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04-12-2011 :: Podziękowania i odznaki na święto górników 
Złożeniem  kwiatów  pod  pomnikiem  przy  ul.  Bohaterów  Westerplatte  rozpoczeły  się
uroczystości barbórkowe w Zielonej Górze. Po Mszy Świętej i przemarszu orkiestry górniczej
ulicami miasta, o godz. 13.30 odbyła się akademia z udziałem ponad 300 zaproszonych gości,
w  tym  Wicemarszałka  Województwa  Lubuskiego  Jarosława  Sokołowskiego.  Barbórka  to
tradycyjne  święto  górnicze,  obchodzone  w  dniu  patronki  górników,  św.  Barbary,  czyli  4
grudnia.
Udział w Akademii Górniczej w Filharmonii Zielonogórskiej zapowiedzieli  parlamentarzyści ,
władze  lokalne,  przedstawiciele  kościoła,  zarządu PGNiG,  Rady Nadzorczej  spółki  i  Rady
Nadzorczej  PN  „Diament”  i  przedstawiciele  związków  zawodowych.  Podczas  spotkania
wręczone zostaną Honorowe Odznaki  Zasłużonym dla Górnictwa , a  także dla  Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa i dla polskiej geologii. Na zakończenie zagra Big Band Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Nowe mierniki dla policji w Gorzowie
385 testerów  narkotykowych i  22  urządzenia  kontrolne  AlcoBlow przekazał  2.12.2011  r.
lubuskim policjantom Wicemarszałek Województwa Maciej Szykuła. Sprzęt o wartości 60 tys.
zł przyjął w ich imieniu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp.
Waldemar  Regulski.  Podczas  spotkania,  które  miało  miejsce  w  siedzibie  Komendy
Wojewódzkiej  Policji  w  Gorzowie  Wlkp.  przekazana  została  kolejna  partia  urządzeń
pomiarowych, służących zapewnieniu bezpieczeństwa na  lubuskich drogach.  Zakupiony na
potrzeby Policji  sprzęt  o wartości  60 tys. złotych przekazał  Wicemarszałek Województwa
Maciej  Szykuła.  Nowe urządzenia  z  dumą odebrał  zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji  insp.  Waldemar  Regulski.  Ze  środków  Urzędu  Marszałkowskiego  do  lubuskich
policjantów  tym  razem  trafiło  385  testerów  narkotykowych  i  22  przyrządy  pomiarowe
AlcoBlow. Pierwsze dają możliwość skutecznego sprawdzenia czy kontrolowana osoba nie
znajduje  się  pod działaniem narkotyków,  drugie  w  szybki  sposób pozwalają  weryfikować
trzeźwość  kierujących.  Przekazane  urządzenia  trafią  wkrótce  w  ręce  policjantów  we
wszystkich powiatach naszego województwa. Tym samym będą oni mieli do swej dyspozycji
sprzęt, który jest im niezbędny w codziennej służbie. Warto podkreślić, że dzięki możliwości
przeprowadzenia  szybkiej  kontroli  lubuscy  policjanci  coraz  częściej  ujawniają  osoby
prowadzące pojazdy będąc pod działaniem zabronionych środków. Eliminują również z ruchu
nietrzeźwych  kierowców  i  ograniczają  liczbę  wypadków  przez  nich  powodowanych.
Wykorzystując przekazane dzisiaj urządzenia pomiarowe lubuska Policja będzie mogła nadal
właściwie wykonywać swoją pracę, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom
całego regionu.

Blaski i cienie kobiety współczesnej
2.12.2011 r.  w  sali  kolumnowej  Urzędu Marszałkowskiego  oraz  Muzeum Ziemi  Lubuskiej
odbyły się bezpłatne konferencje naukowo-szkoleniowe dla lekarzy ginekologów, pielęgniarek i
położnych oraz pacjentek z województwa lubuskiego. Konferencje poprowadził prof. dr hab.
Marek Spaczyński,  który od  4  lat  przyjeżdża do lubuskiego,  by wspierać  swoją wiedzą i
doświadczeniem naszych specjalistów.
Wykłady  wygłosili  także  profesorowie  rekomendowani  przez  Polskie  Towarzystwo
Ginekologiczne m.in. prof. dr hab. Jan Kotarski, prof. dr hab. Agata Karowicz – Bilińska i prof.
dr  hab.  Ryszard Poręba.  W tym roku po  raz  pierwszy zostało  zorganizowane bezpłatne
spotkanie edukacyjne dla pacjentek, podczas którego mogły zdobyć informację nt. profilaktyki
nowotworowej, antykoncepcji, otyłości oraz właściwego odżywiania w ciąży.

Promocja wolontariatu - konferencja
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Infrastruktury
Społecznej wspólnie z Gorzowskim Stowarzyszeniem Studentów „GieSS” serdecznie zaprasza
na  Konferencję  podsumowującą  Europejski  Rok Wolontariatu  w  województwie  lubuskim.
Konferencja odbędzie  się  5.12.2011 r. w  Wojewódzkiej  i  Miejskiej  Bibliotece Publicznej  w
Gorzowie Wielkopolskim.
Celem konferencji  jest  promocja  idei  wolontariatu opartego  na wiedzy i  umiejętnościach
wolontariuszy  oraz  upowszechnianie  postaw  pro  publico  bono  młodego  pokolenia.  Na
spotkanie  zapraszamy  przedstawicieli  szkół,  opiekunów  wolontariatu  wraz  z  uczniami,
wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych z  terenu województwa lubuskiego.
Prosimy  o  potwierdzenie  chęci  udziału  w  konferencji  do  1.12.2011  r.  na  adres:
a.krzaczkowska@lubuskie.pl lub pod nr tel. 68 456 52 56.
Program konferencji:
10.30 - 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 - 11.15 Inauguracja i otwarcie Konferencji
Maciej Szykuła, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego
Tomasz Gierczak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
11.15 - 11.25 „Wolontariat wart zachodu” - podsumowanie Roku Wolontariatu
Mirosław Glaz, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej
11.25 - 11.35 „Wolontariat w województwie lubuskim” - prezentacja wyników badań
Arkadiusz Matysiak, Kierownik Obserwatorium Integracji Społecznej
11.35 - 12.15 Dobre praktyki wolontariatu w organizacjach pozarządowych
Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - ks. Andrzej Kołodziejczy
Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Nerka” - Bogumiła Burda, Prezes Stowarzyszenia
Stowarzyszenie KIWANIS - Monika Kaczmarczyk, Prezes Klubu New Way Zielona Góra
Szlachetna Paczka - Marta Wiśniewska, Koordynator Wojewódzki akcji SZLACHETNA PACZKA
12.15  -14.00  Uroczysta  Gala  wręczenia  nagród  w  ramach  konkursu  Wolontariat  łączy
pokolenia
Wolontariat  w  obiektywie  -  film  o  działaniach  lubuskich  wolontariuszy  -  Gorzowskie
Stowarzyszenie Studentów
Prezentacja konkursu „Wolontariat łączy pokolenia”
Mirosław Glaz, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej
Przedstawienie  laureatów  I  kategorii  „Młodym  okiem”  -  prezentacja  fragmentów  filmów
nagrodzonych uczniów - wręczenie nagród
Przedstawienie laureatów II kategorii „Wespół zespół” - wręczenie nagród w ramach konkursu
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Grudzien 2011
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Poszukiwany/Poszukiwana  organizowanego  przez  Departament  Współpracy  Zagranicznej/
Lubuskie Punkty Informacyjne EUROPE DIRECT Gorzów Wlkp. i Zielona Góra.
Przedstawienie  laureatów  kategorii  Lubuski  Anioł  Aktywności  Młodych 2011  -  wręczenie
nagród
Przedstawienie laureatów kategorii Lubuski Wolontariusz 2011
wręczenie nagród
14.00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji.
14.00 - 15.30 Poczęstunek i imprezy towarzyszące:
happening „Pomiar Aktywności Społecznej”
wystawa „Wolontariat Wart zachodu”
wystawa prac konkursowych
stoisko - magazyn Św. Mikołaja
stoisko Europe Direct
stoisko Departamentu Infrastruktury Społecznej
stoiska organizacji pozarządowych
Jarmark Wolontariacki.

Regionalne Forum Biznesowe – platforma do dyskusji
O szansach i barierach rozwoju przedsiębiorczości w kraju i w regionie debatowali uczestnicy
Regionalnego Forum Biznesowego, które 1.12.2011 r. odbyło się w zielonogórskiej Palmiarni.
W spotkaniu udział wzięła m.in. marszałek Elżbieta Polak, która wraz z Ministrem Gospodarki -
Waldemarem Pawlakiem, Minister Rozwoju Regionalnego - Elżbietą Bieńkowską oraz Bankiem
Światowym, objęła patronat nad tym wydarzeniem.
Celem  Forum  było  wsparcie  rozwoju  regionalnego,  rozwoju  miasta  oraz  lokalnych
przedsiębiorców. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych,
Krajowej Izby Gospodarczej, kancelarii prawnych, doradców, lokalnych przedsiębiorców oraz
media.  Gości  zgromadzonych na  sali  powitała  marszałek  Elżbieta  Polak,  która  w  swoje
prezentacji mówiła o szansach, jakie stają przed lubuskimi przedsiębiorcami. - O barierach nie
będę mówić, bo wiecie o nich więcej, niż ja - powiedziała. Jeśli chodzi o szanse, marszałek
wskazała  na strategię  ponadregionalną i  szansę na  stworzenie siedemnastego programu
operacyjnego dla Polski Zachodniej. - Mamy strategię rozwoju regionu. Niedługo odbędą się
ostateczne konsultacje. Mamy strategię innowacji  i  centrum innowacyjności  - wymieniała.
Marszałek Polak przekonywała, że przyszły rok będzie ciężki, ale nie powinniśmy tego odczuć,
bo płyną do nas środki unijne. - To duża kwota. Do regionu trafi ok. 50 procent środków, teraz
mieliśmy 27. Musimy tę szansę dobrze wykorzystać. Możemy liczyć na strumień środków na
infrastrukturę  drogową,  na  drogi  tranzytowe  oraz  na  wzmocnienie  taboru  kolejowego  -
powiedziała. Jednocześnie dodała, że mniej pieniędzy pójdzie na kulturę i sport. Dodatkowo, z
Krajowej Rezerwy Wykonania aż 40 mln zł zostanie przeznaczonych na zakup szynobusów.
Elżbieta Polak wspomniała  również  o rozwijającym się  porcie  lotniczym w Babimoście, o
społeczeństwie informacyjnym i walce z tzw. "białymi plamami", a także o LRPO. Jeśli chodzi
o bariery, to zdaniem marszałek Polak jest  to m.in. źle dostosowana oferta edukacyjna do
potrzeb rynku pracy, potrzeby w zakresie infrastruktury np. turystycznej czy niewykorzystanie
rzeki Odry. - Wierzę bardzo mocno w rozwój naszego regionu. Wiem, że uda nam się osiągnąć
cele i wiem, że są one w naszym zasięgu - zakończyła marszałek.
O  szansach  i  barierach  rozwoju  przedsiębiorczości  w  Polsce  i  regionie  mówił  Andrzej
Arendarski, Prezes KIG, a następnie odbył się panel dyskusyjny na temat rozwoju regionu i
miasta  Zielona  Góra  oraz  wsparcia  lokalnej  przedsiębiorczości.  Moderatorem  był  znany
dziennikarz ekonomiczny Polsat News Wojciech Szeląg, a w rozmowie udział wzięli: Grzegorz
Jankowski - Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Lubuskiego, Dariusz  Lesicki  Wiceprezydent  Miasta ds. gospodarczych, Jerzy
Korolewicz  -  Prezes  Zachodniej  Izby  Przemysłowo-Handlowej,  Andrzej  Gliński,  Członek
Zarządu Banku Millennium oraz Grzegorz Maliszewski, Główny Ekonomista Banku Millennium.
W maju 2011 r. Roadshow Polska we współpracy z  Krajową Izbą Gospodarczą, Bankiem
Millennium  oraz  przedstawicielami  władz  samorządowych,  pod  honorowym  patronatem
Ministerstwa Gospodarki,  Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz  pod patronatem Banku
Światowego  rozpoczęły  cykl  spotkań  z  przedsiębiorcami,  pod  nazwą  Regionalne  Forum
Biznesowe. Forum w Zielonej Górze już będzie czternastym z kolei wydarzeniem po Krakowie,
Wrocławiu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Olsztynie,  Poznaniu, Sopocie, Szczecinie, Białymstoku,
Lublinie, Toruniu, Łodzi i Katowicach.
Regionalne  Forum  Biznesowe  to  platforma  dyskusji  o  szansach  i  barierach  lokalnej
przedsiębiorczości, możliwościach jej wsparcia, a także o pozyskiwaniu środków i technikach
finansowania  przedsięwzięć  gospodarczych.  Kluczowym  zadaniem  Forum  jest  budowa
wzajemnych relacji  i  wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami,  przedstawicielami
władz samorządowych i sektorem finansów.

Konkurs dla polskich i niemieckich dziennikarzy
Po  raz  piętnasty  ogłoszony  został  konkurs  o  Polsko-Niemiecką  Nagrodę  Dziennikarską.
Organizatorzy konkursu wyróżniają prace, które poszerzają wiedzę Polaków i Niemców o sobie
nawzajem a przez to w szczególny sposób przyczyniają się do poznania i zrozumienia kraju
sąsiada.  Nadesłane  prace  powinny  opisywać  aktualne  sprawy  polityczne,  gospodarcze,
społeczne,  informować  o  osiągnięciach nauki  i  kultury po  drugiej  stronie  Odry,  a  także
przybliżać życie codzienne sąsiada. Wyłonienie laureatów i uroczyste wręczenie nagród będzie
miało  miejsce  15  maja  2012  podczas  V  Polsko-Niemieckich  Dni  Mediów  w  Schwerinie.
Gospodarzem wydarzenia będzie Meklemburgia-Pomorze Przednie.
O nagrodę mogą ubiegać się polscy i niemieccy dziennikarze oraz rozgłośnie i wydawnictwa z
Polski i Niemiec. Można zgłaszać prace, które po raz pierwszy zostały opublikowane w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. Wręczenie nagrody będzie miało miejsce 15 maja 2012
podczas  uroczystej  gali  w  ramach  V  Polsko-Niemieckich  Dni  Mediów  w  Schwerinie.
Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe dostępne są na www.polsko-niemiecka-
nagroda-dziennikarska.pl
Źródło:
Mirosława Dulat
Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego
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