różnic politycznych obydwa ugrupowania zga-
dzają się, że usprawnienie tranzytu północ-południe jest dla rozwoju miasta i jakości 
życia jego mieszkańców sprawą podstawową. Budowa obwodnicy zachodniej mieści się 
w planach modernizacji drogi krajowej nr 3. Modernizacja ta obejmuje, oprócz zwięk-
szenia standardu drogi nr 3 do klasy drogi ekspresowej, także budowę 23 obwodnic 
wokół miast leżących na jej trasie. Najważniejszą spośród tych obwodnic jest właśnie ob-
wodnica gorzowska. Jednocześnie modernizacja ta jest traktowana jako przygotowania 
do budowy w przyszłości autostrady A3. Wojewoda zwrócił uwagę na to, że budowa 
12-tokilometrowej obwodnicy będzie impulsem pobudzającym lokalne środowiska go-
spodarcze. Szacowana wartość inwestycji wynosi bowiem niebagatelne 39 860 tys. ECU. 
Udział środków z funduszu PHARE CBC to 6,5 mln ECU. Reszta potrzebnych pienię-
dzy pochodzić będzie z budżetu centralnego oraz przyszłych europejskich funduszy 
strukturalnych. Zaangażowanie miasta w tym przedsięwzięciu polega na przygotowa-
niu projektu, udostępnieniu terenu oraz zapewnieniu obsługi logistycznej. Rozpoczęcie 
budowy przewidywane jest w trzecim kwartale 1999 roku, zaś oddanie obwodnicy do 
użytku planowane jest na rok 2004.
31 sierpnia
W 18. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych na zaproszenie wojewody Jerze-
go Ostroucha w Urzędzie Wojewódzkim spotkali się ówcześni członkowie Zarządu 
Regionu „S”. Uczestnikami spotkania byli także: wicewojewoda Marcin Jabłoński, prze-
wodniczący gorzowskiego Regionu „S” Bronisław Żurawiecki oraz mecenas Stanisław 
Żytkowski. Wojewoda wręczył medale „Za zasługi dla województwa”: Hannie Augusty-
niak, Władysławowi Biernatowi, Zbigniewowi Bodnarowi, Stanisławowi Bożkowi, Ka-
zimierzowi Grabowskiemu, Krzysztofowi Hańbickiemu. Trwające prawie dwie godziny 
spotkanie stało się okazją do wymiany wspomnień członków gorzowskiej „Solidarności” 
z lat 80.; przypomnieniem tego co łączy wszystkich działaczy sierpniowych, pomimo 
tego że w ciągu lat ich drogi niejednokrotnie się rozeszły.

Jerzy Ostrouch
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Wrzesień 1998

1 września
Na zaproszenie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę wicewojewo-
da Marcin Jabłoński wziął udział w uroczystym odsłonięciu pomnika Ofiar III Rzeszy. 
Uczestniczyli także przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Stowarzyszenia Polaków Po-
szkodowanych przez III Rzeszę Wacław Pisarczyk, Zygmunt Stanoch – wiceprezes Stowa-
rzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, posłowie Jerzy Wierchowicz, Maciej 
Rudnicki i Roman Rutkowski. 
3 września
Pod przewodnictwem wojewody Jerzego Ostroucha w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie 
odbyło się spotkanie Zespołu ds. Wdrażania Reformy Administracji Publicznej. W spotka-
niu uczestniczył także wicewojewoda Marcin Jabłoński, Dyrektor Generalny Urzędu Woje-
wódzkiego Mirosław Marcinkiewicz, dyrektorzy wszystkich wydziałów UW w Gorzowie, 
Kurator Oświaty, dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, kierownicy urzę-
dów rejonowych oraz kierownicy wojewódzkich służb inspekcyjnych: PIH, SANEPID-u, 
nadzoru farmaceutycznego. Rozmawiano o ustawie kompetencyjnej i zadaniach poszcze-
gólnych instytucji w warunkach nowego podziału administracyjnego. Dyrektor Generalny 
Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Marcinkiewicz zapowiedział na przyszły tydzień spo-
tkanie kierowników urzędów rejonowych, aby omówić z nimi kwestie dotyczące powstają-
cych powiatów.
Wojewoda Jerzy Ostrouch i wicewojewoda Marcin Jabłoński wzięli udział w konwencji wy-
borczej gorzowskiej Unii Wolności, która odbyła się w ogródku restauracji „Don Vittorio”. 
Jednym z punktów konwencji była konferencja prasowa, w której udział wzięli Henryk 
Maciej Woźniak, Stanisław Żytkowski, Adam Luboiński, Tomasz Szmytkiewicz oraz li-
derzy list wyborczych Unii Wolności.
4 września
Wojewoda Jerzy Ostrouch wziął udział w otwarciu wystawy fotografii pt.: „Relikwiarz” 
Zbigniewa Sejwy w Małej Galerii w Gorzowie.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z burmistrzem Strzelec Krajeńskich Romualdem 
Gawlikiem i rozmawiał z nim o możliwościach wspierania rodzin byłych pracowników 
Państwowych Gospodarstw Rolnych.
5 września
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z przedstawicielami wsi Bobrówko. Tematem roz-
mów była inicjatywa utworzenia Ośrodka Wspierania Rodziny w tej miejscowości. Byłaby 
to druga, po Korytowie, tego typu placówka w województwie gorzowskim. Wojewoda za-
poznał się ze stanem prac konserwatorskich prowadzonych w kościele we wsi Luboń. W 
kościele tym odkrywane i konserwowane są gotyckie polichromie.
Na zaproszenie Zarządu Miasta i Gminy Dobiegniew i Krajowej Komisji Woldenberczyków 
wojewoda Jerzy Ostrouch uczestniczył w Krajowym Zjeździe Woldenberczyków, który 
miał miejsce w Dobiegniewie. Zjazd rozpoczął się wiecem na placu im. T. Starca. Następnie 
odprawiono mszę świętą połączoną z poświęceniem i nadaniem sztandaru Miastu i Gmi-
nie Dobiegniew. Zwiedzano także muzeum i teren oflagu.
6 września
Wojewoda Jerzy Ostrouch wziął udział w mszy świętej za ojczyznę, którą odprawiono w 
Kościele NMP Królowej Polski. Uczestniczyli w niej również członkowie Regionu NSZZ 
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„Solidarność” w Gorzowie. Następnie wojewoda wziął udział w festynie „Solidarności” 
na terenach rekreacyjno-sportowych.
7 września
W Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie odbyła się konferencja prasowa, której tema-
tem były forma, cele i działania powstającego Kongresu Lubuskiego. W konferencji 
uczestniczył poseł AWS Kazimierz Marcinkiewicz, dyrektor Wydziału Kultury, Spor-
tu i Turystyki Janusz Dreczka oraz wojewoda Jerzy Ostrouch. Uczestnicy konferencji 
poinformowali licznie przybyłych dziennikarzy o zamiarze otwarcia 10. listopada, w 
przeddzień 80. rocznicy odzyskania niepodległości, Kongresu Lubuskiego. Honorowy 
patronat nad Kongresem sprawują Prymas Polski ksiądz kardynał Józef Glemp, Pre-
mier RP Jerzy Buzek i Marszałek Sejmu RP Maciej Płażyński. Celem tej ważnej dla 
naszego regionu inicjatywy będzie integracja Ziemi Lubuskiej oraz budowanie podstaw 
jej dynamicznego rozwoju społecznego i gospodarczego. Kongres Lubuski będzie dążył 
do osiągnięcia tych celów poprzez organizację konferencji naukowych, uczestnictwo w 
ważnych wydarzeniach religijnych, kulturalnych i sportowych oraz promowanie przed-
sięwzięć gospodarczych. Wojewoda gorzowski Jerzy Ostrouch wystąpi do biskupa Ada-
ma Dyczkowskiego, wojewody zielonogórskiego Mariana Miłka, rektorów wyższych 
uczelni województw gorzowskiego i zielonogórskiego, prezydentów miast Gorzowa i 
Zielonej Góry oraz marszałka przyszłego Samorządu Wojewódzkiego województwa lu-
buskiego z zaproszeniem do uczestniczenia w pracach Komitetu Honorowego Inaugu-
racji Kongresu Lubuskiego i do wsparcia swoim autorytetem tej inicjatywy. Wojewoda 
poinformował również, że 11 września w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 
ogłosi oficjalny komunikat o zwołaniu Kongresu Lubuskiego.
8 września
W godz. 7.00-12.00 przed bramą wjazdową na płytę niemiecką na terminalu odpraw gra-
nicznych w Świecku miała miejsce pikieta protestacyjna kierowców. Uczestniczyło w niej 
ok. 20 polskich i niemieckich kierowców. Organizatorem pikiety były niemieckie związ-
ki zawodowe ÖTV (Öffentliche Dienste Transport und Verkehr – pol.: Służby Publiczne 
Transport i Komunikacja) i NSZZ „S”. Protestujący domagali się: wybudowania nowego 
terminalu celnego zarówno po polskiej jak i po niemieckiej stronie granicy, bieżącej mo-
dernizacji obecnie funkcjonującego terminalu, odpraw towarowych w regionalnym ru-
chu granicznym również na innych przejściach granicznych w celu odciążenia głównych 
przejść, unowocześnienia i rozbudowy infrastruktury w pobliżu przejść granicznych, od-
powiednich środków technicznych dla straży granicznej i organów celnych, więcej możli-
wości odpraw celnych w ruchu wewnętrznym, osobnych pasów przejazdu i odprawy celnej 
dla TIR-ów oraz dla samochodów ciężarowych z żywymi zwierzętami, gospodarczej zachęty 
dla innych przewoźników do przejęcia części transportów. Pikieta nie spowodowała zakłó-
ceń w ruchu pojazdów. Transparenty i ulotki używane podczas protestu przygotowane były 
przez stronę niemiecką.
9 września
Wojewoda Jerzy Ostrouch przebywał w Warszawie. Spotkał się tam z ministrem Woj-
ciechem Arkuszewskim – sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do 
spraw Parlamentarnych, z którym rozmawiał na temat tworzenia projektów rozwoju 
regionalnego. Kolejne spotkanie wojewoda odbył z podsekretarzem stanu w MSWiA 
Zbigniewem Cieślakiem. Wojewoda rozmawiał także o sprawach dotyczących Regio-
nalnej Kasy Chorych z Pełnomocnikiem Rządu ds. Reformy Ochrony Zdrowia Anną 
Knysok.

Jerzy Ostrouch
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9 września 
Urząd Wojewódzki był miejscem spotkania przedstawicieli World Trade Center Frakfurt 
(Oder) z administracją rządową. Spotkaniu przewodniczył wicewojewoda gorzowski Mar-
cin Jabłoński. Dyrektor Zarządzający WTC Frakfurt (Oder) Christian Plüschke zapro-
ponował zorganizowanie konferencji na temat przemian w polskiej służbie zdrowia. Od-
będzie się ona jeszcze w tym roku w Gorzowie. Jej celem jest pogłębienie już istniejącej 
współpracy oraz przekazanie doświadczeń jakie Brandenburgia wyniosła z przeprowadzo-
nej ostatnio reformy służby zdrowia. Stroną merytoryczną przygotowywanej imprezy zaj-
mują się ze strony UW zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia UW Ryszard Huminiłowicz 
oraz Ulrike Mende – Project Manager WTC.
10 września
Omówiono działania związane z promowaniem projektów współfinansowanych z fundu-
szu PHARE/CBC. Wojewoda przedstawił ogólne założenia administracji wojewódzkich 
po wprowadzeniu reformy administracyjnej kraju. Zgodzono się co do celowości wpro-
wadzenia zmian dotyczących podziału środków PHARE, podkreślając konieczność po-
działu środków pomiędzy województwa, a nie jak do tej pory dla całego regionu przygra-
nicznego. Strony zobowiązały się do przekazania wnioskowanych uwag do odpowiednich 
ministerstw w Bonn i Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli także wicewojewoda Marcin 
Jabłoński oraz Zygfryd Kamilewicz – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodar-
czego UW w Gorzowie, który koordynuje przygotowanie wniosków o pomoc z funduszu 
PHARE z województwa gorzowskiego.
10 września
Wojewoda Jerzy Ostrouch postanowił o wszczęciu postępowania przygotowawczego w 
sprawie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego „Meprozet” w Starym Kurowie. Wsz-
częcie postępowania nastąpiło w wyniku złożenia wniosku przez dyrektora przedsiębior-
stwa oraz uchwały rady pracowniczej o prywatyzację bezpośrednią przedsiębiorstwa drogą 
wniesienia majątku przedsiębiorstwa do spółki.
Wojewoda Jerzy Ostrouch postanowił o wszczęciu postępowania przygotowawczego w 
sprawie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego im. prof. Franciszka Krzy-
sika w Barlinku. Wszczęcie postępowania nastąpiło w wyniku złożenia wniosku przez dy-
rektora przedsiębiorstwa oraz uchwały rady pracowniczej o prywatyzację bezpośrednią 
przedsiębiorstwa drogą wniesienia majątku przedsiębiorstwa do spółki.
W piśmie wystosowanym do Ministra Skarbu Państwa Emila Wąsacza wojewoda Jerzy 
Ostrouch wyraził swoje zaniepokojenie sytuacją ekonomiczno-społeczną powstałą w Za-
kładach Mechanicznych Ursus w Sulęcinie. Zdaniem wojewody źródłem niepowodzeń 
gospodarczych zakładu był brak inwestycji modernizacyjnych, niewłaściwa strategia ceno-
wa dla produktów sulęcińskiego Ursusa, brak polityki usamodzielnienia i prywatyzacji, a 
przede wszystkim brak partnerskiej współpracy między centralą ZPC Ursus w Warszawie 
a zakładem sulęcińskim. Wojewoda zaniepokojony jest groźbą zwolnień w przedsiębior-
stwie tak silnie powiązanym z miastem. Powiększą one i tak już wysokie (17%) bezrobocie 
w Sulęcinie. Wojewoda zadeklarował poparcie dla wszystkich działań prywatyzacyjnych 
zapewniających przywrócenie zdrowych zasad ekonomicznych i perspektyw ZM Ursus w 
Sulęcinie, w tym oddzielenia od „Ursusa” – matki oraz przyjęcia pod nadzór założycielski 
wojewody gorzowskiego i w efekcie przeprowadzenia optymalnego wariantu prywatyza-
cyjnego.
Pod przewodnictwem wojewody Jerzego Ostroucha odbyło się dzisiaj posiedzenie Rady 
Układu Trójstronnego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Zarządu Regionu NSZZ „Soli-
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darność”, Rady Wojewódzkiej OPZZ oraz Gorzowskiej Organizacji Pracodawców i dyrektor 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego UW w Gorzowie. W trakcie posiedzenia przyjęto spra-
wozdanie zespołu wykonawczego Układu Trójstronnego za okres od maja 1997 do maja 
1998, a także zatwierdzono kierunki pracy dla Rady na II półrocze tego roku i I półrocze 
1999. Rada podjęła się działań na rzecz kształcenia zawodowego na potrzeby lokalnego 
rynku pracy, zwiększenia ilości miejsc pracy środkami funduszy celowych będących w dys-
pozycji wojewody gorzowskiego i opracowaniem kierunków dalszych działań prywatyza-
cyjnych przedsiębiorstw mu podległych. Postanowiono także od przyszłego roku poszerzyć 
skład Rady o przedstawicieli samorządu, który stanie się poważnym pracodawcą na terenie 
województwa lubuskiego. Podczas posiedzenia wybrano także przewodniczącego Rady na 
następną kadencję. Gorzowska Organizacja Przedsiębiorców zaproponowała na to stano-
wisko obecnego jej przewodniczącego wojewodę Jerzego Ostroucha. Wymagało to wpro-
wadzenia zmian w regulaminie Rady, który przewidywał, że co kadencję przewodniczący 
reprezentuje inną stronę w niej uczestniczącą. Wprowadzona dzisiaj poprawka przewidu-
je, że przy zgodzie wszystkich stron kadencję można powtarzać. W jawnym głosowaniu 
przewodniczącym Rady Układu Trójstronnego wybrany został na następną kadencję Jerzy 
Ostrouch
11 września
Podczas otwarcia konferencji naukowej pt. „Nauka polska na obczyźnie. Stan i perspektywy 
badawcze”, która odbyła się dzisiaj w Muzeum Ziemi Lubuskie w Zielonej Górze, wojewoda 
Jerzy Ostrouch wygłosił komunikat w sprawie zwołania Kongresu Lubuskiego.
12 września
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się dzisiaj z kierownikiem Oddziału Agencji Mienia 
Wojskowego płk. Włodzimierzem Strzemieckim. Przedmiotem rozmowy były zasady 
przekazywania mienia wojskowego szkolnictwu, administracji samorządowej, specjalnej i 
zespolonej. Wojewoda powołał stałego Pełnomocnika do Spraw Kontaktów z AMW.
W sali konferencyjnej hotelu „Mieszko” odbyła się inauguracja kampanii wyborczej Akcji 
Wyborczej Solidarność w Gorzowie. Oficjalnym hasłem wyborczym gorzowskiego AWS są 
„Mądre decyzje, bezpieczne ulice, dynamiczny rozwój”. W inauguracji uczestniczyli par-
lamentarzyści AWS województwa gorzowskiego: senator Elżbieta Płonka, posłowie Ka-
zimierz Marcinkiewicz, Maciej Rudnicki i Roman Rutkowski, kandydaci z list AWS do 
wszystkich szczebli samorządu oraz wojewoda Jerzy Ostrouch. W swoim wystąpieniu wo-
jewoda podkreślił, że najważniejszym dla niego kryterium ocennym kandydatów jest ich 
uczciwość; a cecha ta jest znamienną dla osób startujących z list AWS w Gorzowie. Powie-
dział także, że drugi postulat hasła wyborczego jest już pod jego administracją praktycznie 
realizowany; w ciągu ostatniego półrocza wykrywalność przestępstw wzrosła bowiem o 
20%. Szansę na dynamiczny rozwój miasta Gorzowa wojewoda upatruje w możliwościach 
stworzonych przez wprowadzaną przez rząd premiera Buzka reformę administracyjną w 
ścisłym współdziałaniu z samorządami. Wojewoda zaznaczył też, że zbliżające się wybory 
są spełnieniem credo politycznego Akcji Wyborczej Solidarność „Szliśmy po władzę, aby 
oddać ją ludziom”.
Odbyła się uroczystość oddania do użytku gmachu ratusza w Lubniewicach. Po trwającym 
3 lata remoncie budynek dawnej szkoły podstawowej stanie się siedzibą władz samorządo-
wych. Przecięcia wstęgi dokonali wspólnie proboszcz miejscowej parafii, burmistrz Lub-
niewic Mirosław Jaśnikowski i wojewoda Jerzy Ostrouch. W uroczystości uczestniczyli 
także gorzowscy parlamentarzyści: senator Elżbieta Płonka i senator Zdzisław Jarmu-
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żek. Obecny był też burmistrz berlińskiej dzielnicy Reinickendorf Wolfgang Brennecke i 
przedstawiciele duńskiej gminy Jönköping.
13 września
Mszą świętą odprawioną w ulewnym deszczu przez biskupa Adama Dyczkowskiego roz-
poczęły się dzisiaj o godz. 10.00 uroczystości Dożynek Wojewódzkich w Międzyrzeczu. We 
mszy świętej uczestniczył wojewoda Jerzy Ostrouch i wicewojewoda Marcin Jabłoński. Na-
stępnie korowód dożynkowy na czele z księdzem biskupem ordynariuszem, burmistrzem 
Międzyrzecza, wojewodą i wicewojewoda przeszedł na stadion, gdzie delegacje gmin wo-
jewództwa gorzowskiego ustawiły się szpalerem i prezentowały swoje wieńce dożynkowe. 
Wojewoda Jerzy Ostrouch w przemówieniu do rolników podziękował za trud ich pracy 
i pogratulował uzyskania wysokich plonów. Wojewoda podziękował też za zrozumienie 
tegorocznych trudności powstałych w czasie skupu zbóż i zapewnił, że rząd poszukuje naj-
optymalniejszego dla rolników rozwiązania kwestii skupu zboża. Wojewoda podzielił wrę-
czony mu przez starostę i starościnę dożynek bochenek chleba upieczony z mąki z tegorocz-
nych zbiorów i rozdał jego części delegacjom poszczególnych gmin. Wojewoda zwiedził 
także wystawę sprzętu rolniczego i stoiska kiermaszowe na stadionie.
Wojewoda Jerzy Ostrouch wziął udział w otwarciu wystawy fotograficznej Tadeusza 
Kudelskiego pt. „Andy – pięć szczytów” w Centrum Promocji ZWCH „Stilon” w Go-
rzowie.
14 września
Wicewojewoda Marcin Jabłoński przewodniczył spotkaniu z przedstawicielami instytu-
cji pomocy społecznej z Polski, Niemiec i Holandii. Okazją do spotkania był zakończo-
ny w miniony weekend VI Festiwal Piosenki domów pomocy społecznej województwa 
gorzowskiego. Wielokrotnie podkreślano wagę pomocy zachodnich partnerów oraz 
korzyści, jakie niesie zacieśnianie współpracy w zakresie pomocy społecznej ponad 
granicami. Uczestnikami spotkania była Rosemarie Pankow z Leverkusen – autor-
ka książki o powiecie wschodniotorzymskim, burmistrz berlińskiej dzielnicy Reinic-
kendorf Wolgang Brennecke, Ernst Schwarz – przyjaciel „Turskiego domu” i ziemi 
sulęcińskiej, Annie Cor En Terpstra z Dokum Holandia – reprezentujący fundację po-
mocy dla Polski, Gerid van Zessen z Feerwerd Holandia – dyrektor centrum pomocy 
społecznej, ksiądz Norbert Nowak z Parafii Łagów i Stanisław Kubiak – burmistrz 
Miasta i Gminy Sulęcin. Ponadto strona polska była reprezentowana przez dyrektora 
Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej Elżbietę Rafalską oraz Andrzeja Żele-
chowskiego – dyrektora DPS w Tursku, organizatora Festiwalu.
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Akcji Wyborczej Solidarność Marian Krza-
klewski przebywał w Gorzowie. Odwiedził gorzowskie Zakłady Mechaniczne Ursus 
i Zakłady Włókien Chemicznych Stilon. W Stacji Ornitologicznej w Chyrzynie prze-
wodniczący „Solidarności” spotkał się z wojewodą Jerzym Ostrouchem, działaczami 
gorzowskiej „S” i kandydatami AWS w wyborach samorządowych. Obecna była także 
senator Elżbieta Płonka i poseł Roman Rutkowski. Wojewoda rozmawiał z Marianem 
Krzaklewskim o tworzeniu ośrodków wspierania rodziny w wioskach popegeerow-
skich, zagadnieniach restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw województwa go-
rzowskiego, w tym szczególnie o problemach ZM Ursus oraz o funkcjonowaniu admini-
stracji państwowej w warunkach wprowadzania reformy ustrojowej kraju. Około godz. 
20 Marian Krzaklewski w obecności działaczy NSZZ „S” i wojewody złożył wiązankę 
kwiatów na grobie pierwszego szefa gorzowskiej „S” Edwarda Borowskiego.

Z kalendarza wojewody gorzowskiego ‘98



228 229

15 września
Wojewoda spotkał się z przedstawicielami firmy Shell Gas Polska, którą reprezentowali 
dyrektor finansowy Martin Dusseldorp, dyrektor techniczny Robert Jean-Luc oraz dy-
rektor Rozlewni Gazu Płynnego Shell Gas Polska w Rokitnie Franciszek Blaski. Rozma-
wiano o dotychczasowych inwestycjach Shell Gas Polska na terenie województwa gorzow-
skiego. Wojewoda zadeklarował pomoc administracji w rozwoju działalności gospodarczej 
na terenie naszego województwa.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się w Warszawie z Ministrem Transportu i Gospo-
darki Morskiej Eugeniuszem Morawskim. Wojewoda przedstawił ministrowi argumen-
ty przemawiające za koniecznością budowy obwodnicy zachodniej wokół Gorzowa. 
Uzyskał od ministra deklarację, że budowa obwodnicy zachodniej będzie priorytetową 
inwestycją w planach Ministerstwa Komunikacji i Gospodarki Morskiej. Zapewnienie mi-
nistra to konkretny przejaw urzeczywistniania się planów budowy obejścia zachodniego 
wokół Gorzowa.
Wojewoda Jerzy Ostrouch, poseł Kazimierz Marcinkiewicz i dyrektor Wydziału Kultu-
ry, Sportu i Turystyki Janusz Dreczka spotkali się z bpem Adamem Dyczkowskim. Pod-
czas spotkania przedstawiono księdzu biskupowi założenia i cele Kongresu Lubuskiego. 
Ksiądz biskup przyjął honorowy patronat nad kongresem i zobowiązał się przekazać prośbę 
o przyjęcie patronatu Prymasowi Polski ks. kardynałowi Józefowi Glempowi. Bp Adam 
Dyczkowski podjął się także uczestnictwa w pracach Komitetu Honorowego inauguracji 
Kongresu Lubuskiego.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się w siedzibie Klubu AZS AWF z zarządem klubu i 
uczestnikami mistrzostw świata w wioślarstwie, które zakończyły się w zeszłą niedzielę 
w Kolonii. Wojewoda złożył serdeczne gratulacje i wręczył upominki sportowcom. Złoty 
medalista mistrzostw Tomasz Kucharski otrzymał z rąk wojewody medal „Za zasługi dla 
województwa”, natomiast od dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki UW Janusza 
Dreczki medal „Za zasługi dla rozwoju kultury fizycznej i sportu”. 
Odbyło się spotkanie dyrektorów Zakładów Opieki Zdrowotnej i związków zawodowych 
służby zdrowia z przedstawicielem Komisji Problemowej ds. Monitoringu Przekształceń 
Zakładów Opieki Zdrowotnej Adamem Roślewskim. Do zadań powołanej przez Mini-
stra Zdrowia i Opieki Społecznej komisji należy: monitorowanie działań związanych z 
przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w samodzielne publiczne jednostki, spra-
wowanie nadzoru na wyznaczonym terenie nad realizacją harmonogramu przekształceń 
systemowych przyjętych przez rząd, prowadzenie regionalnej polityki informacyjnej w 
zakresie przemian systemowych pomoc merytoryczna w organizacji przekształceń w po-
szczególnych rejonach kraju. Spotkanie, którego uczestnikiem był także Pełnomocnik ds. 
Organizacji Kas Chorych Małgorzata Krasowska, prowadził dyrektor Wydziału Zdrowia 
Czesław Rzepka. 
16 września
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
przebywał w Gorzowie. Minister spotkał się z wojewodą Jerzym Ostrouchem. Minister 
wyraził głębokie zainteresowanie przedstawionym mu przez wojewodę projektem organi-
zowania ośrodków wspierania rodziny w miejscowościach popegeerowskich. Szczególnie 
wartą uwagi wydała się ministrowi w tym przypadku aktywizacja sił społecznych przy 
udziale administracji rządowej, AWRSP oraz proboszczów miejscowych parafii. Następnie 
minister spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych województwa gorzow-
skiego. W spotkaniu uczestniczyli też: wojewoda Jerzy Ostrouch, wicewojewoda Marcin  
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Jabłoński, dyrektor WZPS Elżbieta Rafalska, dyrektor Wydziału Zdrowia Czesław Rzepka.
W Wojewódzkim Domu Kultury odbyła się pod hasłem „Teraz postaw na AWS” prezen-
tacja kandydatów Akcji Wyborczej Solidarność do Sejmiku Województwa Lubuskiego. W 
krótkich wypowiedziach zaprezentowali się prawie wszyscy z 18 kandydatów AWS z trzech 
okręgów wyborczych. Przedstawiono także program wyborczy. Uczestnikami prezentacji 
byli także wojewoda Jerzy Ostrouch i senator Elżbieta Płonka. Wojewoda w przemówieniu 
do kandydatów wyraził przekonanie o wysokich kwalifikacjach kandydatów startujących 
do wyborów z list AWS. Podkreślił też, że rok funkcjonowania rządu Jerzego Buzka był 
okresem intensywnego przygotowywania niezbędnych dla Polski reform, aby te reformy 
skutecznie wprowadzać w życie, konieczny będzie liczący się udział AWS w samorządach.
17 września
W Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie odbyła się z udziałem wojewody Jerzego Ostro-
ucha, komendanta wojewódzkiego policji Leszka Szredera, jego zastępcy Aleksandra 
Borkowskiego i naczelnika wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Mi-
chała Frąckowiaka konferencja prasowa, której tematem była ocena stanu bezpieczeń-
stwa w województwie gorzowskim.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z burmistrzem Strzelec Kraj. Romualdem Gaw-
likiem, który przedstawił ideę przekształcenia Gospodarstwa Sadowniczego Skarbu 
Państwa w Strzelcach Kraj. we wdrożeniowe gospodarstwo szkoleniowo-produkcyjne. 
Przekształcenie ma być oparte na współdziałaniu Agencji Własności Skarbu Państwa, 
Akademii Rolniczej w Szczecinie, administracji państwowej i samorządowej i szwedz-
kich partnerów gminy Strzelce Kraj. Wojewoda zadeklarował wszelką możliwą pomoc 
Urzędu Wojewódzkiego w urzeczywistnieniu tej ciekawej inicjatywy.
W 59 rocznicę najazdu radzieckiego na Polskę przy pomniku Ofiar Stalinizmu na 
cmentarzu Komunalnym odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli gorzowscy Sy-
biracy, wojewoda Jerzy Ostrouch, prezydent Gorzowa Bogusław Andrzejczak i senator 
Elżbieta Płonka. W swoim wystąpieniu wojewoda przypomniał o losie tych więźniów 
syberyjskich, którzy ciągle jeszcze nie mają możliwości powrotu do ojczyzny. Mówił też 
o wadze podejmowanych w demokratycznej procedurze wyborów, które jeśli będą roz-
sądne, nigdy więcej nie dopuszczą do powtórzenia się dramatu jaki przeżyła ludność 
wschodniej Polski w ZSRR.
18 września
Gościem wojewody Jerzego Ostroucha był dzisiaj Minister Pełnomocny Kierownik 
Przedstawicielstwa Ambasady RP w Berlinie Jerzy Margański oraz Radca Ambasady 
w Berlinie Bogdan Wrzochalski. Prezes KSSE Jerzy Korolewicz zaprezentował przed-
stawicielom ambasady sytuację KSSE oraz formy współpracy z partnerami niemiecki-
mi. Współpraca taka rozwijana jest z Parkiem Przemysłowym we Frankfurcie n. Odrą i 
polega na zachęcaniu inwestorów do jednoczesnego inwestowania w KSSE i we Frank-
furcie, bieżącej wymianie informacji i wzajemnej reklamie w wydawanych folderach. 
Prowadzone jest także przedsięwzięcie mające na celu osadzenie poważnego inwestora 
amerykańskiego branży elektronicznej po obu stronach Odry. Wojewoda Jerzy Ostro-
uch przedstawił ministrowi wyniki rozmów, jakie odbył na temat KSSE z premierem 
Brandenburgii Manfredem Stolpe w Poczdamie.
Wojewoda Jerzy Ostrouch podejmował szefa zespołu doradców Premiera RP ministra 
Wojciecha Arkuszewskiego. Po spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim i wspólnej konfe-
rencji prasowej z przedstawicielami Ambasady RP minister spotkał się z Zarządem Re-
gionu NSZZ „Solidarność” i Radą Społeczną AWS. Wojewoda Jerzy Ostrouch przed-
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stawił ministrowi gorzowskie osiągnięcia w dziedzinie aktywizacji środowisk wiejskich 
w miejscowościach popegeerowskich.
Pod przewodnictwem wojewody Jerzego Ostroucha i marszałka Sejmiku Jana Kochanow-
skiego odbyło się posiedzenie prezydium Sejmiku Samorządowego województwa Gorzow-
skiego. W trakcie posiedzenia Komendant Wojewódzki Policji Leszek Szreder zaprezento-
wał kandydata na komendanta rejonowego policji w Choszcznie Stanisława Zasadzkiego 
i kandydata na komendanta rejonowego policji w Myśliborzu Ryszarda Chomiuka. Obie 
kandydatury zostały pozytywnie zaopiniowane przez Prezydium Sejmiku.
19 września
Wojewoda Jerzy Ostrouch uczestniczył w uroczystości rozformowania 13 Kostrzyńskie-
go Pułku Artylerii im. płk. Mikołaja Gomólickiego. Wojewoda zapowiedział powołanie 
specjalnego pełnomocnika ds. pomocy żołnierzom rozformowywanych jednostek i ich ro-
dzinom.
20 września
Wojewoda Jerzy Ostrouch uczestniczył dzisiaj w zakończeniu i uroczystości wręczenia 
medali III Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Gorzo-
wa. W zawodach brały udział młodzieżowe zespoły z Polski, Niemiec i Szwecji. Ze swojej 
strony wojewoda wręczył dwóm trenerom Gorzowskiego Klubu Pływackiego medale „Za 
zasługi dla województwa”.
Wojewoda Jerzy Ostrouch uczestniczył w gminnych dożynkach w podgorzowskiej gminie 
Czechów.
21 września
Wojewoda Jerzy Ostrouch otworzył obrady IV Seminarium Międzynarodowego nt. „Wyż-
sze szkoły zawodowe – kształcenie zawodowe studentów”. Podczas dwudniowego semina-
rium referowali profesorowie z MEN-u, WSZ w Koninie, WSZ w Tarnowie, z Politechniki 
Wrocławskiej, Fachhochschule Eberswalde, Fachhochschule Wismar, IUT Metz i oczywi-
ście z WSZ w Gorzowie.
22 września
Wojewoda Jerzy Ostrouch przebywał w Warszawie, gdzie spotkał się z ambasadorem Unii 
Europejskiej w Polsce Rolsem Timansenem. Rozmawiano o przyszłości funduszy PHARE 
po roku 2000. Wojewoda przedstawił ambasadorowi argumenty przemawiające za budową 
obwodnicy zachodniej, które ambasador przyjął ze zrozumieniem i stwierdził ponadto, że 
w UE priorytetowe są zagadnienia związane z infrastrukturą drogową oraz rolnictwo. UE 
planuje także bezpośrednie subwencje dla gospodarstw rolnych, ale nastąpi to dopiero po 
przystąpieniu Polski da Unii.
Wojewoda spotkał się również z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Socjalnej Grażyną Gęsicką. Wojewoda przedstawił koncepcję planu przeciwdziałania dez-
integracji społeczeństw miejskich w miejscowościach popegerowskich. Koncepcja powoły-
wania ośrodków wspierania rodziny działających przy współpracy lokalnych społeczności, 
szkół i parafii oraz administracji rządowej i samorządowej spotkała się z dużym zaintere-
sowaniem minister, która rozważy przekazanie pomocy finansowej dla tych ośrodków w 
województwie gorzowskim.
23 września
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z konsulem Konsulatu Generalnego Federacji Rosyj-
skiej w Poznaniu Anatolijem Iwanowem. Rozmawiano na temat nawiązania współpracy 
pomiędzy Rosją a województwem gorzowskim i przyszłym województwem lubuskim oraz 
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o kwestiach związanych z bezpieczeństwem obywateli Federacji Rosyjskiej podróżujących 
przez teren naszego województwa.
Dyrektor Zakładów Mechanicznych Ursus w Gorzowie zwrócił się do wojewody Jerzego 
Ostroucha z prośbą o pomoc w zagospodarowaniu zbędnych dla zakładów gruntów, które 
wynoszą ok. 30 hektarów oraz o nienaliczanie opłat od tych gruntów do czasu zagospoda-
rowania ich przez innych użytkowników. Jednocześnie dyrektor poinformował wojewodę, 
że nastąpił znaczny wzrost sprzedaży produktów ZM. Sprzedaż w sierpniu była 338% wyż-
sza niż w kwietniu tego roku, co jest dowodem efektywności pomocy udzielonej ZM przez 
wojewodę gorzowskiego i jednostki samorządu terytorialnego.
Wojewoda odczytał list wystosowany do Edwarda Dębickiego przez Prezesa Rady Mini-
strów Jerzego Buzka, w którym premier wyraża uznanie dla Edwarda Dębickiego za zna-
komitą realizację X Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa” 
oraz towarzyszących im konferencji i wystaw. Wojewoda Jerzy Ostrouch i prezes Edward 
Dębicki podpisali też wspólnie list do premiera Jerzego Buzka, w którym dziękują za 
przyjęcie honorowego patronatu nad tegorocznymi „Spotkaniami” i przesyłają założenia 
kolejnej, XI edycji „Romane Dyvesa”.
Wojewoda Jerzy Ostrouch wystosował dzisiaj list do Zbigniewa Petri z Klubu Biega-
cza „Długodystansowiec” w Gorzowie. Wojewoda złożył w ten sposób wyrazy szczególnej 
wdzięczności za przygotowanie i przeprowadzenie Supermaratonu Sztafetowego Zielona 
Góra – Gorzów.
24 września
W Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze odbyła się konferencja z udziałem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej Eugeniusza Morawskiego, wojewody zielonogórskiego 
Mariana Miłka, wojewody gorzowskiego Jerzego Ostroucha, przedstawicieli wydziałów 
zajmujących się infrastrukturą drogową z obu lubuskich urzędów wojewódzkich, General-
nej Dyrekcji Dróg Publicznych i dyrekcji okręgowych. Minister Morawski zaprezentował 
katastrofalny stan polskiej sieci drogowej. Powiedział także, że gdyby dzisiaj rozpoczął budo-
wę autostrady A3, to potrwałaby ona około 7 lat i kosztowałaby 20 mld. złotych. Ważne są w 
tej chwili przygotowania do budowy autostrady A3 polegające na modernizacji drogi nr 3.
Odbyło się I posiedzenie Fundacji „Contra Krimen”. W posiedzeniu udział wzięli Jerzy 
Ostrouch – wojewoda gorzowski, Mirosław Marcinkiewicz – Dyrektor Generalny Urzę-
du Wojewódzkiego i Leszek Szreder – Komendant Wojewódzki Policji. Komendant poin-
formował, że Sąd Rejestracyjny Sądu Rejonowego w Warszawie zarejestrował Fundację bez 
jakichkolwiek uwag, a tym samym Fundacja nabrała osobowości prawnej. Na dzisiejszym 
spotkaniu dyskutowano o powołaniu niezależnej komisji rewizyjnej, która odpowiedzial-
na będzie za badanie i ocenę sposobu finansowania się Fundacji przedstawiono również 
pomysły co do programu działania Fundacji. Celem Fundacji jest zapobieganie przestęp-
czości, poprawa bezpieczeństwa obywateli, podnoszenie świadomości wiktymologicznej 
oraz rozbudzanie świadomości prawnej społeczeństwa, dążenie do wzrostu wykrywalności 
sprawców przestępstw, prowadzenie działalności dobroczynnej wśród dzieci i młodzieży a 
także osób dorosłych ze środowisk dotkniętych patologią społeczną. Prezesem Fundacji jest 
Adam Kozłowski, Naczelnik Wydziału Oświaty UM w Gorzowie. Wspierane będą przez 
Ministerstwo wszystkie inwestycje, których znaczenie jest ponadlokalne, czyli te właśnie, 
które znajdują się wokół przyszłej autostrady A3. Jedną z ważniejszych takich inwestycji jest 
obwodnica zachodnia wokół Gorzowa. Minister obiecał też, że będzie wspierał wszystkie 
działania, których inicjatorzy postarali się o zapewnienie innych niż ministerialne środ-
ków na budowę, tak jak to ma miejsce w przypadku gorzowskiej obwodnicy, w związku z 
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którą trwają intensywne działania wojewody gorzowskiego mające na celu zaangażowanie 
w to przedsięwzięcie środków z funduszu PHARE.
Wojewoda Jerzy Ostrouch otrzymał pisemne podziękowania od prezesa Wydziału Sportu 
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów obszaru Unii Europejskiej Mariana Glabusa za 
pomoc przy organizacji IV Rajdu Przyjaźni Polsko-Niemieckiej.
25 września
Pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie wo-
jewoda Jerzy Ostrouch złożył wiązankę kwiatów. Następnie w Klubie Jedynka odbyło się 
przy udziale wojewody i dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Janusza Dreczki 
posiedzenie Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy wojewodzie gorzowskim. 
Omówiono na nim plan przygotowań do obchodów święta odzyskania niepodległości w 
Gorzowie.
28 września
Na posiedzeniu komitetów sterujących Programami Współpracy Przygranicznej Phare 
Polska-Niemcy, które odbyło się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
Warszawie, został zaakceptowany przedstawiony przez wojewodę Jerzego Ostroucha pro-
jekt budowy obwodnicy zachodniej Gorzowa. Podczas posiedzenia wojewoda udzielił po-
parcia zielonogórskiemu projektowi rozbudowy przejścia granicznego w Olszynie.
29 września
Wojewoda Jerzy Ostrouch uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego w 
Gorzowskiej Wyższej Szkole Zawodowej. Uroczystość odbyła się w Teatrze im. J. Osterwy 
w Gorzowie. Na zakończenie swojego wystąpienia wojewoda wręczył Józefowi Lepiechowi 
– dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa w MEN – medal „Zasłużonego dla woje-
wództwa”. Wyróżnienie to jest formą podziękowania za kilkuletnią współpracę zakończoną 
powołaniem Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej. 
30 września
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z zarządem Gorzowskiej Izby Rolniczej. Spotkanie 
odbyło się w siedzibie gorzowskiego samorządu rolników. Tematem spotkania była obecna 
sytuacja rolnictwa w gorzowskim, ze szczególnym uwzględnieniem problemów wynikają-
cych ze spadku cen żywca wieprzowego. Wojewoda poinformował Zarząd IR o tym, że 
tematem jego ostatniego spotkania z Ministrem Rolnictwa – Jackiem Janiszewskim była 
między innymi sprawa skupu żywca. W wyniku tych rozmów w dniu wczorajszym woje-
woda wystosował do ministra pismo, w którym zwraca się z prośbą o rozważenie możliwo-
ści podjęcia skupu interwencyjnego. Rozmawiano również o planach pozyskania przez IR 
nowej siedziby, a także o sytuacji samorządu rolnego w świetle reformy administracyjnej.
Agencja Rynku Rolnego – Oddział Terenowy w Szczecinie – poinformowała, że na wniosek 
m.in. wojewody Jerzego Ostroucha przygotowuje się do rozpoczęcia zakupu półtusz wie-
przowych. W związku z tym w dniu 1 października 1998 r. Agencja Rynku Rolnego ogłosi 
przetarg w formie konkursu ofert na dostawę półtusz wieprzowych świeżych pochodzenia 
krajowego na rzecz ARR.

Październik 1998

2 października
Wicemarszałek Sejmu Jan Król był gościem wicewojewody Marcina Jabłońskiego. 
Podczas spotkania, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie, wicewo-
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jewoda przedstawił stan zaawansowania prac nad wdrażaniem reformy administra-
cyjnej państwa w naszym województwie, a w szczególności przekazania kompetencji 
wojewody samorządom. Drugim tematem, który zdominował przebieg spotkania, była 
obwodnica miasta w korytarzu przyszłej autostrady A 3.
Wojewoda Jerzy Ostrouch podjął działania w celu uruchomienia stałej komunikacji 
kolejowej między Gorzowem i Zielona Górą. Zostały już przeprowadzone rozmowy 
na ten temat z Sekcją Przewozów Pasażerskich PKP. Planowane jest uruchomienie 
bezpośredniego codziennego, połączenia pociągiem pośpiesznym między obydwie-
ma lubuskimi stolicami. Wyniki tych rozmów będą znane w połowie października.
O godz. 17.30 w sali 205 Urzędu Wojewódzkiego przedstawiciele głównych sił politycz-
nych Gorzowa podpisali list intencyjny, w którym zgodnie uznają budowę obwodnicy 
zachodniej Gorzowa za priorytetowe i jedyne rozwiązujące problemy komunikacji 
w mieście i regionie. Sygnatariuszami listu są: wojewoda Jerzy Ostrouch, prezydent 
Gorzowa Bogusław Andrzejczak i jego zastępcy Mirosław Rawa i Andrzej Korski, 
posłowie RP Kazimierz Marcinkiewicz, Tadeusz Jędrzejczak i Jan Kochanowski oraz 
przewodniczący Regionu NSZZ Solidarność Bronisław Żurawiecki.
O godz. 14.00 w budynku spółki Marciniak i S-ka na ulicy Podmiejskiej 15c odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Budowlańca. W uroczystości wziął udział wojewoda Jerzy 
Ostrouch, który wręczył medale „Za zasługi dla województwa gorzowskiego” Janinie 
Szurkowskiej i Florianowi Chałupniczakowi. Wojewoda rozmawiał z pracownikami 
zakładu, a prezes Marciniak przedstawił historię przedsiębiorstwa, jego dzień dzisiej-
szy oraz perspektywy rozwoju.
3 października
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, wicepremier Janusz Tomaszew-
ski spotkał się w Domu Kultury w Międzyrzeczu z wojewodą Jerzym Ostrouchem, 
mieszkańcami miasta i kandydatami Akcji Wyborczej Solidarność do wyborów sa-
morządowych. W spotkaniu brali udział także parlamentarzyści AWS Kazimierz 
Marcinkiewicz i Roman Rutkowski.
4 października
Wojewoda wziął udział we mszy świętej odprawionej w kościele parafii Najświętszej 
Marii Panny Królowej Polski, podczas której poświęcono sztandar Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” Zakładów Mechanicznych Ursus w Gorzowie.
Wojewoda Jerzy Ostrouch zwiedził IV Wystawę Rolniczą „Krzeszycka Jesień ’98”. 
Uczestniczył także w towarzyszących wystawie obchodach uroczystości dożynkowych 
gminy Krzeszyce.
Wojewoda Jerzy Ostrouch brał udział w festynach wyborczych Akcji Wyborczej Soli-
darność w Strzelcach Krajeńskich i Dobiegniewie, a w Myśliborzu spotkał się z miej-
scowymi kandydatami AWS w wyborach samorządowych.
5 października
Odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w gorzowskim Instytucie Wy-
chowania Fizycznego. Była to 28 inauguracja w historii tej placówki akademickiej. W 
tym roku na IWF studiować będzie łącznie 1154 studentów, z tego 670 na studiach 
dziennych, a 484 na studiach zaocznych. Immatrykulowanych zostało 335 studentów, 
z tego 205 w ramach studiów stacjonarnych. W uroczystości uczestniczył JM Rek-
tor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu senator RP Jerzy Smorawiński, 
parlamentarzyści Ziemi Gorzowskiej: senator Elżbieta Płonka, senator Zdzisław Jar-
mużek, posłowie Kazimierz Marcinkiewicz, Roman Rutkowski i Jan Kochanowski, 
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prezydent Gorzowa Bogusław Andrzejczak oraz wojewoda Jerzy Ostrouch, który 
wręczył zasłużonym członkom kadry naukowej IWF medale przyznane przez Pre-
zydenta RP i Ministra Edukacji Narodowej.
6 października
Odbyło się posiedzenie Komitetu Negocjacyjnego protestujących pracowników Woje-
wódzkiego Szpitala Zespolonego w Gorzowie z wicedyrektorem Departamentu Prze-
kształceń Systemowych w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej Mieczysławem 
Błaszczykiem, wicewojewodą Marcinem Jabłońskim, dyrektorem Wydziału Zdrowia 
Czesławem Rzepką, mediatorem ks. prałatem Witoldem Andrzejewskim i pielę-
gniarką wojewódzką Anną Dolecką. Efektem spotkania było podpisania protokołu 
rozbieżności na temat rozwiązania żądań płacowych Komitetu Negocjacyjnego od-
nośnie przyznania podwyżek dla wszystkich pracowników do maksymalnych pobo-
rów w grupie zaszeregowania od 1 kwietnia 1998 roku, wypłacenia podwyżki do 3 
października 1998 r. z odsetkami i utrzymania jej na stałe. Realizacja tego postulatu 
jest nierealna biorąc pod uwagę aktualną sytuację budżetową, tj. niemożliwość zmia-
ny zapisów w ustawie budżetowej. Mieczysław Błaszczyk nie mógł zadeklarować 
w imieniu Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej podwyżki poborów do naj-
wyższych stawek w tabeli wynagrodzeń dla pracowników szpitala. Wojewoda także 
nie ma możliwości spełnienia tego postulatu. Komitet negocjacyjny nie deklaruje woli 
odstąpienia od żądanej podwyżki, za powstałą nie sytuację obwinia dyrektora szpitala. 
Jednocześnie Komitet Negocjacyjny deklaruje, że przekształci się w Komitet Strajko-
wy i przyjmie ostrą formę protestu. Komitet Negocjacyjny oświadczył także, że jego 
działalność nie ma związku z trwającą kampanią wyborczą.
7 października
W Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyła się uroczystość otwarcia Pracowni Sy-
mulacyjnej, która jest piętnastą placówką tego typu w kraju i będzie stanowić środowi-
sko działania wirtualnej firmy. W takich warunkach słuchacze CKU będą mieli okazję 
poznać zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. 
Założona firma składa się z wszystkich newralgicznych dla działalności gospodarczej 
działów. Poprzez rotacyjną pracę w każdym z nich uczestnicy zajęć będą mieli oka-
zję poznać zagadnienia dotyczące poszczególnych obszarów działalności gospodar-
czej. Centrum operacyjnym w Polsce jest – założona jako pierwsza w kraju – firma sy-
mulacyjna przy CKU w Zielonej Górze, która będzie pełnić funkcję sądu rejestrowego, 
banku, urzędu skarbowego i innych instytucji, które w rzeczywistości są domeną dzia-
łalności państwa. Poprzez zielonogórską centralę mamy teraz dostęp do ogólnoświato-
wej sieci firm „na niby”, których przedstawiciele spotykają się na corocznych targach w 
Niemczech. W uroczystości udział wzięli wicewojewoda Marcin Jabłoński, prezydent 
miasta Bogusław Andrzejczak, wicekurator oświaty Tadeusz Walczowski oraz go-
ście z podobnej placówki z Niemiec. Wszyscy zgodnie podkreślali, że inicjatywy tego 
typu są w stanie wypełnić lukę na rynku kształcenia osób dorosłych i z pewnością 
przyczynią się do przekwalifikowania pracowników, na pracę których popyt jest już 
dzisiaj ograniczony. Małgorzata Mackiewicz – dyrektor CKU – przedstawiła historię 
tego przedsięwzięcia i uczuliła zebranych na potrzeby kapitałowe placówki, których 
zaspokojenie umożliwi jeszcze bardziej dynamiczny rozwój Centrum. 
9 października
Szef Rządowego Centrum Studiów Strategicznych minister Jerzy Kropiwnic-
ki spotkał się w Urzędzie Wojewódzkim z wojewodą Jerzym Ostrouchem. Minister 
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przychylił się do opinii wyrażonej przez wojewodę o konieczności budowy przyszłej 
autostrady A3 i obwodnicy Gorzowa jako jej integralnej części. Minister Kropiw-
nicki także jest orędownikiem szybkiej budowy autostrady A3, domagał się bowiem 
na posiedzeniu KERM umieszczenia jej w planie rozwoju infrastruktury drogowej do 
roku 2015. Wojewoda przedstawił także ministrowi gorzowską inicjatywę reintegracji 
środowisk popegeerowskich poprzez zakładanie ośrodków wspierania rodziny, która 
spotkała się z wielkim zainteresowaniem ministra. Po spotkaniu odbyła się konferencja 
prasowa z udziałem ministra i wojewody Jerzego Ostroucha.
W dniu dzisiejszym minister Jerzy Kropiwnicki odwiedził także targowisko w Słubi-
cach.
W siedzibie Gorzowskich Fabryk Mebli w Skwierzynie w obecności wojewody Jerzego 
Ostroucha, podpisano akt notarialny założenia spółki akcyjnej Gorzowskich Fabryk 
Mebli SA. Akt notarialny podpisał pełnomocnik wojewody Andrzej Lambert i wi-
ceprezes spółki z o.o. „Porion” Marek Czajkowski. W ten sposób zakończony został 
rozpoczęty 26 września 1991 proces prywatyzacyjny GFM w Skwierzynie. 
Odbyło się spotkanie wojewody Jerzego Ostroucha z przedstawicielami środowisk 
lekarskich. Lekarze sygnalizowali ogromne i narastające niezadowolenie wszystkich 
grup pracowników służby zdrowia powodowane wysokością kontraktów zawieranych 
z lekarzami anestezjologami. Tak wysokie stawki dla anestezjologów uważane są przez 
innych pracowników służby zdrowia za rażącą niesprawiedliwość, a w porównaniu 
do zarobków innych lekarzy za rzecz wręcz niemoralną. Najwyższą akceptowalną dla 
innych grup zatrudnionych stawką kontraktów anestezjologicznych byłoby 6 tys. zł 
miesięcznie (co jest wartością około 3 razy niższą niż obecnie). 
10 października
Komisja Zakładowa Samodzielnego Publicznego Szpitala w Gorzowie na zebraniu 8 
października 1998 r. podjęła uchwałę o wszczęciu sporu zbiorowego z wojewodą. Po-
stulatami są: zawarcie kontraktu menedżerskiego na prowadzenie szpitala z Krzysz-
tofem Dębczyńskim oraz zawarcie umowy na świadczenia usług medycznych według 
umowy dostarczonej przez dyrekcję szpitala.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z biskupem Adamem Dyczkowskim. Wojewo-
da przekazał biskupowi list z życzeniami kierowanymi do Ojca Świętego Jana Pawła 
II z okazji 20-lecia pontyfikatu. Rozmawiano także o przygotowaniach Kongresu Lu-
buskiego.
Odbyło się spotkanie wojewody Jerzego Ostroucha z dyrektorem Wojewódzkiego 
Szpitala  nr 1 Stanisławem Balińskim. Rozmawiano na temat sposobów rozwiązania 
konfliktowej sytuacji w tej placówce.
Na spotkaniu prezydium Sejmiku Samorządowego z delegatami do Sejmiku Samorzą-
dowego Województwa Gorzowskiego, jakie odbyło się w restauracji „Gracja”, wojewo-
da Jerzy Ostrouch wręczył medale „ Za zasługi dla województwa” Elżbiecie Jamro-
ży, Markowi Zarębie, Mieczysławowi Wróblowi i Wojciechowi Eckertowi.
12 października
W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie wojewody Jerzego Ostroucha z 
przedstawicielami związków zawodowych funkcjonujących w szpitalu nr 2. W spo-
tkaniu uczestniczył także wicewojewoda Marcin Jabłoński oraz dyrektor Wydziału 
Zdrowia UW Czesław Rzepka i Dyrektor Generalny UW Mirosław Marcinkiewicz. 
W trakcie spotkania wojewoda po raz kolejny zdementował wszelkie pogłoski twier-
dzące jakoby kiedykolwiek istniały plany dotyczące likwidacji szpitala. Jednoczenie 
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stwierdził, że Urząd Wojewódzki jest gotowy do podjęcia rozmów, do których ko-
nieczny jest jednak silny partner ze strony szpitala. W związku z tym wojewoda 
postanowił przyjąć rezygnację dotychczasowego dyrektora szpitala Krzysztofa Dęb-
czyńskiego znajdującego się obecnie na zwolnieniu chorobowym i poinformował, że 
obowiązki dyrektora szpitala do końca roku sprawować będzie Andrzej Szmit, któ-
rego zadaniem będzie rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o świadczenie usług 
medycznych przez szpital i przygotowanie niezbędnej do tego dokumentacji finanso-
wej. Na okres pełnienia obowiązków dyrektora Andrzej Szmit wziął urlop bezpłatny w 
dotychczasowym miejscu pracy.
Z udziałem wojewody Jerzego Ostroucha odbyły się pod pomnikiem 2 Armii Woj-
ska Polskiego uroczystości upamiętniające 55 rocznicę bitwy pod Lenino, zwanej też 
„Katyniem szeregowców”. Organizatorem uroczystości była Wojewódzka Rada Kom-
batantów i Osób Represjonowanych przy Wojewodzie Gorzowskim.
Wiązankę kwiatów pod pomnikiem złożyli przedstawiciele władz miasta, organizacji 
kombatanckich i społecznych oraz wojewoda Jerzy Ostrouch wraz z posłem Jerzym 
Wierchowiczem.
13 października
W Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Strzelcach Krajeńskich odbyła się 
uroczystość Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół rolniczych wojewódz-
twa gorzowskiego. Udział w uroczystości wziął wojewoda Jerzy Ostrouch, dyrektor 
Wydziału Rolnictwa UW, przedstawiciele związków zawodowych, organizacji współ-
pracujących z rolnictwem gorzowskim i pedagodzy szkól rolniczych. Podczas uroczy-
stości wojewoda wręczył 29 odznaczeń państwowych (w tym 2 złote Krzyże Zasługi 
dla Zofii Zielińskiej i Kazimierza Pałuskiego; oboje z zespołu Szkół Rolniczych w Ka-
mieniu Małym) oraz 12 odznaczeń resortowych „Zasłużony dla rolnictwa”. W swoim 
wystąpieniu wojewoda podkreślił wagę edukacji rolniczej w procesie przystosowania 
naszego rolnictwa do standardów europejskich. Dowodem troski władz oświatowych o 
właściwe przygotowanie młodych rolników do konkurowania na europejskich ryn-
kach jest powstanie w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Strzelcach Krajeń-
skich od 1 stycznia Policealnego Studium Agrobiznesu.
14 października
Na zaproszenie wojewody Jerzego Ostroucha i posła Jerzego Wierchowicza przeby-
wał w Gorzowie podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji Minister Krzysztof Bogusław Budnik wraz z zastępcą komendanta Komendy 
Głównej Policji Państwowej nadispektorem Ireneuszem Wachowskim i brygadierem 
Edwardem Moraczewskim z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z wojewodą i komendantem woje-
wódzkim Leszkiem Szrederem i zastępcą komendanta Wojewódzkiej Komendy Pań-
stwowej Straży Pożarnej Stanisławem Węsierskim. Wojewoda przedstawił ministro-
wi imponujące osiągnięcia operacyjne policji województwa gorzowskiego w ciągu 
ostatnich ośmiu miesięcy. Na pytanie o lokalizację przyszłej Komendy Wojewódzkiej 
Policji województwa lubuskiego minister Krzysztof Budnik zdecydowanie stwierdził, 
że reguluje to zapis ustawowy, przewidujący że administracje podlegające wojewodzie 
mieszczą się tam, gdzie swoją siedzibę ma wojewoda. Zdaniem ministra jest to waż-
ne i konieczne, gdyż nie wyobraża on sobie sytuacji, w której kontakty między wo-
jewodą i podległym mu komendantem odbywałby się jedynie drogą wymiany pism 
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lub telefonicznie. Niezbędny jest bezpośredni kontakt możliwy jedynie, kiedy obie 
instytucje umieszczone są w jednym mieście. Ważną informacją jest też, że decyzją 
Komendanta Głównego Policji Państwowej pełnomocnikiem do tworzenia lubuskiej 
komendy policji został komendant wojewódzki policji w Gorzowie Leszek Szreder.
Następnie w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji odbyło się spotkanie ministra 
z policjantami, na którym minister poinformował zebranych o planach polepszenia 
sytuacji policjantów pod względem ich środowiska pracy, warunków ubezpieczenia 
socjalnego i zdrowotnego oraz zwiększenia ich uposażeń i uprawnień. W spotkaniu 
uczestniczył także wojewoda Jerzy Ostrouch oraz poseł Jerzy Wierchowicz, który jest 
wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Minister obejrzał także budynek przy ul. Wyszyńskiego, który władze miasta gotowe 
są przekazać jako siedzibę przyszłej Komendy Wojewódzkiej Policji województwa lu-
buskiego.
W gorzowskim Teatrze im. Juliusza Osterwy odbyła się uroczystość obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się gorzowscy parlamenta-
rzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, a także liczna reprezen-
tacja gorzowskiej oświaty. Podczas uroczystości za wybitne osiągnięcia w pracy zawo-
dowej odznaczeni zostali: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Aleksan-
dra Gączyńska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzowie, Franciszek 
Herden – emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół w Dębnie, Mirosława Komorow-
ska – wicedyrektor Zespołu Szkół w Myśliborzu i Jerzy Sak – nauczyciel Zespołu Szkół 
Kostrzyn oraz Złotym Krzyżem Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonanie 
obowiązków wynikających z pracy zawodowej Aldona Odachowska – dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Pełczycach, odznaczona po raz drugi Bogumiła Błaszczyk-Klima-
szewska – pedagog szkolny Zespołu Szkół Zawodowych w Gorzowie. Irena Kuźniar-
ska – pracownik obsługi w Szkole Podstawowej nr 1 w Skwierzynie, Zygmunt Mięczak 
– dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu, Janina Makarewicz – na-
uczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyrzeczu. Ponadto Srebrnym i Brązowym 
Krzyżem Zasługi odznaczonych zostało 36 osób związanych z oświatą. Wręczono 
również 44 Medale Komisji Edukacji Narodowej. Program uroczystości uświetniły 
występy dziecięcych zespołów pieśni i tańca „Słoneczna Gromada”, „Mali Gorzowia-
cy” oraz „Buziaki”. 
15 października
Z udziałem wojewody Jerzego Ostroucha odbyła się w sali konferencyjnej gorzow-
skiego hotelu „Mieszko” uroczystość wręczenia przez prezesa Zarządu KSSSE Jerze-
go Korolewicza pierwszego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w 
Strefie firmie PODRAVKA z Chorwacji. Z tej okazji wojewoda wzniósł toast, w którym 
wyraził nadzieję, że jest to pierwsza z wielu jeszcze oczekujących strefę podobnych 
uroczystości. Podpisano także umowę o współpracy między Zachodnią Izbą Go-
spodarczą a Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Wojewoda uczestniczył w uroczystym otwarciu odbywających się pod jego patrona-
tem VI Międzynarodowych Targów Pogranicza w Gorzowie. W trwających 4 dni tar-
gach uczestniczy 233 wystawców z Polski, USA, Niemiec, Danii i Włoch.
W kościele katedralnym w Gorzowie odbyła się o godz. 17.00 zamówiona przez wo-
jewodę gorzowskiego msza święta koncelebrowana z okazji dwudziestej rocznicy roz-
poczęcia pontyfikatu przez Ojca Świętego Jana Pawła II. 
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16 października
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z Ministrem Transportu i Gospodarki Wod-
nej Eugeniuszem Morawskim. Tematem spotkania był rozwój infrastruktury drogo-
wej.
W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie wicewojewody Marcina Jabłońskie-
go z przedstawicielami rządu włoskiego Regionu Abruzzo i zarządu włoskiej gminy 
Cava de Tirreni. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego UW Stanisław Berkowski i dyrektor Zachodniej Izby Gospodarczej Stani-
sław Ragowski. Rozmawiano na temat dróg efektywnego rozwoju współpracy między 
Gorzowem i województwem gorzowskim a w przyszłości także lubuskim i regionami 
włoskimi.
Wicewojewoda Marcin Jabłoński spotkał się w Urzędzie Wojewódzkim z człon-
kami Rady Koordynacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych przy Wojewodzie Gorzow-
skim oraz Albertusem Blauw Hendrikusem, Holendrem, który jest inicjatorem i 
organizatorem zbiórek finansowych oraz darów żywnościowych, materialnych w tym 
również sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na terenie Holandii, które przekazuje 
do Polski. Od 1992 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Koła Pomocy Osobom 
Specjalnej Troski „RAZEM” w Sulęcinie. Od 1995 działa też na rzecz DPS w Tursku. 
17 października
W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem wojewody 
Jerzego Ostroucha, wiceprezydenta Gorzowa Andrzeja Korskiego i posłów Kazi-
mierza Marcinkiewicza i Jerzego Wierchowicza. Obecnych na spotkaniu dzienni-
karzy poinformowano o wynikach prowadzonych wczoraj w Warszawie rozmów w 
Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, dotyczących budowy obwodnicy 
zachodniej Gorzowa. Projekt ten od początku cieszył się poparciem ministra Euge-
niusza Morawskiego, ale mógł nie zostać zaaprobowany przy podejmowaniu decyzji 
o podziale środków z funduszy PHARE/CBC. Podstawowymi zarzutami stawianymi 
projektowi gorzowskiej obwodnicy była obawa co do niedostatecznego stopnia jej od-
działywania transgranicznego oraz braku akceptacji projektu przez stronę niemiecką. 
Na wczorajszym spotkaniu, w którym uczestniczyli oprócz wojewody Jerzego Ostro-
ucha, posła Jerzego Wierchowicza, wiceprezydenta Andrzeja Korskiego i ministra 
Eugeniusza Morawskiego także przedstawiciele Agencji Budowy Autostrad i Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Publicznych, zostały przedstawione dokumenty rozwiewające te 
wątpliwości. Były to akceptujące budowę obwodnicy stanowiska obu Euroregionów: 
Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr jak też stanowisko przewodniczącego Grupy Robo-
czej II Polsko-Niemiekiej Komisji Monitorującej Freistedta – potwierdzające wysoki 
wskaźnik transgraniczności projektu. Ostatecznie postanowiono przysługującą woje-
wództwu gorzowskiemu kwotę 8 mln ECU rozdzielić w sposób następujący: 4 mln 
na budowę obwodnicy zachodniej Gorzowa i 4 mln na modernizację dróg nr 132 i 
133. Resztę środków na budowę obwodnicy planuje się pozyskać z Banku Światowego, 
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz środków z nowych funduszy struktu-
ralnych Unii Europejskiej.
Minister Eugeniusz Morawski wyraził uznanie dla goszczącej u niego wczoraj gru-
py gorzowian za ich determinację w forsowaniu tej tak potrzebnej dla miasta inwe-
stycji. Według przeprowadzonych badań tylko przez skrzyżowanie ulic Sikorskiego i 
Chrobrego (przy katedrze) przejeżdża w ciągu doby ponad 55 tys. pojazdów, z czego 
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około czwarta część w ramach ruchu tranzytowego. Już tylko ten fakt dobitnie świadczy 
o konieczności budowy obwodnicy.
Wojewoda Jerzy Ostrouch w asyście posła Kazimierza Marcinkiewicza i dyrektora 
Wydziału Zdrowia UW Czesława Rzepki spotkał się z Ministrem Zdrowia i Opieki 
Społecznej Wiesławem Maksymowiczem. Wojewoda przedstawił ministrowi sytu-
ację zaistniałą w gorzowskich szpitalach i prosił o dodatkowe środki na realizację 
kontraktów z lekarzami. Minister Wiesław Maksymowicz zauważył, że Gorzów jest 
jedynym miastem w Polsce, w którym szpitale protestują w związku z wysokością 
kontraktów dla lekarzy anestezjologów. Minister stwierdził też, że nie istnieje możli-
wość uruchomienia dodatkowej transzy środków na zawieranie kontraktów z lekarza-
mi innych specjalności niż anestezjolodzy. Jednocześnie poinformował o przyznaniu 
środków na restrukturyzację ewidencji chorych (komputerowe bazy danych), które są 
konieczne dla właściwej współpracy kas Chorych z wykonującymi usługi szpitalami i 
lekarzami.
Według ministra protestujące szpitale mogą mieć słabszą sytuację przetargową podczas 
określania ich przyszłych kwalifikacji w ramach nowego podziału administracyjnego. 
Jeżeli dojdzie do strajku szpitale ościennych województw zobowiązały się do przejęcia 
pozostawionych przez lekarzy bez opieki chorych, ich bezpieczeństwo jest bowiem naj-
ważniejsze.
Ważną wiadomością jest zgoda ministra na przyznanie województwu gorzowskiemu 
trzech karetek reanimacyjnych. Rozwiąże to problemy, z jakimi do tej pory borykało 
się pogotowie ratunkowe naszego województwa.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z przedstawicielami protestujących pracow-
ników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego nr 1 w Gorzowie. W spotkaniu uczest-
niczył także negocjator ksiądz Witold Andrzejewski. W trakcie spotkania ustalono 
kierunki dalszych rozmów, które rozpoczną się ponownie we wtorek przyszłego ty-
godnia. Przesuwając środki z innych jednostek wojewoda zapewnił pracownikom 
WSzZ nr 1 od 1 listopada podwyżkę płac w wysokości 70 złotych. Przedstawiciele 
protestujących wysunęli propozycję negocjacyjną podwyżki w wysokości 170 złotych 
miesięcznie.
Jednocześnie przedstawiciele protestujących, uznając przedstawioną przez wojewodę 
argumentację zobowiązali się do działań mających na celu uspokojenie nastrojów pa-
nujących w szpitalu. Nie byli w stanie zapewnić o zawieszeniu protestu, jednak zobo-
wiązali się do podjęcia prób złagodzenia zapowiadanej formy protestu. Do tej pory 
bowiem załoga była gotowa podjąć nawet najdrastyczniejszą formę strajku – strajk 
absencyjny. W tej chwili wydaje się, że dzięki udanej mediacji wojewody do tak rady-
kalnych działań nie dojdzie.
19 października
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się w Warszawie z Ministrem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji wicepremierem Januszem Tomaszewskim. Tematem rozmowy były 
zagadnienia dotyczące wdrażania reformy administracyjnej kraju oraz realizowane i 
przewidywane do realizacji na terenie województwa gorzowskiego projekty infra-
strukturalne współfinansowane ze środków PHARE/CBC. Wojewodzie towarzyszyli 
gorzowscy parlamentarzyści: Kazimierz Marcinkiewicz i Jerzy Wierchowicz.
20 października
Z udziałem wojewody Jerzego Ostroucha, wicewojewody Marcina Jabłońskiego, 
dyrektora Wydziału Zdrowia UW, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
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(WSzZ) nr 1 i przedstawicieli związków zawodowych funkcjonujących w tym szpitalu 
odbyła się kolejna, zapowiadana tura negocjacji nad postulatami wysuwanymi przez 
protestujących pracowników szpitala. Przedstawiciele protestujących uznali podwyż-
kę, jaką zaproponował im w porozumieniu wojewodą dyrektor szpitala w wysokości 
70 zł dla każdego zatrudnionego w szpitalu (w sumie ok. 1400 osób), za niezadowa-
lającą. Jest to najwyższa podwyżka, jaka miała miejsce w tym szpitalu od pięciu lat. 
Za punkt wyjściowy do negocjacji protestujący uznają 280 zł na etat. Jednocześnie 
Wojewoda zapewnił o swoich intensywnych działaniach mających na celu zapewnie-
nie szpitalowi nr 1 środków oddłużeniowych i restrukturyzacyjnych. Te działania, jak 
podkreślił wojewoda, wymagają jednak spokoju; tymczasem trwający stan napięcia 
bardzo je utrudnia.
Zarówno mediator ks. prałat Witold Andrzejewski jak i wojewoda apelowali do pro-
testujących, aby w wypadku podjęcia przez nich akcji protestacyjnej dla dobra pacjen-
tów, dla bezpieczeństwa ich życia i zdrowia akcja ta nie przyjęła formy strajku absen-
cyjnego, który grozi pozostawieniem chorych bez opieki.
Gośćmi wojewody Jerzego Ostroucha byli dzisiaj przedstawiciele Lubuskiego Sej-
miku Gospodarczego (LSG): marszałek LSG Zbigniew Leszczyński, wicemarszałek 
LSG prezes Organizacji Pracodawców Regionu Zielonogórskiego Stanisław Iwan, wi-
cemarszałek LSG prezes Zielonogórskiej Izby Rolniczej Bogdan Bakałarz, sekretarz 
LSG prezes Zielonogórskiego Klubu Biznesu Marian Ziętkiewicz i wiceprezes Orga-
nizacji Pracodawców Regionu Zielonogórskiego Antoni Rutka.
21 października
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z zastępcą dyrektora ds. handlowych Zakładu 
Przewozów Pasażerskich Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Roz-
mawiano na temat sposobów usprawnienia komunikacji kolejowej między Zieloną 
Górą i Gorzowem, co stanie się z dniem wejścia w życie nowego podziału kompe-
tencji administracyjnych sprawą pierwszorzędnej wagi dla mieszkańców naszego 
regionu. Przeszkodą w utworzeniu wygodnego i szybkiego połączenia między 
obydwiema lubuskimi stolicami jest fakt, że trasa znajduje się w zasięgu działania 
trzech dyrekcji kolei: szczecińskiej, poznańskiej i wrocławskiej oraz zły stan techniczny 
samej trasy. Optymalnym pod względem ekonomicznym rozwiązaniem byłoby według 
wojewody uruchomienie bezpośredniego połączenia między miastami realizowanego 
przez tzw. „autobusy szynowe” z przystankiem w Międzyrzeczu. Podróż trwałaby w tym 
wypadku około dwóch godzin, czyli krócej niż przy korzystaniu z połączenia PKS przy 
jednoczesnym większym komforcie jazdy. Konieczny jednak w tym wypadku byłby 
zakup co najmniej dwóch „autobusów szynowych”, z których każdy kosztuje około 5 
mln zł. Konieczne wydaje się tu połączone działanie i wsparcie wojewódzkich władz 
samorządowych i wojewody lubuskiego.
W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia 62 wyróżniającym się 
uczniom szkół średnich województwa gorzowskiego stypendiów przyznanych przez 
Premiera RP Jerzego Buzka. Wręczenia dyplomów potwierdzających otrzymanie sty-
pendiów przez gorzowskich prymusów dokonał wojewoda Jerzy Ostrouch. Z rąk wo-
jewody rodzice otrzymali także listy z gratulacjami od niego i od Premiera RP.
22 października
Wystąpieniem wojewody Jerzego Ostroucha rozpoczęło się dzisiaj w sali konferencyj-
nej gorzowskiego hotelu „Mieszko” dwudniowe seminarium „Nowoczesna Energetyka”. 
W seminarium biorą udział przedstawiciele zakładów energetycznych i elektrowni z 
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całego kraju, zaś organizatorem tegorocznego seminarium jest Elektrociepłownia Go-
rzów. Jednym z elementów imprezy jest bowiem prezentacja bloku gazowo-parowego, 
który napędzany gazem ze złóż myśliborskich zostanie uruchomiony już w styczniu. 
Będzie to dla mieszkańców Gorzowa i województwa gorzowskiego ważne wydarzenie. 
ECG jest obecnie sprawcą 90% zanieczyszczeń pyłowych miasta i 30% województwa. 
Nowa technologia pozwoli na ograniczenie emisji pyłów z ECG o 90%. 
23 października
Gościem wojewody Jerzego Ostroucha był ambasador Republiki Litwy w Polsce 
Antanas Valionis wraz z małżonką. Wojewoda przedstawił ambasadorowi przyszły 
kształt województwa lubuskiego i rozdział kompetencji administracyjnych między 
urzędem wojewody a samorządem wojewódzkim. Ambasador mówił o dysproporcji 
w bilansie handlowym między Polską a Litwą. W zeszłym roku Polska wyekspor-
towała do Litwy towary i usługi o łącznej wartości około 300 mln dolarów, podczas 
kiedy Litwa do Polski tylko 90 mln dolarów. Wolą obu stron okazała się intensyfikacja 
współpracy pomiędzy Litwą a Gorzowem. 
Wojewoda Jerzy Ostrouch otrzymał z rąk dowódcy rozwiązywanego 13 Kostrzyńskie-
go Pułku Artylerii pułkownika Lecha Skwary medal pamiątkowy w dowód uznania 
za szczególną pomoc wojewody w procesie rozformowywania jednostki. Wojewoda 
obiecał, dowódcy, że w miarę możliwości nadal będzie starał się udzielać wszelkiej 
pomocy oficerom rozformowywanych jednostek wojskowych.
26 października
Wojewoda Jerzy Ostrouch wziął udział w spotkaniu wojewodów z wicepremierem 
Januszem Tomaszewskim, które odbyło się w Warszawie.
28 października
W Urzędzie Wojewódzkim zawarto ugodę pomiędzy wojewodą gorzowskim 
a Komitetem Negocjacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Gorzowie. 
Oprócz wojewody i przedstawicieli Komitetu Negocjacyjnego obecni byli: mediator 
konfliktu ksiądz prałat Witold Andrzejewski, dyrektor generalny UW Mirosław 
Marcinkiewicz i dyrektor Wydziału Zdrowia UW Czesław Rzepka. Uwzględniając 
odbyte tury negocjacyjne w dniach 17 i 20 października, obie strony zgodnie ustali-
ły, że pracownicy WSzZ otrzymują od dnia 1 listopada podwyżkę wynagrodzeń 
w wysokości 71 zł do płacy zasadniczej. W związku z tym Komitet Negocjacyjny 
odstępuję od zamiaru wszczęcia sporu zbiorowego i przekształcenia się w zakłado-
wy komitet strajkowy. Ugoda zawiera w swojej treści deklarację wojewody Jerzego 
Ostrouch, że dołoży on wszelkich starań, aby płace pracowników zatrudnionych w 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym nie były niższe niż płace pracowników zatrudnio-
nych w szpitalach o niższych stopniach referencji w usługach medycznych. Wojewoda, 
zabierając głos, podziękował pracownikom szpitala za zrozumienie trudnej sytuacji 
budżetowej w przededniu wprowadzenia reformy systemowej ochrony zdrowia oraz 
księdzu prałatowi za udaną mediację. Ksiądz Witold Andrzejewski podziękował ze 
swojej strony wojewodzie za podjęcie przez niego trudu prowadzenia negocjacji i do-
prowadzenie ich do szczęśliwego zakończenia; powiedział także, że przekonany jest 
o dalszej trosce wojewody o los pracowników WSzZ i całej służby zdrowia. Zdaniem 
księdza dzięki takiemu rozwiązaniu konfliktu „największymi wygranymi są pacjenci”. 
Moment podpisania ugody przyjęty został przez obecnych rzęsistymi oklaskami.
29 października
Mszą świętą koncelebrowaną przez abpa Juliusza Paetza, metropolitę poznańskiego, 
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rozpoczęły się uroczystości inauguracji roku akademickiego w Zielonogórsko-Go-
rzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. W uroczystościach, 
obejmujących także wręczenie dyplomów magisterskich i immatrykulację stu-
dentów I roku, uczestniczył wojewoda Jerzy Ostrouch. Słowo końcowe wygłosił bp 
Adam Dyczkowski. Obecnie w seminarium uczy się 127 studentów, w tym 36 na 
pierwszym roku.
30 października
Wojewoda Jerzy Ostrouch wystosował do Naczelnego Dyrektora Przewozów Pasa-
żerskich w Warszawie Marka Pawickiego pismo, w którym informuje, że w związku z 
reformą administracyjną kraju oraz powołaniem z dniem 1 stycznia 1999 r. wojewódz-
twa lubuskiego zaistniała konieczność uruchomienia bezpośredniego połączenia kole-
jowego między Gorzowem i Zielona Górą. Uruchomienie bezpośredniego połączenia 
kolejowego pomiędzy siedzibą wojewody i marszałka Sejmiku, i co za tym idzie sie-
dzibami poszczególnych podległych im administracji, miałoby ogromny wpływ 
na skuteczną i szybką integrację nowego województwa. Obecnie podróż koleją z 
Gorzowa do Zielonej Góry z przesiadkami w Kostrzynie lub Zbąszynku trwa prawie 
cztery godziny. Skutkiem tego podróżni wybierają inne niż kolejowe połączenia ko-
munikacyjne mimo ich wyższej ceny. Wojewoda uważa, że optymalnym rozwiązaniem 
byłoby uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego obu miast realizowa-
nego przez „autobusy szynowe”. Ich zastosowanie sprawiłoby, że podróż z Gorzowa 
do Zielonej Góry skróciłaby się do około dwóch godzin. Nieporównywalny jest także 
komfort jazdy, jaki oferowałyby autobusy szynowe w porównaniu do kołowych. To z 
kolei spowodowałoby większe zainteresowanie mieszkańców województwa lubuskie-
go koleją jako środkiem transportu i pozytywnie wpłynęłoby na rentowność całego 
przedsięwzięcia. Powyższą argumentacją wojewoda poparł swoja prośbę o wsparcie i 
pomoc w realizacji tego tak potrzebnego dla Lubuszan przedsięwzięcia.
Wojewoda otrzymał pismo z sekretariatu Prymasa Polski informujące, że prymas Jó-
zef Glemp zgadza się objąć honorowy patronat nad inicjatywą Kongresu Lubuskiego. 
Wcześniej objęcie patronatu potwierdził premier rządu RP Jerzy Buzek. Jednocześnie 
prymas przekazał serdeczne życzenia wielu łask Bożych na czas Kongresu oraz błogo-
sławieństwo dla Ziemi Lubuskiej. 
Związki zawodowe pracowników skarbowych w Gorzowie wraz z załogą gorzowskiego 
Urzędu Kontroli Skarbowej wystosowały do Ministra Finansów Leszka Balcerowicza 
prośbę o wsparcie ich w staraniach o utworzenie Urzędu Kontroli Skarbowej w 
Gorzowie. Z uzyskanych przez załogę UKS informacji wynika, że projektowane jest 
ustanowienie, w warunkach nowego podziału administracyjnego siedziby UKS w Zielo-
nej Górze. Wartym wspomnienia jest fakt, że UKS w Gorzowie zajmuje na przestrzeni 
ostatnich lat wysokie miejsca w oficjalnych rankingach Ministerstwa Finansów. I tak 
dla przykładu:
Gorzów   Zielona Góra
1995 r.   9 miejsce 14 miejsce
1996 r. 17 miejsce  36 miejsce
1997 r. 15 miejsce  48 miejsce
Powyższe dane są reprezentatywne i zdecydowanie lepsze od wyników Zielonej Góry, 
jeżeli więc Ministerstwu Finansów zależy na sprawnie i efektywnie działającej admi-
nistracji, to powinno powierzać ją w ręce sprawnie funkcjonujących urzędów. UKS 
w Gorzowie zatrudnia młodą i wysoko kwalifikowana kadrę. Na 150 zatrudnionych 
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osób 97 posiada wyższe wykształcenie, tylko 12 ma więcej niż 55 lat, zaś 8 pracowników 
posiada biegłą znajomość języków obcych. Kolejnym argumentem przemawiającym 
za lokalizacją UKS w Gorzowie są duże rezerwy pomieszczeniowe, jakimi dysponuje 
urząd. Pismo wystosowane przez związki zawodowe i pracowników gorzowskiego 
UKS przesłane zostało do wiadomości posłów Jerzego Wierchowicza i Kazimierza 
Marcinkiewicza oraz wicepremiera Janusza Tomaszewskiego.
Według informacji dostarczonych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami UW w Gorzowie w październiku Terenowy Fundusz 
Ochrony Gruntów Rolnych dofinansował modernizację 27,55 km dróg dojazdowych 
do gospodarstw rolnych za kwotę 338 tys. zł. Wojewoda gorzowski wydał 11 decyzji 
przekazujących 157,03 ha gruntów rolnych na rzecz parafii rzymskokatolickich i in-
nych wyznań.
Wojewoda uczestniczył w sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej Gorzowa.
31 października
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z posłem Jerzym Wierchowiczem i posłem 
Czesławem Fiedorowiczem. Rozmawiano o koncepcji budowy koalicji AWS-UW w 
Sejmiku Samorządowym województwa lubuskiego. 

Listopad 1998

3 listopada
Pod przewodnictwem wojewody Jerzego Ostroucha odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli podległych mu administracji zespolonych. Oprócz kierowników urzędów rejo-
nowych uczestniczyli w niej przedstawiciele administracji zespolonych podlegających 
wojewodzie: policji, Państwowej Straży Pożarnej, Kuratorium Oświaty, Państwowej 
Inspekcji Handlowej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Inspektoratu 
Ochrony Roślin, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Zabytków, 
Straży Rybackiej i Inspekcji Farmakologicznej. Rozmawiano na temat stanu przy-
gotowań do nowego podziału kompetencji w warunkach jakie powstaną z dniem 
powołania województwa lubuskiego. Zasadniczymi kwestiami są tu warunki lokalowe 
oraz rozdział etatów.
W wyniku podjętych przez wojewodę Jerzego Ostroucha i posła Kazimierza Marcin-
kiewicza działań prezes Głównego Urzędu Statystycznego Tadeusz Toczyński zmie-
nił wydane poprzednio rozporządzenie lokalizujące Wojewódzki Urząd Statystyczny 
w Zielonej Górze. Tym samym WUS nowego województwa lubuskiego będzie miał 
swoją siedzibę w Gorzowie2*. 
4 listopada
Wojewoda Jerzy Ostrouch uczestniczył wspólnie z wojewodą zielonogórskim Maria-
nem Miłkiem w spotkaniu z wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Krzysztofem Budnikiem, które odbyło się w Zielonej Górze. Tematem spotkania była 
sytuacja policji i jej funkcjonowanie w warunkach nowego podziału administracyjne-
go kraju. 

2 * Jak wiadomo, prezes GUS później ponownie zmienił swoją decyzję i ustanowił siedzibę Wojewódzkiego 
Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze (red.).
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Wicewojewoda Marcin Jabłoński spotkał się z przedstawicielami niemieckiej firmy 
Deutsche Eisenbahnen CONSULT, która zajmuje się planowaniem i realizacją przed-
sięwzięć komunikacyjnych w Niemczech i na całym świecie. DE CONSULT uczestniczy 
w renowacji linii komunikacyjnych Berlina, buduje 400. km linię kolejową w Korei 
Południowej, realizuje projekty w Ameryce Południowej. Firma posiada też swoje 
biuro w Warszawie. Celem dzisiejszej wizyty było rozpoznanie możliwych płaszczyzn 
współpracy województwa gorzowskiego, a w perspektywie także lubuskiego, z tą re-
nomowaną niemiecką firmą w rozwiązywaniu poważnych problemów infrastruktury 
komunikacyjnej, z jakimi boryka się nasz region. DE CONSULT zaoferowało swoją 
współpracę szczególnie w projektowaniu trudnych zadań komunikacyjnych, takich jak 
mosty lub skrzyżowania dróg transportowych różnego rodzaju: wodnych, kolejowych 
i kołowych.
W stałym kontakcie z DE Consult pozostawał będzie Wydział Rozwoju Gospodarczego 
UW, którego wicedyrektor Zygrfrygd Kamilewicz także był uczestnikiem spotkania. 
Termin kolejnego spotkania wyznaczono na początek przyszłego roku. Do tej pory 
UW w Gorzowie przygotuje listę lubuskich biur projektowych, które mogłyby podjąć 
współpracę z partnerem niemieckim. Wydaje się to szczególnie interesujące dla strony 
polskiej, bowiem DE CONSULT był wykonawcą wielu projektów finansowanych przez 
Unię Europejską, prowadząc nie tylko ich monitoring projektowy i wykonawczy, ale 
również finansowy. Określono też formę pierwszego przejawu współpracy. W czasie 
targów gospodarczych Brandenburgii, które odbędą się w czerwcu przyszłego roku we 
Frankfurcie n. O, planuje się wspólne stanowisko wystawiennicze DE CONSULT i 
firm z naszego regionu o podobnym zakresie działalności.
5 listopada
Wojewoda Jerzy Ostrouch, wicewojewoda Marcin Jabłoński i dyrektor generalny 
UW Mirosław Marcinkiewicz przyjęli nowe władze miasta Gorzowa: prezydenta 
Tadeusza Jędrzejczaka, wiceprezydentów Andrzeja Korskiego i Tadeusza Jankow-
skiego oraz przewodniczącego Rady Miasta Jakuba Derech-Krzyckiego. Obie strony 
wyraziły wolę kontynuowania dobrze układającej się współpracy pomiędzy Urzędem 
Wojewody a Urzędem Miejskim. Rozmawiano także o sposobach finansowania budo-
wy obwodnicy zachodniej. Niezbędne jest ubieganie się o kredyty z Banku Świato-
wego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Wojewoda zadeklarował swój 
udział we wspieraniu tych starań.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z dyrektorem Okręgowej Dyrekcji Dróg Publicz-
nych w Szczecinie Feliksem Gilewskim oraz kierownikami Zarządów Dróg z terenu 
województwa gorzowskiego. Rozmawiano o sposobach współpracy w warunkach no-
wego podziału administracyjnego. Ustalono także, że po 1 stycznia szczecińska ODDP 
poprowadzi do końca rozpoczęte inwestycje. Poinformowano wojewodę, że moderni-
zacja dróg 132 i 133 przebiega zgodnie z planem i zostanie zakończona w 1999 r.
Wojewoda Jerzy Ostrouch, wicewojewoda Marcin Jabłoński i dyrektor Wydziału 
Zdrowia UW Czesław Rzepka spotkali się w Urzędzie Wojewódzkim z dyrektora-
mi ZOZ-ów i przedstawicielami związków zawodowych służby zdrowia. Rozmawiano 
o kondycji finansowej jednostek lecznictwa na terenie województwa gorzowskiego, 
stopniu zaawansowania przygotowań do przekształcania się w samodzielne jed-
nostki oraz o kontaktach z kasami chorych.
6 listopada
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Karto-
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grafii Józefem Rackim. Prezes przedstawił wojewodzie zamierzenia stworzenia kom-
plementarnego systemu obiegu i weryfikacji danych ewidencyjnych gruntów i danych 
geodezyjnych pomiędzy Urzędem Wojewódzkim, urzędami starostów, sądami (zapisy 
w księgach wieczystych) i przedsiębiorstwami energetycznymi czy kanalizacyjnymi, 
które w swojej codziennej pracy korzystają z informacji geodezyjnej. Wszystkie te in-
stytucje połączone mają być światłowodowymi łączami systemu komputerowego, ale 
różniłyby się priorytetem praw dostępu do danych. Pełen dostęp i nadzór nad bazą 
danych posiadałby wojewoda. Największym problemem w stworzeniu takiego systemu 
jest to, że nie wszystkie dane geodezyjne dostępne już są w formie cyfrowej. Dotyczy 
to także zapisów w księgach wieczystych.
Gośćmi wojewody byli przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z gorzowskiego Ursusa. 
Związkowcy przedstawili mu projekt takiej zmiany planów finansowych zakładu, 
aby Ursus w Gorzowie mógł na własną rękę, niezależnie od warszawskiej centrali, 
szukać dla siebie strategicznego inwestora. 
Biuro Dyrektora Generalnego MSWiA poinformowało, że Prezes Rady Ministrów po-
wołał z dniem 5 listopada 1998 r. na stanowisko Delegata Rządu ds. Reformy Ustro-
jowej w województwie lubuskim Jana Majchrowskiego. Z dniem 1 stycznia 1999 r. 
delegatowi zostanie powierzone pełnienie obowiązków wojewody na okres do dnia 
powołania wojewody w trybie przewidzianym w ustawie o administracji rządowej 
w województwie.
Wojewoda Jerzy Ostrouch gościł w parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Bobrówku, 
która była wizytowana przez biskupa Adama Dyczkowskiego. Biskup i wojewoda 
zwiedzili też Ośrodek Wspierania Rodziny mieszczący się w Bobrówku, którego 
organizatorem jest ksiądz Kokorzycki. 
9 listopada
Wojewoda Jerzy Ostrouch uczestniczył dzisiaj w sesjach Sejmiku Samorządowego 
województwa lubuskiego, które odbyły się w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkie-
go w Zielonej Górze.
11 listopada
Z udziałem wojewody Jerzego Ostroucha i marszałka Jana Kochanowskiego zebrało 
się dzisiaj prezydium Sejmiku Województwa Gorzowskiego. Prezydium pozytywnie 
zaopiniowało kandydaturę podinspektora Zbigniewa Melnika na stanowisko ko-
mendanta rejonowego policji w Międzyrzeczu. Dyrektor generalny UW w Gorzowie 
Mirosław Marcinkiewicz przedstawił informację o stanie zaangażowania prac nad 
wprowadzeniem reformy administracyjnej kraju.
W sali konferencyjnej gorzowskiego hotelu Mieszko odbyła się w obecności licznych 
zaproszonych gości, wojewody Jerzego Ostroucha, osobistości życia społecznego i re-
ligijnego inauguracja Kongresu Lubuskiego; zainicjowanego przez wojewodę gorzow-
skiego i znajdującego się pod patronatem Prymasa Polski Józefa Glempa, Marszał-
ka Sejmu RP Macieja Płażynskiego i Premiera RP Jerzego Buzka, przedsięwzię-
cia, mającego na celu integrację obydwu lubuskich województw poprzez kreowanie 
wydarzeń religijnych, naukowych, kulturalnych i sportowych.
Inauguracyjne przemówienie wygłosił wojewoda zielonogórski Marian Miłek. Pierw-
szą imprezą zorganizowaną w ramach Kongresu Lubuskiego jest rozpoczęta dzisiaj w 
Rogach k. Gorzowa konferencja naukowa „Idea niepodległości i suwerenności naro-
dowej w działalności Polaków w kraju i na obczyźnie (1918–1998)”.
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Na placu przy pomniku Grunwaldzkim w Gorzowie odbyły się z udziałem mieszkań-
ców miasta i regionu, pocztów sztandarowych szkół, zakładów pracy, organizacji spo-
łecznych i politycznych, wojewody Jerzego Ostroucha, przedstawicieli wojewódzkich 
i miejskich władz samorządowych oraz parlamentarzystów gorzowskich uroczystości 
związane z 80. rocznicą odzyskania niepodległości. Honorowym gościem uroczystości 
był ostatni premier Rządu RP na uchodźstwie Edward Szczepanik. Po odsłonięciu i 
poświęceniu tablicy pamiątkowej i apelu poległych delegacje uczestników złożyły pod 
pomnikiem wieńce.
Wojewoda Jerzy Ostrouch i poseł Kazimierz Marcinkiewicz otworzyli w II LO w Go-
rzowie III Bal Niepodległości organizowany po raz kolejny przez młodzież dla uczcze-
nia Święta Narodowego.
W Wojewódzkim Domu Kultury w Gorzowie wojewoda Jerzy Ostrouch wręczył 
kilkadziesiąt okolicznościowych medali „Za zasługi dla województwa gorzowskie-
go”. Większość laureatów medalu to byli działacze Ruchu Młodzieży Niezależnej. Or-
ganizacja ta była kontynuacją Młodzieżowego Ruchu Oporu założonego w grudniu 
1981 przez uczniów gorzowskich szkół średnich. Liczyła w sumie około 100 członków 
i kilkuset sympatyków. Bardzo ściśle współpracowała z podziemną strukturą gorzow-
skiej „Solidarności”, poznańskim Niezależnym Zrzeszeniem Studentów i Ruchem Wol-
ność i Pokój. RMN organizował protesty przeciwko składowaniu odpadów radio-
aktywnych w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym i budowie elektrowni jądrowej w 
Klempiczu, włączył się w akcje sprzeciwu wobec zapisów przysięgi wojskowej o niena-
ruszalnym sojuszu z Armią Radziecką a także tworzył sieć kolportażu nielegalnych w 
PRL wydawnictw podziemnych.
W przeddzień Święta Narodowego odbyło się uroczyste spotkanie wojewody Jerzego 
Ostroucha z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda podziękował urzęd-
nikom za pełną oddania pracę, zaznaczając, że jest to ostania taka okazja w Urzędzie 
Wojewódzkim województwa gorzowskiego. Wyróżniający się i długoletni pracownicy, 
wśród nich także ci, którzy przechodzą wkrótce na emeryturę, otrzymali dyplomy i 
nagrody pieniężne. 
Wojewoda Jerzy Ostrouch wziął udział w mszy świętej celebrowanej przez bpa Adama 
Dyczkowskiego w intencji Ojczyzny w gorzowskim kościele katedralnym. Uroczysta 
msza była jednocześnie zakończeniem obchodów osiemdziesiątej rocznicy odzyskania 
niepodległości i inauguracją Kongresu Lubuskiego. Okolicznościowe medale „Za za-
sługi dla województwa gorzowskiego” otrzymali z rąk wojewody: ks. Jan Pikuła i o. 
Józef Koszarny. 
12 listopada
Wicewojewoda Marcin Jabłoński spotkał się z pełnomocnikiem rządu ds. tworze-
nia Lubuskiej Kasy Chorych Heleną Hatką. Spotkanie to było efektem ostatniego 
spotkania (5 listopada 1998) z gorzowskimi dyrektorami ZOZ-ów, podczas którego 
dyskutowano na temat współpracy ZOZ-ów z kasą chorych. Ustalono również, że 
w środę, 18 listopada 1998 o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie przedstawicieli 
kasy chorych z dyrektorami ZOZ-ów, podczas którego omawiane będą zagadnienia 
dotyczące harmonijnej współpracy pomiędzy ZOZ-ami a kasą chorych w trakcie 
wprowadzania reformy ochrony zdrowia. 
Pod przewodnictwem dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska UW Jana Klein-
hardta obyło się posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Powodziowego. Dyrektor Jan 
Kleinhardt przedstawił stan przygotowań do ewentualnych zagrożeń powodziowych, 
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jakie mogą wystąpić na terenie województwa gorzowskiego. Trzy rzeki przepły-
wające przez województwo gorzowskie: Odra, Warta i Noteć wraz z ich dolinami 
stanowią około 12% powierzchni całego województwa. Dyrektor zwrócił także uwagę 
na fakt, że województwo gorzowskie, pomimo że do tej pory było oszczędzane przez 
kolejne powodzie, to stale pozostaje terenem poważnie zagrożonym – właśnie z racji 
swojego położenia. Korzystnym aspektem tego położenia jest to, że w przeciwieństwie 
do terenów położonych w górnym biegu Odry zagrożenie powodziowe dla wojewódz-
twa gorzowskiego występuje po około 7 dniach od chwili przekroczenia stanów alar-
mowych w górnych biegach rzek. Duża część urządzeń przeciwpowodziowych, wałów 
ochronnych ma już ponad 200-letnią historię. Do dzisiaj były one systematycznie mo-
dernizowane i przebudowywane. Dyrektor Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wod-
nej w Szczecinie Andrzej Kwapiszewski poinformował o pracach prowadzonych na 
wałach przeciwpowodziowych wzdłuż Warty i Odry. Na szczególną uwagę zasługuje 
rozmach prac, jakie wykonywane są po stronie niemieckiej. 
16 listopada
W Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Delegat Rządu ds. Wdrażania Reformy Ustro-
jowej w województwie lubuskim Jan Majchrowski wręczył akty powołania na człon-
ków Zespołu do Spraw Wdrażania Reformy Administracji Publicznej w województwie 
lubuskim. Członkami Zespołu zostali: wojewoda gorzowski Jerzy Ostrouch, wojewoda 
zielonogórski Marian Miłek, dyrektor generalny UW w Gorzowie Mirosław Mar-
cinkiewicz, dyrektor generalny UW w Zielonej Górze Stanisław Pryputniewicz, ko-
mendant wojewódzki policji w Gorzowie Leszek Szreder, komendant wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Krzysztof Świstel, Czesław Sztejna, Danuta 
Głowacka-Mazur, Teresa Kaczmarek, Barbara Ziółkowska, Lilianna Mikołajczyk, 
Ryszard Wojcieszak.
Ostatnim trzem żyjącym na terenie naszego województwa weteranom wojny polsko-
bolszewickiej wojewoda Jerzy Ostrouch przyznał z okazji 80-lecia Odzyskania Nie-
podległości medale „Za zasługi dla województwa”. Dzisiaj medale te trafiły, poprzez 
przedstawicieli wojewody, do wyróżnionych. Pierwszy z odznaczonych to mieszka-
jący w Dębnie Lubuskim ppor. Władysław Pyra. Odznaczony za waleczność w Bi-
twie Warszawskiej 1920 roku Krzyżem Virtuti Militari weteran liczy sobie dzisiaj już 
102 lata. W roku 1940 deportowany do Archangielska. Szlak bojowy skończył ciężko 
ranny w walce o Wał Pomorski. Po wojnie osiedlił się w Dębnie Lubuskim i pracował 
do roku 1966 jako leśniczy. Ppor. Władysław Pyra jest ostatnim żyjącym z trzech le-
gionistów, którzy wręczali marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu buławę marszałkowską 
w roku 1926. Kolejnym odznaczonym przez wojewodę bohaterem jest ppor. Włady-
sław Kuszpit z Drezdenka. Do wojska wstąpił jako 18-letni chłopiec w roku 1919. 
Uczestniczył w obronie Lwowa, w obronie stolicy pod Radzyminem. Kampanię roku 
1920 skończył nad Dźwiną. Brał też udział w wojnie obronnej 1939 roku. Ostatnim 
odznaczonym jest ppor. Karol Lisek zamieszkały w Przytocznej. Został powołany 
jako osiemnastolatek w roku 1919 do WP w Poznaniu. Brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej. W kampanii 1939 roku służył w Batalionie Obrony Narodowej 
w Obornikach.
17 listopada
Pod przewodnictwem dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Jana Kleinhardta 
odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej 
Komisji Ochrony Przyrody. WKOP była 20-osobowym ciałem doradczym wojewody 
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gorzowskiego wspomagającym go przy podejmowaniu decyzji dotyczących obiektów 
przyrodniczych znajdujących się na terenie województwa. Obecnie 46% wojewódz-
twa gorzowskiego jest objęte różnymi formami ochrony przyrodniczej. Należą do 
nich m.in.: Drawieński Park Narodowy, 37 rezerwatów krajobrazowych, 9 obszarów 
chronionego krajobrazu, 5 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Wojewoda Jerzy 
Ostrouch wystosował do wszystkich członków WKOP pisemne podziękowania za pra-
cę.
Wojewoda gorzowski uczestniczył w uroczystym przecięciu wstęgi w oddanym do 
użytku odbudowanym, zabytkowym budynku gorzowskiego Archiwum Państwowego.
18 listopada
Wicewojewoda Marcin Jabłoński spotkał się z pełnomocnikiem ds. tworzenia Regio-
nalnej Lubuskiej Kasy Chorych Heleną Hatką. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy 
ZOZ-ów województwa gorzowskiego. Omawiano trwające procedury negocjacyjne 
ZOZ-ów z Kasą Chorych.
Odbyło się posiedzenie Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej Komitetu Programo-
wania i Monitorowania Phare/CBC Interreg II. W spotkaniu tym, które odbyło się w 
Peitz w Niemczech, uczestniczyli pełniący funkcje współprzewodniczących Grupy Ro-
boczej wicewojewoda Marcin Jabłoński oraz kierownik Wydziału ds. Europy Środ-
kowej i Wschodniej Ministerstwa Spraw Federalnych i Europejskich Brandenburgii 
Berndt Freistedt. Ponadto w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele pięciu woje-
wództw I i II pasa przygranicznego, euroregionów Pro Europa Viadrina oraz Szprewa-
Nysa-Bóbr oraz przedstawiciel Władzy Wdrażającej Program Phare CBC. Przedsta-
wione podczas posiedzenia wnioski otrzymały przychylną opinię Polsko-Niemieckiej 
Grupy Roboczej. Została ustalona lista priorytetów Phare/CBC, z których najważ-
niejszym jest transport, stąd akceptacja i wysoka lokata dwóch wniosków z wojewódz-
twa gorzowskiego, tj. budowy zachodniej obwodnicy Gorzowa oraz modernizacji dróg 
krajowych 132 i 133. Wobec informacji o mających nastąpić redukcjach środków dla 
programu Phare/CBC w 1999 roku o 1/3, które miałyby zostać przesunięte na grani-
cę wschodnią, Polsko-Niemiecka Grupa Robocza sformułowała wniosek do Komisji 
Europejskiej o niedokonywanie przesunięć na tak zaawansowanym etapie prac z uwagi 
na dużą liczbę dobrze przygotowanych, wysoko ocenianych i ważnych dla programu 
projektów.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Wojewódz-
twa Gorzowskiego Zdzisławem Matyją i prezesem podobnego stowarzyszenia z wo-
jewództwa zielonogórskiego Józefem Augustyniakiem. W spotkaniu uczestniczyli 
także dyrektorzy wydziałów rolnictwa urzędów wojewódzkich w Gorzowie i Zielonej 
Górze Jan Rydzanicz i Marek Żeromski.
Wojewoda Jerzy Ostrouch dokonał otwarcia Pracowni Rezonansu Magnetycznego 
w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie. Zakupione ze środków Ministerstwa Zdrowia 
urządzenie warte jest wraz z oprzyrządowaniem ok. 3 mln zł. Wojewoda gorzowski 
wyasygnował natomiast środki na zakup pozostałych, niezbędnych do uruchomienia 
pracowni, urządzeń. Całkowity koszt oddanej dzisiaj do użytku pracowni to 3.700 tys. 
zł. Poświęcenia pracowni dokonał ksiądz prałat Witold Andrzejewski.
Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z dyrektorem Inwestycji spółki EuRoPol Gaz Je-
rzym Gładkim. EuRoPol GAZ jest firmą budującą rurociąg „Jamał” z Rosji do Europy 
Zachodniej. Rozmawiano na temat procesów inwestycyjnych spółki prowadzonych na 
terenie województwa gorzowskiego. 
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W trakcie trwającej w Koninie konferencji z udziałem dyrektorów wydziałów kultury 
urzędów wojewódzkich całego kraju wiceminister Jacek Weiss poinformował, że Mu-
zeum w Gorzowie i Muzeum w Międzyrzeczu pozostaną instytucjami wojewódzkimi. 
Dzięki temu rozwiązaniu będą one finansowane przez Sejmik Województwa Lubuskiego 
i korzystać będą z dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki. Spośród pięciu gorzowskich 
placówek kulturalnych cztery, tj. oba muzea w Gorzowie i Międzyrzeczu, Biblioteka 
Wojewódzka w Gorzowie i Teatr im. J. Osterwy, zachowują swój status wojewódzki. 
Pod zarząd Powiatu Ziemskiego przechodzi jedynie Wojewódzki Dom Kultury. De-
cyzja ta jest w pewnej mierze także zasługą posła Kazimierza Marcinkiewicza, który 
interweniował w sprawie statusu gorzowskich placówek kulturalnych w MKiS.
20 listopada
Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce Antanas Valionis wystosował na ręce woje-
wody gorzowskiego Jerzego Ostrucha list, w którym informuje o poruszeniu własnym 
i pracowników ambasady wiadomością o tragicznej śmierci Kazimierza Zaklukiewi-
cza, aktora Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie. Poprzez wojewodę ambasador przekazał 
wyrazy głębokiego współczucia rodzinie zmarłego oraz całemu zespołowi teatru. Jed-
nocześnie ambasador wyraził przekonanie, że sprawcy tego haniebnego czynu zostaną 
schwytani i surowo ukarani.
24 listopada
Do wojewody Jerzego Ostroucha wpłynął wniosek klubu radnych Akcji Wyborczej 
Solidarność o uchylenie uchwał 1/6/98, 1/8/98, 1/9/98 Rady Powiatu Strzelecko-Drez-
deneckiego z 9 listopada 1998 r. w sprawie wyboru starosty, wicestarosty oraz człon-
ków zarządu. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego organ 
nadzoru uznał, że Rada Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego podczas obrad pierwszej 
sesji rażąco naruszyła prawo dokonując na tej sesji wyboru zarządu wbrew dyspozycji 
zawartej w art. 101 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, ponadto dopuściła się 
uchybień proceduralnych nie podejmując formalnie uchwał w sprawie ustalenia ter-
minu wyboru zarządu i wyboru komisji przeprowadzającej wybory tego organu. W 
związku z tym organ nadzoru rozstrzygnięciem nadzorczym unieważnił ww. uchwały.
Wojewoda Jerzy Ostrouch wystąpił do podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów 
Jerzego Millera z prośbą o zwiększenie liczby etatów kalkulacyjnych przewidzianych 
dla Urzędu Wojewódzkiego województwa lubuskiego w Gorzowie do 364. Według 
projektu ustawy budżetowej ustalona została liczba 314 etatów. Po przeprowadzeniu 
dokładnej analizy przyszłych zadań urzędu wojewoda gorzowski stwierdził, że do ich 
wykonania niezbędne są co najmniej 364 etaty. Wojewoda uzasadniał, że przewidziany 
w projekcie ustawy budżetowej podział etatów nie uwzględniał specyfiki województwa 
lubuskiego, jego przygranicznego położenia i związanych z tym zadań. Dla porów-
nania podał, że ilość etatów na rok 1998 wynosiła 650, z czego 345 posiada UW w 
Zielonej Górze a 305 UW w Gorzowie.
Delegat Rządu ds. Reformy Ustrojowej w województwie lubuskim Jan Majchrowski 
przesłał pismo wojewody Jerzego Ostroucha w tej sprawie do podsekretarza stanu w 
Ministerstwie Finansów Jerzego Millera, popierając zawartą w nim prośbę.
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