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Wszystkim, którzy zechcieii przekazaæ nam 1% podatku sk³adam
serdeczne podziêkowanie.

Tegoroczna wysokoœæ przekazanej kwoty jest podobna do ubie-
g³orocznej sumy i nieznacznie przekracza 4 tys. z³otych. Dziêki temu
bedziemy mogli bezproblemowo wykonaæ kolejn¹ publikacjê o Gu-
binie „Kronika Gubina 2010-2014|”.

Zapraszam po odbiór ksi¹¿ki w paŸdzierniku tych z Pañstwa, któ-
rzy znajduj¹ siê na liœcie ofiarodawców 1%. Jeszcze raz serdecznie
dziêkujê.

Z powa¿aniem prezes SPZG Stefan Pilaczyñski

W. £abêcki po¿egna³ siê
z Gubinem

Po wielu latach zamieszkiwania w naszym mieœcie opuœci³ je Wies³aw
£abêcki, wieloletni sekretarz SPZG, jeden z bardziej aktywnych cz³onków
organizacji i wspó³twórców biuletynu „Gubin i Okolice”. Ze stowarzysze-
niem zwi¹za³ siê w 2006 roku, od 2008 by³ jego sekretarzem. By³ autorem

Na zakoñczenie rodzinna fotografia w otoczeniu najbli¿szych wspó³pracowników.
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U. Matuszczak nowym skarbnikiem
w SPZG

W zwi¹zku ze z³o¿on¹ proœb¹ o zwolnienie z funkcji
skarbnika SPZG przez dotychczasow¹ skarbnik Janinê Li-
siak, zarz¹d powierzy³ pe³nienie tej funkcji Urszuli Ma-
tuszczak. Nowo wybrana pani skarbnik urzêduje w biurze
stowarzyszenia w ka¿dy wtorek i pi¹tek od godziny 10.00.
(red.)

kilku ksi¹¿kowych pozycji o naszym mieœcie i Ziemi Gubiñskiej.
Serdecznie po¿egna³ Go prezes SPZG Stefan Pilaczyñski, cz³onkowie za-

rz¹du i przyjaciele. W. £abêcki pozosta³ cz³onkiem SPZG, obieca³ tak¿e twór-
cze wspieranie biuletynu kolejnymi tekstami. (sp)

Genera³ A. Bortnowski z zainteresowaniem obejrza³ salkê wojskow¹ SPZG. Towarzyszyli
mu (od lewej): prezes Z¯ WP pp³k Józef Kuta, gen. bryg. Andrzej Muth i kpt. Tadeusz
Buczek

Genera³ Bortnowski
w Izbie Muzealnej
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„Bijemy” pami¹tkowe ¿etony

„Bicie” pami¹tkowych ¿etonów z grafik¹ Baszty Ostrowskiej i herbem Gubina podczas
tegorocznej „Wiosny nad Nys¹” cieszy³o siê szczególnym powodzeniem. Gubinianie i
przyjezdni goœcie „wybili” samodzielnie kilkaset  ¿etonów. „Bicie” nadzorowa³ Jerzy Za-
wadzki - pierwszy z prawej.

Z robocz¹ wizyt¹ w Gubinie bawi³ Prezes Lubuskiego Zarz¹du Woje-
wódzkiego Zwi¹zku ¯o³nierzy WP genera³ brygady Aleksander Bortnow-
ski. Przypomnijmy. Genera³ w latach 1986-1989 dowodzi³ 13 pu³kiem zme-
chanizowanym w Ko¿uchowie wchodz¹cym w sk³ad gubiñskiej 5 Dywizji
Zmechanizowanej. St¹d jego kontakty z naszym miastem i niejako senty-
ment do by³ych ¿o³nierzy dywizji. W póŸniejszych latach gen. Bortnowski
dowodzi³ dywizj¹ pancern¹ w ¯aganiu.

Genera³ Bortnowski pojawi³ siê w naszym mieœcie na zaproszenie prezesa
Z¯ WP w Gubinie pp³k. Józefa Kuty i pobyt rozpocz¹³ od zwiedzenia Izby
Muzealnej i salki wojskowej.  Tu w przyjacielskiej rozmowie z gospodarzami
obiektu i w towarzystwie gen. Andrzeja Mutha od¿y³y dawne wspomnienia z
wspólnie przebytej ¿o³nierskiej drogi. Po Izbie Muzealnej i salce wojskowej
oprowadzali genera³a prezes SPZG Stefan Pilaczyñski i Tadeusz Buczek.

PóŸniej genera³ uczestniczy³ w zebraniu gubiñskiego Z¯WP przedsta-
wiaj¹c podstawowe problemy œrodowiska wojskowych emerytów. Odpowie-
dzia³ tak¿e na liczne pytania i problemy zg³aszane przez by³ych ¿o³nierzy
zawodowych garnizonu Gubin. (sp)
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SPZG na do¿ynkach
Skwapliwie skorzystaliœmy z zaproszenia Wójta Gminy Gubin Zbignie-

wa Barskiego do udzia³u w tegorocznych do¿ynkach gminnych. Namiot sto-
warzyszenia stan¹³ na do¿ynkowym polu poœród wielu atrakcji, jakie przy-
gotowali organizatorzy Œwiêta Plonów w Gminie Gubin. Opiekun namiotu i
ekspozycji, na co dzieñ spo³ecznie zarz¹dzaj¹cy Izb¹ Muzealn¹ SPZG Tade-
usz Buczek, zaprezentowa³ maleñk¹ próbkê tego, co mo¿na zobaczyæ w gu-
biñskiej Izbie Muzealnej. By³o kilka fotografii dawnych mieszkañców Jaro-
mirowic - gospodarzy tegorocznych do¿ynek, by³y fotografie z przedwojennej
œwietnoœci wsi, by³y i zdjêcia wspó³czesne.

Odwiedzaj¹cy stoisko ¿ywo
interesowali siê przedwojenn¹
histori¹ Jaromirowic, funkcjonu-
j¹cymi wówczas restauracjami
czy te¿ kilkoma cegielniami.
Pytali tak¿e o ksi¹¿ki opisuj¹ce
historiê Ziemi Gubiñskiej i Gu-
bina. Przy okazji dowiedzieliœmy
siê od so³tysa Wêglin, ¿e we wsi
Koperno znaleziono z³oty skarb
o wadze ponad 30 kilogramów. -
A wy o tym nie piszecie - docie-
ka³ so³tys. Prawdopodobnie
dzwonili, ale nie w tym koœciele
Panie So³tysie. O skarbie z Wi-
taszkowa pisaliœmy wielokrotnie.
A tego z³ota to a¿ tyle nie by³o.

Warto przy okazji dodaæ, ¿e
namiocik SPZG w ostatnim cza-
sie wzi¹³ udzia³ w kilku impre-
zach na terenie Gubina. Warto
dopracowaæ i wzbogaciæ ekspo-
zycjê, a nawet stworzyæ takie
ma³e mobilne muzeum. Czasem
warto wyjœæ z wiedz¹ poza mury
muzeum. (sp)

fot. M.Buczek

Stoisko stowarzyszenia podczas do¿ynek w Jaro-
mirowicach.
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Ogromna strata
edukacyjna

Kolega, Pan Józef Bartko-
wiak. Jak o Nim pisaæ? Na
co zwróciæ uwagê w jego piêk-
nym ¿yciorysie? Bo powiedzieæ
parê s³ów o Jego m¹droœci
¿yciowej musimy. Mamy taki,
co najmniej, moralny obowi¹-
zek. Znaliœmy Go przede
wszystkim jako nauczyciela,
dyrektora szko³y, spo³eczni-
ka. By³ wielkim Wycho-
wawc¹. Tak¿e  wychowawc¹
osób dojrza³ych.

Ludzie znajduj¹cy siê bli-
sko J. Bartkowiaka na ogó³,
choæby przez moment, odczu-
wali specyficzne promienio-
wanie z Jego duszy. Objawia-
³o siê to charakterystycznym
uœmiechem, skinieniem rêki,
widaæ by³o gotowoœæ dawania
siebie. Przyjemnie siê obser-

wowa³o z boku, gdy rozmawia³ z którymœ z pracowników. £atwo mo¿na by³o
dostrzec w tym dialogu porozumienie. Zawsze, gdy wychodziliœmy z Jego
gabinetu, czuliœmy siê podbudowani. Nie zna³ problemu, którego nie móg³
rozwi¹zaæ.

Jako pocz¹tkuj¹cy dyrektorzy, ale i póŸniej, gdy ju¿ dysponowaliœmy
okreœlonym "pryncypalskim" doœwiadczeniem, nadal pilnie siê od Niego uczy-
liœmy sztuki szkolnego "dowodzenia".

Dyrektor J. Bartkowiak chcia³ i umia³ pomagaæ m³odym, z ubo¿szych
rodzin, tym, którzy mieli trudnoœci w przyjmowaniu wiedzy. Nie przekre-
œla³ ich. Cierpliwie dawa³ szanse.

40. lecie Zespo³u Szkó³ Rolniczych w 1999 roku. Dy-
rektor Józef Bartkowiak wita goœci.
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Uzyskiwa³ wyj¹tkowe efekty w kszta³ceniu osób doros³ych. W sumie
- wiele osi¹gn¹³, wraz ze wspó³pracownikami, w unowoczeœnianiu rol-
nictwa na Ziemi Lubuskiej, z ogromnym po¿ytkiem spo³ecznym.

Jeszcze nikt o takiej wizji przysz³oœci nie mówi³, a uczniowie kiero-
wanego przezeñ Technikum Rolniczego, w ramach partnerstwa miêdzy
placówkami kszta³c¹cymi rolników, odbywali praktyki we Francji; prak-
tycznie przygotowywali siê do ¿ycia i pracy we wspólnocie pañstw euro-
pejskich.

Nie doœæ, ¿e serce czasem bi³o Mu mocniej po lewej stronie, to mia³ je
bardzo ¿yczliwe dla dzia³alnoœci pozalekcyjnej, artystycznej i sportowej.
W pierwszym rzêdzie mia³ serce otwarte dla innych ludzi. Cechowa³ siê
niezawodnoœci¹. Szanowa³ dane s³owo.

Wszyscy pamiêtamy brawurowe popisy zespo³u pieœni i tañca (pod
opiek¹ Marii Bartkowiak), orkiestry dêtej (prowadzonej przez Mariana
Storto), uœwietniaj¹ce powa¿ne i znacz¹ce œrodowiskowe uroczystoœci,
wydarzenia.  To w³aœnie wynik Jego koncepcji, filozofii  kierowanej na
potrzeby  konkretnej, prowadzonej przez Niego szko³y, ale i jako przy-
k³ad do naœladowania w wielu placówkach oœwiatowych.

Innym dyrektorom szkó³ nie odmawia³ pomocy pedagogiczno-arty-
stycznej, technicznej, komunikacyjnej. Ostatnio bardzo mocno i ze œwiet-
nymi rezultatami anga¿owa³ siê w ¿ycie gospodarcze i sportowe na szcze-
blu regionalnym, m.in. w Wojewódzkim Sejmiku Lubuskim (w okresie
czterech kadencji),  siêga³ aktywnoœci wymiarów krajowych (pe³ni³ funk-
cjê cz³onka Zarz¹du Krajowego Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej).

Wskutek jakichœ niezbadanych planów odszed³ od nas nadzwyczaj
cenny wychowawca, obywatel, wielki, dobry Cz³owiek. 13 czerwca 2015
roku gubinianie, absolwenci, przyjaciele z ró¿nych miejsc  kraju t³um-
nie towarzyszyli Józefowi Bartkowiakowi w Jego ostatniej drodze - z
koœcio³a parafialnego na cmentarz w rodzinnej Osiecznej ko³o Leszna
Wlkp.

W³odzimierz Rogowski
Stanis³aw Turowski
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Dbamy o miejsca
historyczne

W Gubinie jest wiele miejsc, które maja swoj¹ historiê. Czêsto  s¹  zanie-
dbane, a  organizacje spo³eczne, które kiedyœ o nie dba³y i oznakowa³y daw-
no zapomnia³y o tym lub ich dzia³alnoœæ przesz³a do historii. Specyfika Gu-
bina i jego graniczne po³o¿enie powinna sk³aniaæ do dzia³añ przyci¹gaj¹-
cych turystów, na czym mo¿e skorzystaæ  handel, gastronomia, us³ugi i

mo¿e przynieœæ to wy-
mierne korzyœci dla mia-
sta.

Jednak by przyci¹-
gn¹æ turystów musimy
dbaæ o nasze " historycz-
ne pere³ki".  Na swoich
posiedzeniach Zarz¹d
SPZG zastanawia³ siê
jak lepiej i skuteczniej
zadbaæ o ma³e zabytki.
Poniewa¿ celem SPZG

jest miêdzy innymi popu-
laryzowanie i utrwalanie
dziedzictwa kulturowego
Ziemi Gubiñskiej zarz¹d
wyszed³ ze œmia³¹ (cz³on-
kowie maj¹ juz swoje
lata) propozycj¹, aby za-
opiekowaæ siê przy wspar-
ciu urzêdu miejskiego
miejscami o znaczeniu
historycznym.

Na pierwszym spo-
tkaniu 26 czerwca ustalono miejsca i zakres prac porz¹dkuj¹cych oznako-
wania i utrzymanie estetyki, w takich miejscach jak: G³az Hañby przy ul.

Krzy¿e pokutne przed wojn¹.

Krzy¿e pokutne - fotografia z sierpnia 2015.
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Legnickiej, plac na którym sta³a synagoga  i  Brama Ozdobna przy ul.
D¹browskiego,  pozosta³oœci muru obronnego przy ul. 3. Maja ruiny fary,
Park Waszkiewicza (z tablic¹ informacyjn¹ dot. willi Wolfa), kamieñ upamiêt-
niaj¹cy przemarsz wojsk  napoleoñskich w 1812 r. przy Euro deptaku, ka-
mieñ upamiêtniaj¹cy dom rodzinny Corony Schröter i oznakowanie fragmen-
tu by³ych torów tramwajowych przy moœcie granicznym, tablica informacyj-
na dot. starego cmentarza przy ul. Królewskiej, kamieñ z informacj¹ na te-
mat by³ego cmentarza przy ul. Barlickiego, Krzy¿e Pokutne i nowa tablica
informacyjna - (obecna nieczytelna )przy ul. Œl¹skiej, Baszta Dziewicy (nowa
tablica informacyjna) przy ul. Drukarskiej. Dotychczas uporz¹dkowano miej-
sce po by³ej synagodze, oczyszczono G³az Hañby, uporz¹dkowano miejsce przy
Krzy¿ach Pokutnych, wyczyszczono  tablice informacyjne i odmalowano ele-
menty metalowe, zlecono wykonanie nowych tablic informacyjnych  na Basz-
tê Dziewicy i mury obronne. Wyznaczono równie¿ osoby, które na co dzieñ
monitoruj¹, pod wzglêdem estetyki, przydzielone im miejsca.

Powy¿sze dzia³ania wspierane s¹ przez urz¹d miejski w ramach zadania
publicznego, gdy¿ niektóre przedsiêwziêcia wymagaj¹ nak³adów finanso-
wych. Tak wykonawcy, jak i zarz¹d SPZG s¹ przekonani, ¿e wysi³ek i pie-
ni¹dze zostan¹ wydane racjonalnie.

Urszula Kondracik

S³oniki na szczêœcie
Pañstwo Piweccy z Poznania goœcili w naszej Izbie Muzealnej. Przed

laty pan Przemys³aw pe³ni³ w Gubinie zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹. Pañ-
stwa Piweckich tak zafascynowa³a nasza dzia³alnoœæ, ¿e po kilku dniach na
adres SPZG przysz³a paczka, a w niej 63 maleñkie s³oniki. Dla ka¿dego z
cz³onków SPZG po
jednym. Na szczê-
œcie. Wykona³a je
Pani Piwecka, a my
serdecznie za ten nie-
codzienny przekaz
dziêkujemy.

S³oniki s¹ do od-
bioru w biurze
SPZG. (red.)
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Skarby Ziemi Gubiñskiej
Zabytkowe domy i obiekty w Gubinie (12)

Dla ka¿dego skarbem jest coœ innego. Dla jednych mo¿e to byæ z³oto lub
szlachetne kamienie. Dla drugich zdrowie lub unikatowe znaczki, monety,
motocykle czy obrazy. Dla wielu osób, coraz czêœciej, skarbem jest nasze
otoczenie - przyrodnicze i architektoniczno-archeologiczne. Chcemy je podzi-
wiaæ, szanowaæ, jednym s³owem troszczyæ siê o trwa³e œlady przesz³oœci.
Jednym ze skarbów Ziemi Gubiñskiej jest np. Muzeum Gospodarstwa Wiej-
skiego w Bie¿ycach im. Gzikowskich, prowadzone przez Zenonê Dyrbusch.
To element przyrodniczego bogactwa i dawnej infrastruktury rolniczej, skar-
bem s¹ tak¿e zabytkowe domy i obiekty w naszym mieœcie, które przetrwa³y
wojnê i kilkadziesi¹t lat od jej zakoñczenia.

Ulica Piwna

Ulica Piwna, przedwojenna Am Damm, kojarzy siê nam z browarem G.

Fragment frontonu jednego z budynków dawnego browaru G. Krolla.
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Krölla, zabytkowym budynkiem w stylu neogotyku angielskiego. W lipcu
1945 r. uruchomiono tu browar pañstwowy z zajêciem dla 32 osób (póŸniej
zaniechano produkcji), a od 1955 r. wielobran¿owy zak³ad Spó³dzielni Inwa-
lidów Pokój. Produkowano tanie wina owocowe i soki. Pierwszy "nastaw" w
iloœci 30 tys. litrów wykonano 28 paŸdziernika 1955 roku. W 1973 r. wybu-
dowano przy Piwnej wiatê na opakowania, zamienion¹ potem na zak³ad
drzewny. Rozbudowano Miêdzyspó³dzielnian¹ Przychodniê Rehabilitacyjn¹.
Jeszcze w maju 1998 r. przy ul. Piwnej 1 funkcjonowa³o Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno-Handlowe Pokój S.A., oferuj¹ce szyby zespolone, wyroby me-
talowe i styropianowe oraz us³ugi stolarskie, a reklamuj¹ce siê w prasie
sloganem: "Kupisz w firmie Pokój i masz œwiêty spokój!" By³ to zak³ad pracy
chronionej, który sam nie uchroni³ siê od upadku w roku 2001.

Obecnie, od 2003 r. w tym kompleksie przy ul. Piwnej znajduje siê Przed-
siêbiorstwo Konstrukcji Metalowych (PKM) Wioletty i Zbigniewa Ponia-
towskich. Znajduj¹ siê tu rzadko spotykane piwnice, w których le¿akowa³o
wino. Specjalna izolacja dawa³a latem i zim¹ t¹ sam¹ temperaturê.

Firma zatrudnia ponad 120 osób. Budynek administracyjny dawnego
browaru - jak przekaza³ Zbigniew Poniatowski - poddano rewitalizacji za
oko³o 220 tysiêcy z³otych, przy 50% dotacji z budzetu miasta. Pod nadzorem
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymieniono stolarkê
okienn¹, odnowiono oryginalne drzwi zewnêtrzne, wymieniono poszycie da-
chowe. Przed wojn¹ funkcjonowa³a winda, pozosta³y otwory. Biurowiec jest
zagospodarowany w po³owie. Wewn¹trz planuje siê remont i wówczas po-
wstanie mo¿liwoœæ wydzier¿awienia obiektu o powierzchni 880 metrów kwa-
dratowych.

Budynek przyleg³y odnowiono.
Obiekt wpisany do rejestru zabytków jako budynki przemys³owo-winiar-

skie, oficyna przy ul. Piwnej 1 pod nr. 3252  dnia 27 listopada 1992 r.

Ulica Piastowska 23
Mieœci siê tutaj Pañstwowa Szko³a Muzyczna I stopnia im. Kazimierza

Serockiego. Budynek wybudowano w roku 1903. By³ obiektem prywatnym.
Po wojnie mieszka³a tu rodzina Hamryszczaków. W 1974 r. miasto (po du¿ej
powodzi), odda³o budynek na potrzeby powo³anej w 1975 r. szko³y  muzycz-
nej. Z tylu domu dobudowano czêœæ sali kameralnej i scenê. Dobudowano
tak¿e piêtro. W 2010 r. za 160 tysiêcy z³otych odnowiono po powodzi piwni-
ce. Rok póŸniej po³o¿ono elewacjê (50 % dofinansowa³ Urz¹d Miejski Gubi-
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na, drug¹ po³owê Ministerstwo Kultury). W roku 2013 osuszono budynek, po³o-
¿ono izolacjê pionow¹. W 2015 r. za³o¿ono nowy dach.

Termomodernizacja budynku ma nast¹piæ w przysz³ym roku, równie¿ doko-
nany zostanie remont wewn¹trz szko³y, który ma obj¹æ m.in. wymianê instala-
cji gazowej, wentylacyjnej, okien i dokoñczenie modernizacji sieci elektrycznej.

Budynek wpisano do rejestru zabytków 21 listopada 1976 r. pod nr. 2267.
Wies³aw £abêcki

Szko³a Muzyczna na fotografii wykonanej w listopadzie 2012 roku.

W Muzeum Miasta i Przemys³u w
Guben Gasstraße 6 (w budynku
Urzêdu Miasta) czynna jest do 31
paŸdziernika br. wystawa poœwiê-
cona monetom. Wystawa nosi tytu³
„Grosze, talary, fenigi i inne”. Wy-
stawê mozna zwiedzaæ w godzi-
nach otwarcia muzeum.
www.museen.guben.de



14  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

Ocaliæ od zniszczenia
W wielu miejscach Gubina widaæ jeszcze œlady dawnej, przedwojennej

œwietnoœci naszego miasta. Tu i ówdzie mo¿na spotkaæ "dysz¹ce ostatkiem
si³" piêkne dekoracje frontonów kamienic, stylowe drewniane drzwi fronto-
we, bramy na których widaæ pozosta³oœci dawnego kunsztu rzemieœlnika,
który je wykona³. Na pewno ewenementem jest brama wjazdowa do hurtow-
ni warzywnej przy ulicy D¹browskiego. Brama "goni resztami si³", ma nie-
spotykane jak na gubiñskie warunki rozmiary i nadal, pomimo prawie 100.
letniego ¿ywota nale¿ycie wype³nia swoje obowi¹zki.

Póki co, mamy niewiele przyk³adów dzia³añ zmierzaj¹cych do "przed³u-
¿anie ¿ywota" i ratowanie od zniszczenia elementów architektury gubiñ-
skiej. Wiele z nich ma ponad 70. lat, wiele przekroczy³o "setkê" i pomimo
sêdziwego wieku stara siê prze¿yæ. I choæ pozytywnych przyk³adów jest
niewiele, to jednak powoli przybywa ich, jak choæby odrestaurowanzy zegar
s³oneczny na frotnowej œcianie kamienicy obok banku na ul. Piastowskiej.
Chyba jedyny „na chodzie” w naszym mieœcie. Spróbujmy zastanowiæ siê
jak pomóc starym sêdziwym drzwiom, bramom, posadzkom, zegarom s³o-
necznym, sztukaterii elewacyjnej na frontonach budynków. Odrestaurowa-
ne z pietyzmem drzwi wejœciowe pozostawiaj¹ w pokonanym polu te nowe,
dziœ wykonane z tworzyw sztucznych, blach itp. Zadbane i otoczone opiek¹
przetrwaj¹ jeszcze d³ugie lata. K³aniamy siê nisko tym, którzy o zachowa-
nie piêkna naszego miasta staraj¹ siê zadbaæ.

Poni¿ej kilka przyk³adów.

Œciana frontowa ka-
mienicy mieszkalnej
przy ul. Piastowskiej 4.
Na fotografii wykona-
nej w  paŸdzierniku
2012 roku widaæ zde-
kompletowany zegar
s³oneczny i spore ubyt-
ki tynku w elewacji.
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To samo miejsce w sierp-
niu 2015 roku. Trwa re-
mont elewacji budynku.
Zegar „na chodzie”,
nowe elewacje.

Ulica D¹browskiego 1. Drzwi „goni¹ resztkami si³”. Mo¿e jeszcze zd¹¿¹ byæ piêkne ...

Pokazane fotografie to tylko kilka przyk³adów. Mo¿e ktoœ z Pañstwa
poka¿e nam inne - pozytywne i negatywne. Prosimy o  nadsy³anie na
adres redakcji zdjêæ, lub kontakt telefoniczny.
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Odrestaurowane drzwi wejœciowe Banku
Spó³dzielczego przy ulicy Piadstowskiej.

Drzwi wejœciowe do nieczynnego od
dawna biura zak³adów Kromet przy uli-
cy ̄ ymierskiego.

Brama wjazdowa na teren hurtowni przy ulicy D¹browskiego. Na fotografii z marca 2012
widaæ postêpuj¹c¹ destrukcjê. Dziœ jest tylko gorzej.
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Gubenianin Bodo Podlich, jak zwykle, co tydzieñ, "coœ" przynosi. Tym
razem ofiarowa³ trzy przedwojenne, metalowe, kolorowe pude³ka na kawê.
Trzymano w nich nie tylko kawê, ale i gwoŸdzie, nici, naparstki, bi¿uteriê,
pieni¹dze...

Dawid Sulikowski z Czarnowic przekaza³ ponad 20 przedmiotów znale-
zionych w ziemi m.in. wpinkê na której widnieje napis 1932 (wydawano je z
okazji œwiêta pracy), medal pami¹tkowy z 18 czerwca 1884 r. (upamiêtnia-
j¹cy rocznice pobytu króla Wilhema IV w Guben), obr¹czki go³êbi poczto-
wych z datami 1934, 1938. Ponadto: guzik munduru urzêdniczego, aptecz-
ny dozownik, ró¿ne plomby o³owiane.

Andrzej Witczak ofiarowa³ tablicê "Liceum Medyczne w Gubinie" (bia³e
litery na czerwonym tle), któr¹ zdjêto po rozwi¹zaniu szko³y w 1997 r. przy ul.
Rac³awickiej. Absolwentk¹ ostatniego rocznika by³a córka Andrzeja, Anna.
Ponadto przekaza³ gazetê Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego ¯o³nierz Ludu z 1
maja 1980 r., nr 54 z artyku³em Zdzis³awa Czekierdy o wspomnieniach uczest-
nika ostatniego szturmu na Berlin, pp³k. Maria-
na Bary³o (teœæ A. Witczaka - mjr. WP).

Gubinianin, mieszkaniec Krosna Odrzañskie-
go Waldemar Rojek przekaza³ szyld z napisem
"Szwalania inst. W. Wiœniewska".

Ignacy Horowski przekaza³ dwa przedmioty
gospodarstwa domowego: sprawn¹ i niespoty-
kan¹ dziœ konstrukcyjnie drylownicê do wiœni
oraz maszynkê do mielenia (czego - nie uda³o siê
ustaliæ), oba urz¹dzenia pochodz¹ z przedwojen-
nego gospodarstwa niemieckiego.

Ebs Hermann z Guben przekaza³ pude³eczko z
maœci¹ z okresu I wojny œwiatowej przeznaczon¹
dla ¿o³nierzy. Mazid³o zabezpiecza³o ucho przed pêk-
niêciem bêbenka przy wybuchu bomby (woskowi-
nê nale¿a³o uformowaæ w kulkê i wcisn¹æ g³êboko
do ucha), tak¿e prawie 100. letni¹ drewnian¹ szu-
fladê na pieni¹dze z kasy sklepowej.

Ofiarodawcom serdecznie dziêkujemy!
Wies³aw £abêcki

Wzbogaci³y siê zbiory

Maszynka przekazana przez I.
Horowskiego.
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TADEUSZ FIRLEJ  (1926-2006)
Cz³owiek legenda. Pionier, nestor ¿ycia kulturalnego w Gubinie. Jako

pracownik, niegdyœ, Gubiñskiego Domu Kultury i w okresie, bli¿ej lat dzie-
wiêædziesi¹tych - na etacie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego i przez swoje zaanga¿owanie w ¿ycie miasta da³ siê poznaæ jako nie-
spokojny duch, trudni¹cy siê przy tym uprawianiem poezji. Radoœæ z pisa-
nia wierszy towarzyszy³a dostatnich jego dni. Dziêki ambicjom, œmia³oœci T.
Firleja Gubin stosunkowo czêsto by³ odwiedzany przez znanych pisarzy, w
ogóle przez ludzi pióra; ¿eby poprzestaæ na jednym s³awnym nazwisku -
Mariana Brandysa. T. Firlej by wspó³za³o¿ycielem Gubiñskiego Towarzy-
stwa Kultury. Autor wydawnictw, ksi¹¿ek obrazuj¹cych historiê gubiñskiego
¿ycia kulturalnego. Na specjalne podkreœlenie zas³uguje pozostawiona przez
niego dokumentacja fotograficzna miasta. Powszechnie ceniony dzia³acz spo-
³eczny, pozaszkolny wychowawca m³odzie¿y.

JÓZEF BARTKOWIAK (1941-2015)
By³ nieustaj¹cym optymist¹. Ale nie o usposobieniu widocznym zadowole-

niem. Jakby skrywa³ przed otoczeniem pogodê ducha, która zapewne bra³a siê
z wielkiej dobroci, tak ogromnej, ¿e starcza³o jej dla wszystkich wokó³. Chyba
te¿ na nikogo, nigdy siê nie gniewa³. "Sporne ³adunki" dyplomatycznie i w
porê rozbraja³. Mia³ równie¿ du¿o ¿yczliwoœci - dla bliskich, kolegów, wspó³-
pracowników, tak¿e dla osób przypadkowych. Lubi³ pomagaæ w ró¿nych sytu-
acjach i na rozmaite sposoby. Patrzy³ na rzeczywistoœæ w szerszej perspekty-
wie  ni¿ wymaga³o tego kierowane przezeñ (w odleglejszych latach) Techni-
kum Rolnicze w Gubinie. W trosce o wysok¹ jakoœæ pracy dydaktycznej w
jego placówce - przedsiêbiorstwie i dla zapewnienia absolwentom lepszego startu
¿yciowego organizowa³ kontakty, wspó³pracê ze szko³¹ z Francji, o podobnym
profilu. Z rozmachem wojewódzkim i ogólnopolskim zajmowa³ siê, bardzo sku-
tecznie, organizowaniem ¿ycia sportowego. Pedagog - co siê zowie.

STANIS£AW KOMAR  (1947-2010)
Cz³owiek wielkiej kultury, bardzo ¿yczliwie usposobiony do otoczenia.

Niezwykle "dyspozycyjny" jako "sztabowy" dzia³acz kultury. W swoim anga¿o-

Ci, co odeszli ...
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waniu siê na rzecz rozwoju intelektualnego œrodowiska Gubina i pobliskich
miejscowoœci nie widzia³ spraw "cudzych" i "naszych". Urodzony redaktor. Po-
trafi³ zaraziæ sztuk¹ pisania. Œwietnie i skutecznie opiekowa³ siê autorami po-
cz¹tkuj¹cymi. Jego pióro zapewni³o mu miejsce wœród uznawanych pisarzy,
dziennikarzy wojskowych i cywilnych. Mimo du¿ych k³opotów ze zdrowiem, do
ostatnich dni ¿ycia zajmowa³ siê jeszcze sprawami organizacyjnymi Gubiñskie-
go Towarzystwa Kultury, miêdzy innymi nie odpuszcza³ naszego Konkursu
Literackiego im. Tadeusza Firleja o "Z³ote Pióro". Czego siê podejmowa³ - a po-
dejmowa³ siê obowi¹zków wielu i bez narzekania - robi³ to co najmniej na miarê
oczekiwañ.

FLORIAN FIRLEJ  (1956-2014)
Robi³ wra¿enie cz³owieka renesansu.Wielorako uzdolniony. Bez komplek-

sów wchodzi³ na pole fotografiki, malarstwa, literatury. Ci¹gnê³o go do aktyw-
noœci  na œcie¿kach  regionalizmu, dokumentalistyki, pisarstwa uprawianego
przez regionalistów, tych z Gubina, ale i z obszaru Ziemi Lubuskiej, tak¿e wspó³-
pracowa³ z twórcami ze strony niemieckiej; przygotowywa³ organizatorsko t³u-
maczenia na jêzyk polski i niemiecki, w zakresie dokumentu, literatury - poezji
i prozy. Dzia³acz-torpeda. Prowadzi³ dynamicznie w³asne wydawnictwo, inspi-
rowa³ do aktywnoœci pisarskiej i plastycznej autorów z Gubina i innych rejonów
województwa b¹dŸ z Guben  i innych miejscowoœci po stronie gubiñskiej i nie-
mieckiej. Nie zd¹¿y³ odpowiednio wczeœnie uruchomiæ  posiadanych mo¿liwoœci,
talentów. By³ m.in. prezesem Gubiñskiego Towarzystwa Kultury.

KAZIMIERZ OSTROWSKI  (1924-2008)
Osobowoœæ wrêcz przyk³adowa. Przy ograniczonych mo¿liwoœciach porusza-

nia siê ¿y³ pe³nym rytmem. Pisa³ ksi¹¿ki, drukowa³ artyku³y w ró¿nych gaze-
tach. Pilni œledzi³ ¿ycie kulturalne i polityczne œrodowiska miasta i gminy Gu-
bin. Jego mieszkanie by³o ma³¹, dobrze utrzyman¹ izb¹ muzealn¹. Wprawdzie
sk³ada³y siê na ten zbiór prawie wy³¹cznie odznaczenia, eksponaty, dyplomy i
teksty dokumentuj¹ce jego twórczoœæ, aktywnoœæ. Ale to bardzo dobrze. Ma³o
kto przeznacza jeden pokój na takie rzeczy. W mieszkaniu K. Ostrowskiego,
goœcinnie otwartym dla osób zainteresowanych zrealizowano niema³o spotkañ,
zwykle z inicjatywy gospodarza, które to rozmowy przyczyni³y siê do uatrakcyj-
nienia ¿ycia w naszym mieœcie. Oczywiœcie ów skromny, ale bardzo ambitny
autor by³ zapraszany na spotkania literackie z doros³ymi i z m³odzie¿¹ szkoln¹.

W³odzimierz Rogowski, Stanis³aw Turowski
Kontynuacja w nastêpnym numerze
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Pionierzy Ziemi Gubiñskiej
czêœæ IX

1. Chomont Aniela (1922), z domu
Barska pochodzi z województwa wo³yñ-
skiego, od IV-VI.1944 r. do V-X.1945 r.
pomocnicza s³u¿ba wojskowa, ostatnie
miesi¹ce Korpus Bezpieczeñstwa We-
wnêtrznego, by³a telegrafistk¹, pisa-
rzem, maszynistk¹. Po zdemobilizowa-
niu przyjecha³a do osiad³ych w Polu ro-
dziców, tu wysz³a za m¹¿ za Micha³a
Chomonta.

2. D¹browski Mieczys³aw (1913-1990),
rodzinne strony- Kaczyn- Hersy w powie-
cie Wysokie Mazowieckie, udzia³ w kam-
panii wrzeœniowej 1939 roku, w 9 Pu³ku
Strzelców Konnych, obóz jeniecki, przymu-
sowe roboty u bauera. Po zakoñczeniu woj-
ny wraca do Polski w 1946 roku z poœlu-
bion¹ rok wczeœniej ¿ona Halin¹ z domu
Bogusz i córka Mari¹. Osiedlaj¹ sie w
Gubinie przy ulicy Wo³yñskiej (obecnie
Gdyñska). Pierwsz¹ pracê podj¹³ w tarta-
ku, na emeryturê odszed³ jako cywilny pra-
cownik wojska.

3. Eret W³adys³aw (1909-1969) - pocho-
dzi³ z Czarnolesia nad Bugiem, X.1944 -
XI.1945 r. 66. Pu³k Artylerii Przeciwlot-
niczej. Po zdemobilizowaniu w 1946 roku
osiad³ z rodzin¹ w Jaromirowicach, by³
pierwszym so³tysem tej wsi (1946-1960), za³o¿ycielem Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej. ¯ona Katarzyna (1909-2007), dzieci: Bogus³aw, Anna, Katarzy-
na, W³adys³aw, Stanis³aw i S³awomir.

4. Jurczyk Feliks (1890-1956)- pochodzi³ z województwa ³ódzkiego, bru-
karz, w Gubinie osiedli³ siê w 1946 roku, ¿ona Wiktoria (1989-1978) dzieci:
Stanis³awa (1923-1999) po mê¿u Paw³owska i Sylwester (1930-1989).

Pañstwo Chomontowie z synem Tade-
uszem

Pañstwo D¹browscy z dzieæmi
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5. Jaskólski Szczepan (1920-1972) - w
1945 roku osiedli³ siê w Gubinie, póŸniej
przeprowadzi³ siê do Komorowa na gospo-
darstwo rolne, rodzinne strony to wieœ Pia-
ski w gminie Witkowo. W 1946 roku o¿eni³
sie z Magdalen¹ Kram (1927-1986), dzieci:
Janina, W³adys³awa, Henryk, Zenon.

6. Gzikowski Piotr (1911-1995) - w la-
tach 1932-1934 zasad-
nicza s³u¿ba wojsko-
wa, 1939 roku udzia³ w
kampanii wrzeœniowej,
niewola u Niemców ,
po wyzwoleniu wcielo-
ny do armii polskiej
(Andersa) w Francji
.W 1946 wraca do kra-
ju, odnajduje ¿onê Agnieszkê (1910-2007) i córki Zeno-
nê , Mariê i Gra¿ynê, którym los nie oszczêdzi³ drama-

tycznych prze¿yæ. Razem jad¹ na Ziemiê Gubiñsk¹, osiedlaj¹c siê w Bie¿y-
cach na gospodarstwie rolnym.

7. Kapusta Henryk (1924-1985) - jeden z pierwszych
gubiñskich szewców pochodzi³ z Urzejawic. Od 1  lutego
1945 roku do 8 marca 1947 roku s³u¿ba wojskowa, w
stopniu sier¿anta s³u¿y³ w WOP. Po zdemobilizowaniu
osiad³ w Gubinie, jako osadnik wojskowy prowadzi³ za-
k³ad szewski przy ul. Wyspiañskiego.

8. Konieczny Jan (1919-1996) - udzia³ w kampanii
wrzeœniowej 1939 roku w 1 Pu³ku Artylerii Przeciwlot-
niczej, obóz jeniecki. Po zakoñczeniu wojny osiedli³ siê w
Gubinie, nauczyciel i kierownik Szko³y Podstawowej nr
2 w Gubinie, ¿ona Janina z domu Zaleska równie¿ na-
uczycielka.

9. Malinowski Mieczys³aw (1924-2008) - do Gubina przyby³ z rodzin¹ w
1945 roku z Bronowic w Krakowskiem, o¿eni³ sie z Izabel¹ Pi³at z Kêpna
(1924-2012). D³ugoletni pracownik GS "Samopomoc Ch³opska". Dzieci: Da-
nuta (1945), Leszek (1956,) Jacek (1964).

Gzikowski Piotr

Pañstwo Jaskólscy z dzieæmi

Kapusta Henryk
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10.  Skowroñski Benedykt (1904-
1961) - do Gubina wraz z rodzina przyby³
w paŸdzierniku 1945 roku. ¯ona Marian-
na (1916-1992), córki Jadwiga (1938),
Kazimiera (1943-2003). Rodzinna miejsco-
woœæ to S³u¿ewo w powiecie Aleksandrów
Kujawski. Bêd¹c piekarzem uruchomi³
prywatn¹ piekarniê przy ulicy Kaliskiej
32, gdzie te¿ zamieszkali. Po nasileniu siê
tzw. domiarów zrezygnowa³ i przeszed³ w
swoim zawodzie do pracy w GS "Samopo-
moc Ch³opska". ¯ona zajmowa³a siê dzieæ-
mi i pracowa³a w Zak³adach Przemys³u
Odzie¿owego "Goflan".

Wojtkumski Piotr

11. Wojtkumski Piotr (1924-1995) - pochodzi³ z Wi-
leñszczyzny, IV.1946- IX.1947 s³u¿ba wojskowa, na
Ziemiê Gubiñsk¹ przyby³ jako ¿o³nierz WOP. Po de-
mobilizacji jako osadnik wojskowy osiedli³ siê na go-
spodarstwie rolnym w Jaromirowicach. O¿eni³ siê z
Helen¹ Szyk (1925 ), dzieci: Zenon (1950), Jan (1952-
2015), Stanis³aw (1953), Roman (1955).

Rodzina Malinowskich

Gubin na starej
fotografii

Tak w 1924 roku wygl¹-
da³ jeden z budynków miej-
skich, na pocz¹tku lat 70. ub.
wieku zaadoptowany na Ze-
spó³ Szkó³ Rolniczych (dziœ
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych).
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Kszta³cenie muzyczne
w Gubinie

"Naród, który przestaje œpiewaæ, przestaje ¿yæ."
Oskar Kolberg

Pierwsze lata powojenne w Gubinie przynios³y zmiany w oœwiacie, kul-
turze i œwiadomoœci spo³eczeñstwa. Rozwijaj¹ce siê szkolnictwo w mieœcie
nie zabezpiecza³o jednak kszta³cenia dzieci o zainteresowaniach muzyk¹. O
kszta³ceniu muzycznym wszystkich chêtnych pomyœla³o dzia³ajace wów-
czas Gubiñskie Towarzystwo Kultury. Na wniosek jego dzia³acza, lekarza
p. Tadeusza Kunickiego utworzono 2 wrzeœnia 1958 roku Spo³eczne Ogni-
sko Artystyczne w Gubinie. Pierwszym dyrektorem ogniska zosta³ mgr
Antoni Salabura. Pocz¹tkowo zajêcia muzyczne odbywa³y siê na terenie
Gubiñskich Zak³adów Przemys³u Terenowego i w Szkole Podstawowej nr 2
w Gubinie. Na zajêcia uczêszcza³o 85 dzieci, a uczy³o ich 4 nauczycieli.
Nauczanie odbywa³o siê na zasadzie odp³atnoœci. Uczniowie pobierali naukê
w 4 sekcjach: fortepianu, akordeonu, skrzypiec i instrumentów strunowych.
Z chwil¹ utworzenia (1959 r.) Powiatowego Domu Kultury w Gubinie, Spo-
³eczne Ognisko Artystyczne (SOA) mog³o korzystaæ z lokalu i instrumentów
muzycznych PDK. Wkrótce nowym dyrektorem ogniska zosta³ Stanis³aw
Chmielewski (1959-1964), który zatrudnia³ 7 nauczycieli. W tym czasie ogni-
sko zaczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ równie¿ w okolicach Gubina, powsta³y filie w
Stargardzie Gubiñskim, Grabicach, Garnizonowym Klubie Oficerskim,
Czarnowicach, a w póŸniejszym okresie w Wa³owicach.

17 listopada 1961 roku SOA zosta³o wy³¹czone spod administracji Po-
wiatowego Domu Kultury i przesz³o na w³asny rozrachunek gospodarczy,
zajmuj¹c lokal przy ul. Wilhelma Piecka. Rozpocz¹³ siê nowy etap dzia³al-
noœci ogniska, ros³o zainteresowanie kszta³ceniem muzycznym w œrodowi-
sku gubiñskim. W 1962 roku ukoñczyli naukê pierwsi absolwenci ogniska.
W roku szkolnym 1962/63 w SOA dokona³o siê wiele zmian, nadzór nad nim
objê³o Poznañskie Towarzystwo Muzyczne imieniem Henryka Wieniawskiego
w Zielonej Górze, które od 1965 roku przekszta³ci³o siê w Lubuskie Towa-
rzystwo Muzyczne. Od tej pory LTM wspiera³o nauczycieli - muzyków orga-
nizuj¹c im seminaria, pokazy metodyczne i kursy o charakterze zawodo-
wym. Po wyjeŸdzie dyrektora Ogniska z Gubina, funkcjê kierownicz¹ na
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okres jednego roku obj¹³ p. Konrad Napieralski, a w latach 1965-67 stano-
wisko to pe³ni³ p. Stanis³aw Ciomek, który by³ jednoczeœnie instrumenta-
list¹ Zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej. Trudne warunki lokalowe nie
sprzyja³y rozwojowi kszta³cenia muzycznego, z pomoc¹ przysz³y ówczesne
w³adze miejskie, które przydzieli³y inny lokal (1964) mieszcz¹cy siê przy
ulicy Piastowskiej 24. Lepsze warunki pracy spowodowa³y, ¿e na zajêcia
uczêszcza³o 110 uczniów.

11 maja 1967 roku decyzj¹ Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego za-
twierdzon¹ przez Wydzia³ Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej stanowisko dyrektora SOA obj¹³ absolwent tego ogniska Leonard Kury-
³owicz. Mimo czêstych zmian na stanowisku dyrektora kszta³cenie muzycz-
ne odgrywa³o wa¿n¹ rolê wœród mieszkañców miasta i okolic. W latach sie-
demdziesi¹tych nastêpuje stabilizacja kadry pedagogicznej, zagwarantowa-
no nauczycielom mieszkania oraz umo¿liwiono im zdobywanie kwalifikacji
w Pañstwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Zielonej Górze, a nastêpnie w
Wy¿szej Szkole Pedagogicznej.

W 1973 roku w ognisku pracowa³o 8 nauczycieli, w tym 6 na pe³nym

20 maja 2015. Dyrektor Alicja Gil odbiera medal i tytu³ „Zas³u¿ony dla Miasta Gubina” z r¹k
wiceburmistrz Justyny Karpisiak i Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Edwarda Patka nada-
ny za ca³okszta³t pracy w Szkole Muzycznej.
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etacie, a liczba dzieci zwiêkszy³a siê do 180.
Spo³eczne Ognisko Artystyczne pracowa³o w oparciu o statut zatwier-

dzony przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze
(1968). Statut okreœla³, ¿e ognisko jest placówk¹ kulturalno-oœwiatow¹ re-
alizuj¹c¹ podstawowe formy wychowania i kszta³cenia muzycznego. SOA
prowadzi³o dzia³alnoœæ w dwóch kierunkach: dydaktyczno-wychowawczym
i upowszechnieniowym. Pierwszy kierunek obejmowa³ nauczanie zbiorowe
przedmiotów ogólno-muzycznych, indywidualne lekcje gry na instrumen-
tach i muzykowanie zespo³owe. W ramach tych form ognisko prowadzi³o
nauczanie zró¿nicowane, i tak: dla dzieci w wieku 7-10 lat, m³odzie¿y 11-18
roku ¿ycia, i dla doros³ych (powy¿ej 18 roku ¿ycia).

Czas trwania nauki by³ w zasadzie nieograniczony. Jednak dla okreœle-
nia ram programowych statut okreœla³, ¿e w dziale dzieciêcym ustalono 6
lat nauki, a w dziale m³odzie¿owym i doros³ych po 4 lata. Drugi kierunek
dzia³alnoœci to upowszechnianie ró¿nych form muzyki nie tylko w mieœcie
Gubinie, ale i œrodowiskach wiejskich. S³uchaczem mog³a zostaæ ka¿da oso-
ba bez wzglêdu na wiek, jeœli posiada³a sprawnoœæ fizyczn¹ i umys³ow¹ w
stopniu umo¿liwiaj¹cym rozpoczêcie i kontynuacjê nauki.

Spo³eczne Ognisko Artystyczne, mimo ¿e aktywnie uczestniczy³o w ¿yciu
kulturalnym miasta poprzez organizowanie imprez artystycznych, przy
obchodach œwi¹t i rocznic pañstwowych, to jednak Gubinianie odczuwali
brak placówki muzycznej, która by nie tylko umuzykalnia³a, lecz kszta³ci³a
instrumentalistów, celem kierowania ich do dalszego kszta³cenia zawodo-
wego.

Tak¹ rolê mog³aby spe³niaæ Pañstwowa Szko³a Muzyczna. Z wnioskiem
o utworzenie takiej szko³y wyst¹pi³ Leonard Kury³owicz. W³adze wojewódz-
kie wyrazi³y zgodê na utworzenie jednej Pañstwowej Szko³y Muzycznej I.
stopnia w powiecie kroœnieñskim, a wiêc utworzono takow¹ w Kroœnie Odrz.
z fili¹ w Gubinie. Oddzia³ gubiñski kroœnieñskiej szko³y muzycznej roz-
pocz¹³ dzia³alnoœæ 1 wrzeœnia 1974 roku. W pierwszym roku naukê pobiera-
³o 69 uczniów. Byli to uczniowie Spo³ecznego Ogniska Artystycznego. W³a-
dze miasta Gubina doceniaj¹c wartoœci i korzyœci jakie wi¹za³y siê z istnie-
niem szko³y przydzieli³y bardziej funkcjonalny budynek przy ulicy Piastow-
skiej 23 (obecny). Jednoczeœnie naczelnik miasta zwróci³ siê do Wydzia³u
Kultury i Sztuki przy Urzêdzie Wojewódzkim w Zielonej Górze z proœb¹ o
usamodzielnienie gubiñskiej filii. Po uzyskaniu zgody Zarz¹dzeniem nr 34
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 maja 1975 roku szko³a otrzyma³a pe³ne



26  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

prawa do samodzielnej dzia³alnoœci.
Do nowego, wyremontowanego budynku przeniesiono siê w listopadzie

1976 roku. Uroczystego przekazania lokalu dokona³ Naczelnik Miasta Gu-
bina Stefan Ciszek. W szkole utworzono 10 klas lekcyjnych, salê kame-
raln¹ z widowni¹, bibliotekê, magazyn sprzêtu muzycznego, pokój nauczy-
cielski, sekretariat, gabinet dyrektora, szatniê oraz dobrze zorganizowane
zaplecze socjalne. W urz¹dzaniu i wyposa¿eniu szko³y w instrumenty mu-
zyczne i pomoce dydaktyczne pomóg³ Wydzia³ Kultury i Sztuki w Zielonej
Górze. Nast¹pi³a znaczna poprawa warunków prowadzenia zajêæ. Celem
pierwszego dyrektora L. Kury³owicza i rady pedagogicznej by³ wszechstron-
ny rozwój powsta³ej Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia w Gubinie i
podniesienie poziomu pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz œcis³a wspó³-
praca ze œrodowiskiem. Szko³ê wspiera³o swoj¹ dzia³alnoœci¹ Gubiñskie To-
warzystwo Kultury.

Dniem historycznym okaza³ siê dzieñ 1 kwietnia 1976 roku, w którym to
odby³ siê I Konkurs Akordeonowy Pañstwowych Szkó³ Muzycznych woje-
wództwa zielonogórskiego. W roku szkolnym 1977/78 szko³a zatrudnia³a 10
nauczycieli, w tym 7 w pe³nym wymiarze godzin i 3 nauczycieli na 0,5

20 maja 2015 - 40 lat Szko³y Muzycznej. Nagrody uznania dla uczniów szko³y.
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etatu. Zatrudnionych by³o 3 pracowników administracji i 2 obs³ugi. Dzia³a-
³y 4 sekcje: fortepianu, akordeonu, instrumentów dêtych, smyczkowych oraz
szarpanych.

Dzieñ 5 marca 1978 roku okaza³ siê dniem smutku nie tylko dla uczniów
i grona pedagogicznego, ale i ca³ego spo³eczeñstwa gubiñskiego. Tego dnia
dyrektor L. Kury³owicz jad¹c samochodem z uczniami na przegl¹d Sekcji
Akordeonu i Instrumentów Dêtych uleg³ wypadkowi. Uczniom na szczêœcie
nic siê nie sta³o, natomiast dla dyrektora skutki wypadku by³y tragiczne.
Odszed³ do wiecznoœci 16 maja 1978 roku w poznañskiej klinice. Jego tra-
giczna œmieræ pogr¹¿y³a w ¿a³obie miasto, które straci³o cz³owieka dbaj¹ce-
go o rozwój kultury muzycznej w Gubinie. Œmieræ Leonarda zamknê³a pierw-
szy prê¿ny okres dzia³alnoœci szko³y.

Stanowisko dyrektora szko³y obj¹³ Edmund Rodziewicz, wspania³y na-
uczyciel klasy tr¹bki i zajêæ teoretycznych tutejszej szko³y. Jako dyrektor
okaza³ siê œwietnym organizatorem wielu koncertów i konkursów muzycz-
nych. Z jego inicjatywy bardzo okazale obchodzono jubileusz 10-lecia po-
wstania PSM I stopnia. W trakcie uroczystoœci odczytano akt nadania szkole
imienia Kazimierza Serockiego - znanego polskiego kompozytora muzyki
wspó³czesnej. Natomiast z okazji XX-lecia placówki muzycznej (1995) szko-
³a otrzyma³a sztandar ufundowany przez prezesa firmy Malbud - Francisz-
ka Koniecznego. Z tej okazji pod kierunkiem dyrektora Jaros³awa Felkela
odby³o siê wiele ciekawych koncertów z cyklu "Gubin, muzyka i My".

Nale¿y wspomnieæ, ¿e w 1991 roku Spo³eczne Ognisko Artystyczne za-
wiesi³o swoj¹ dzia³alnoœæ. Przyczyn¹ by³a z³a sytuacja finansowa (SOA by³o
odp³atne), a Pañstwowa Szko³a Muzyczna I stopnia by³a placówk¹ publiczn¹
nie p³atn¹, wiêc wypar³a swoj¹ baz¹ ognisko i zaczê³a funkcjonowaæ samo-
dzielnie. Nadzór pedagogiczny i dzia³alnoœæ finansow¹ objê³o Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organami funkcjonuj¹cymi w PSM I
stopnia w Gubinie s¹: dyrektor szko³y, rada pedagogiczna, rada rodziców i
samorz¹d uczniowski. Obecnie szko³a realizuje program kszta³cenia mu-
zycznego, który obejmuje:

1. Naukê gry na instrumentach muzycznych  (instrument g³ówny, for-
tepian dodatkowy)

2. Naukê przedmiotów zwanych ogólnomuzycznymi (kszta³cenie s³uchu,
rytmika, audycje muzyczne)

3. Naukê muzykowania zespo³owego (praca z akompaniamentem, chór,
instrumentalne zespo³y kameralne).
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Pañstwowa Szko³a Muzyczna I stopnia im. Kazimierza Serockiego w
okresie swojej dzia³alnoœci opracowa³a ciekawe formy upowszechniania
muzyki w œrodowisku, by³y to: cykl koncertów "Gubin muzyka i My", "Gu-
biñska Jesieñ Muzyczna", koncerty okolicznoœciowe z okazji rocznic, œwi¹t
pañstwowych, Wiosna nad Nys¹, popisy sekcji instrumentalnych, koncerty
noworoczne, propagowanie muzyki w niemieckiej Szkole Muzycznej w Gu-
ben, itp. Wiele inicjatyw w celu promowania szko³y muzycznej wnosi obec-
na dyrektor Alicja Gil. Wspólnie z gronem nauczycielskim zorganizowa³a
otwarcie Roku Chopinowskiego wraz z obchodami 775-lecia miasta Gubina-
Guben (Niemcy). Uroczystoœci te obejmowa³y cykl imprez w trakcie ca³ego
2010 roku.

W bie¿¹cym roku szko³a bardzo uroczyœcie obchodzi³a jubileusz 40-lecia.
Na niecodzienn¹ uroczystoœæ oprócz licznych zaproszonych goœci zjechali siê
absolwenci szko³y z ca³ej Polski. W czasie uroczystoœci w³adze miasta wrê-
czy³y szkole medal "Zas³u¿ony dla Miasta Gubina".

W okresie minionego 40-lecia naukê gry na ró¿nych instrumentach
muzycznych pobiera³o ³¹cznie 1362 uczniów, z tego 539 ukoñczy³o pe³en
cykl nauczania. Aktualnie w szkole uczy siê 97 uczniów, kadra pedagogicz-
na liczy 13 nauczycieli (w tym 70% to absolwenci gubiñskiej placówki), oraz
5 pracowników administracji i obs³ugi.

Szko³¹ kierowali:
Leonard Kury³owicz (1975-1978),
Edmund Rodziewicz (1978-1989),
Jaros³aw Felkel (1989-2007),
od 2007 Alicja Gil.

1. Andruszkiewicz Urszula
2. Banach Andrzej
3. Bia³odziad Jan
4. Czarniak Bogumi³a
5. Felkel Jaros³aw
6. Filipowska Krystyna
7. Filipowski B³a¿ej

Kadra pedagogiczna szko³y w latach
1975-2015

8. Gajda Janusz
9. Gil Alicja
10.Gil Andrzej
11. G³uszczyk Ma³gorzata
12.Góralczyk Ma³gorzata
13.Grêbski Piotr
14.Hoppel Ryszard
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1976 - 1 miejsce Andrzej Œwi¹tkowski w XII Miêdzywojewódzkim Konkur-
sie Akordeonowym w Miêdzyrzeczu - nauczyciel J. Szczerbaty;
Sukcesy uczniów J.Felkela w klasie gitary w Ogólnopolskim Konkursie
Gitary Klasycznej w Strzelcach Opolskich;

1983 - III miejsce Beata WoŸna;
1983 - III miejsce duo gitarowe ;
1984 - II miejsce Mariusz Serbinowski;
1985 - wyró¿nienie Lucjan Harañczyk;
1986 - wyró¿nienie Piotr Lewandowski;
1987 - II miejsce Piotr Lewandowski;

1989 - wyró¿nienie Adam Sowiñski w Miêdzywojewódzkim Konkursie Pia-
nistycznym w Nowej Soli - nauczyciel A. Gil;
1992 - III miejsce Bernard Hajducki - tr¹bka - w Ogólnopolskim Konkursie
M³odego Muzyka w Szczecinku - nauczyciel E. Rodziewicz;
1994 - PSM i Stopnia Gubin w punktacji zespo³owej w Konkursie M³odego
Muzyka w Szczecinku;
1996 - wyró¿nienie Pawe³ Faryniarz - tr¹bka - w XXVI Konkursie M³odego
Muzyka w Szczecinku - nauczyciel E. Rodziewicz;

Szczególne osi¹gniêcia uczniów
i pedagogów w latach 1975-2015:

15.JóŸwiak Andrzej
16.Kacprzyk Aleksandra
17.Kacprzyk Andrzej
18.K³osowicz Wioletta
19.Krolopp Tadeusz
20.Kury³owicz Leonard
21.Kurzeja Jolanta
22.Macherski Pawe³
23.Milak Czes³awa
24.Milun Judyta
25.M³odawski Boles³aw
26.Morawska Paulina
27.Najdek Marcin

28.Nodzak Halina
29.Napieralski Konrad
30.Podsiadlik Jaros³aw
31.Rodziewicz Edmund
32.Rymkiewicz Urszula
33.Rzucid³o Agnieszka
34.Storto Józef
35.Szczerbaty Józef
36.Œlusarczyk Bogumi³a
37.Tec³aw Beata
38.Wachowski Tadeusz
39.Winiszewski Andrzej
40.Wojty³a W³adys³aw
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1996 - nagroda specjalna Anna Rodziewicz - fortepian - za interpretacjê utwo-
rów Fryderyka Chopina w I Miêdzynarodowym Konkursie Pianistycznym
w  Guben - nauczyciel A. Gil;
1997 - wyró¿nienie Kamil K³ujsza - fortepian - w Konkursie Pianistycznym
w Cottbus - nauczyciel A. Rzucid³o;
2003 - I miejsce Alicja Bezdziczek - skrzypce - w Trans granicznym  Kokur-
sie PrzyjaŸni w ¯aganiu - nauczyciel A. Gil;
2004 - wyró¿nienie Alicja Bezdziczek i Karolina Kowalczyk - skrzypce - w
Transgranicznym Konkursie w ¯aganiu - nauczyciel A. Gil;
2012 - I miejsce Karolina Jaroszyñska i Wary Gorockiewicz - duo fortepiano-
we - w Miêdzynarodowym Konkursie w Guben - nauczyciel A. Rzucid³o;
2013 - I miejsce Filip Wiœniewski, II miejsce Maciej Wiœniewski, III miejsce
Eryk Kowalik w XIX Wielkopolskim Konkursie  Instrumentów Dêtych w
Poznaniu - nauczyciel E. Rodziewicz i M. Najdek;
2014 - wyró¿nienie Kuba Kolanko - fortepian - w VII Ogólnopolskim Kon-
kursie Pianistycznym w Warszawie - nauczyciel U. Andruszkiewicz;
2014 - III miejsce Eryk Kowalik - tr¹bka - w XXIII Konfrontacjach Instru-
mentów Dêtych w O³awie - nauczyciel E. Rodziewicz;
2014 - wyró¿nienie Eryk Kowalik - tr¹bka - w III G³ogowskim Konkursie
Trêbaczy - nauczyciel E. Rodziewicz;
2015 - zakwalifikowanie siê Filipa Wiœniewskiego w makroregionie do Ogól-
nopolskiego Przes³uchania CEA Instrumentów Dêtych Blaszanych w £odzi;
2015 - I miejsce Maciej Wiœniewski - saksofon - w XXIV Konfrontacjach
Instrumentów Dêtych w O³awie - nauczyciel  M. Najdek.

Gubiñska szko³a muzyczna przez ca³y okres swojej dzia³alnoœci uczest-
niczy w ¿yciu kulturalnym rejonu pogranicza. Kszta³ci zainteresowania
muzyczne dzieci i pozytywnie oddzia³ywuje na œrodowisko. Jako instytucja
wyspecjalizowana, odpowiedzialna jest za rozwój ¿ycia muzycznego w Gubi-
nie. Dzia³alnoœæ placówki œwiadczy o potrzebie jej istnienia dla spo³eczeñ-
stwa gubiñskiego.

Dziêkujê pani Dyrektor Alicji Gil za udostêpnienie materia³ów do napi-
sania powy¿szego tekstu.

K.Kêdzierska
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"Odrodzona samorz¹dnoœæ to jeden z najwiêkszych sukcesów naszych
przemian. Uwolni³a ona obywatelsk¹ energiê Polaków i pozwoli³a lokalnym
wspólnotom wspó³uczestniczyæ i wspó³decydowaæ w sprawach publicznych.
Nie by³oby nowoczesnej wolnej Polski bez rozwoju samorz¹dnoœci."

To s³owa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³awa Komorowskiego

13 maja 2015, na specjalnie zorganizowanej uroczystoœci œwiêtowa-
no 25-lecie samorz¹du po transformacji ustrojowej w czerwcu 1990
roku. Poni¿ej przemówienie wyg³oszone przez Ryszarda Sibiñskiego
Przewodnicz¹cego Miejskiej Rady Narodowej w latach 1990-1994. Wspo-
mnijmy ten czas i tych ludzi ...

W 25. rocznicê
demokratycznych wyborów

Grupa samorz¹dowców z I. kadencji po wyborach w 1990 roku. Od prawej stoj¹: Ryszard
Sibiñski przewodnicz¹cy RM, Grzegorz Perlak, Lech Fikus wiceburmistrz, Stanis³aw JóŸ-
wiak, Dariusz Bocheñski, Jerzy Zawadzki, Marian Smolak, Janina Izdebska, Czes³aw Fie-
dorowicz burmistrz, Joanna Orzechowska, Zdzis³aw Ptak, Waldemar Kleszcz i obecni:
wiceburmistrz Justyna Karpisiak i przewodnicz¹cy RM Edward Patek.
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z apelu skierowanego do samorz¹dów z okazji 25- lecia ich funkcjonowania.

Szanowni Pañstwo!
Spotykamy siê tu dzisiaj w zwi¹zku z 25. rocznic¹ pierwszych po wojnie

demokratycznych wyborów samorz¹dowych. Odby³y siê one 27 maja 1990
roku. W ich wyniku wy³oniono ponad 2 tys. nowych rad gmin. Jedn¹ z nich
by³a Rada Miejska w Gubinie, której przez blisko cztery lata mia³em przy-
jemnoœæ przewodniczyæ. Dzisiejsza rocznica jest dobr¹ okazj¹ do przypomnie-
nia zarówno atmosfery tamtych lat, jak równie¿ przynajmniej niektórych
dzia³añ tej pierwszej demokratycznie wybranej Rady Miejskiej.

Wœród nowo wybranych radnych dominowa³y osoby, które otrzyma³y
mandat po raz pierwszy. Stanowi³y one w skali kraju a¿ 74% wybranych
radnych. W naszej Radzie Miejskiej wskaŸnik ten by³ jeszcze wy¿szy - 23
na 24 nowo wybranych radnych pe³ni³o tê funkcjê po raz pierwszy!

Podstawê prawn¹ kszta³towania i funkcjonowania odrodzonych samo-
rz¹dów stanowi³y ustawy przyjête przez Sejm RP 8 marca 1990 r.:

- ustawa o samorz¹dzie terytorialnym, dziœ zwana ustaw¹ o samorz¹dzie
gminnym i ordynacja wyborcza do rad gmin oraz uchwalone kilka dni póŸ-
niej, 22 marca 1990 r.:

- ustawa o pracownikach samorz¹dowych
- ustawa o terenowych organach rz¹dowej administracji ogólnej.
17 maja 1990 r. uchwalono ustawê o podziale zadañ i kompetencji okre-

œlonych w ustawach szczegó³owych pomiêdzy organy gminy a organy admi-
nistracji rz¹dowej oraz o zmianie niektórych ustaw, a 18 maja 1990 r. usta-
wê z o ustroju samorz¹du miasta sto³ecznego Warszawy.

Wypada te¿ wspomnieæ o atmosferze towarzysz¹cej uchwalaniu tych
ustaw. Proces transformacji ustrojowej, jaki rozpocz¹³ siê po obradach Okr¹-
g³ego Sto³u, w owym czasie nie dawa³ pewnoœci kontynuacji. St¹d te¿ stara-
no siê przeprowadziæ jak najszybciej takie zmiany, z których w przysz³oœci
nie bêdzie mo¿na siê wycofaæ, albo przynajmniej, rezygnacja z nowych roz-
wi¹zañ bêdzie bardzo utrudniona. Ten reformatorski poœpiech odcisn¹³ swo-
je piêtno na jakoœci ustaw samorz¹dowych. W póŸniejszym okresie trzeba
by³o powsta³e przez to niedomogi korygowaæ.

Odrodzony samorz¹d terytorialny zacz¹³ funkcjonowaæ jako organizm
jednoszczeblowy. Wœród powsta³ych gmin by³y zarówno gminy wiejskie,
gminy miejsko-wiejskie oraz gminy typowo miejskie. Jednak mimo zró¿ni-
cowania charakteru gmin, a tym samym i ich obszaru, ustawodawca ustali³
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dla nich jednakowy zakres zadañ. Wszystkie by³y jednak wyposa¿one w
osobowoœæ prawn¹ wspólnot¹ ludzi zamieszkuj¹cych wyodrêbniony obszar.

Przyjête przed 25 laty rozwi¹zania nie tylko dawa³y lokalnym wspólno-
tom mieszkañców samodzielnoœæ decyzyjn¹ i w³asny aparat administracyj-
ny, ale doprowadzi³y do zmiany w ca³ym sektorze ¿ycia publicznego. Wypo-
sa¿enie zaœ wspólnot samorz¹dowych w odrêbny od pañstwowego maj¹tek
doprowadzi³o do za³amania monopolu pañstwa na œwiadczenie us³ug pu-
blicznych. Wraz z utworzeniem gmin "samorz¹dowych" model jednolitej
w³adzy pañstwowej w Polsce przesta³ istnieæ!

Pocz¹wszy od 1991 r. zaczê³y nastêpowaæ zmiany w katalogu zadañ w³a-
snych gmin. Ju¿ 6 listopada 1992 r. wprowadzono do ustawy o samorz¹dzie
gminnym poprawkê zakazuj¹c¹ gminom prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoœci publicznej.
Wprowadzenie tego zakazu rozpoczê³o ewolucjê ustrojow¹ samorz¹du tery-
torialnego. W kolejnych latach sukcesywnie poszerzano zadania samorz¹-
du. Niestety coraz czêœciej te nowe zadania wspólnot samorz¹dowych nie
sz³y w parze z przekazywaniem œrodków finansowych z bud¿etu pañstwa
na ich realizacjê.

Szanowni Pañstwo!
Przenieœmy siê na chwilê w czasie. Jest wiosna 1989 roku. W gubiñ-

skich zak³adach pracy i instytucjach dzia³aj¹ zak³adowe organizacje "Soli-
darnoœci", m.in w: Lubuskich Zak³adach Przemys³u Skórzanego "Carina",
w Zak³adach Odzie¿owych "Goflan", Zak³adach Przemys³u Metalowego "Kro-
met" czy Spó³dzielni Inwalidów "Pokój". W kwietniu ich przedstawiciele
tworz¹ Komitet Obywatelski "Solidarnoœæ" Ziemi Gubiñskiej. Jego przewod-
nicz¹cym wybrany zostaje Zenon Wróbel. Gubiñski Komitet jest jednym z
pierwszych w naszym województwie i od pocz¹tku dzia³ania ma zgodê na
u¿ywanie znaku graficznego "Solidarnoœci". Pierwsze spotkania Komitetu -
dziêki uprzejmoœci ówczesnego proboszcza parafii œw. Trójcy ks. Jana Gus-
sa - odbywaj¹ siê w domu Katechetycznym przy ul.Królewskiej. Duchowym
opiekunem jest ks. Marek Walczak, póŸniejszy sekretarz biskupa Józefa
Michalika. Jednoczeœnie od pocz¹tku, u ówczesnych w³adz miasta, czynione
s¹ starania o przydzielenie lokalu. Przynosz¹ one wreszcie skutek i w grud-
niu 1989 roku Komitet przenosi siê do w³asnej siedziby przy ul. Wojska
Polskiego. Z czasem przybywa cz³onków Komitetu. Jednym z pierwszych
wa¿nych zadañ staje siê zorganizowanie na naszym terenie kampanii wy-
borczej kandydatów Komitetu Obywatelskiego "Solidarnoœæ" w wyborach
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do Sejmu i Senatu RP, które odby³y siê 4 czerwca 1989 roku. Gubiñski
Komitet wywi¹zuje siê z tego zadania znakomicie, co pokazuj¹ wyniki wy-
borów.

Jeszcze w 1989 roku staraniem cz³onków Komitetu zorganizowana zo-
staje apteka, która rozdaje bezp³atnie leki z darów otrzymywanych z za
granicy.

Nowy 1990 rok przyniós³ nastêpne bardzo wa¿ne zadanie dla Komitetu -
wybranie kandydatów i zorganizowanie kampanii wyborczej w wyborach
do samorz¹du gminnego. Cz³onkowie mieli znaleŸæ jak najlepszych kandy-
datów, którzy mogliby wystartowaæ z listy Komitetu. Doœæ szybko okaza³o
siê jednak, ¿e osoby, które  zosta³y wspólnie wytypowane, w zdecydowanej
wiêkszoœci odmówi³y kandydowania. Nie pozosta³o zatem nic innego jak wy-
stawiæ kandydatów spoœród w³asnych cz³onków. Komitet Obywatelski "Soli-
darnoœæ" wystawi³ kandydatów we wszystkich 24 obwodach wyborczych.

Wyniki wyborów przeros³y nasze najœmielsze oczekiwania. Spoœród 24
wybieranych radnych, mandaty z listy Komitetu Obywatelskiego "Solidar-
noœæ" uzyska³o 22 kandydatów. Pozwólcie Pañstwo, ¿e przypomnê radnych
pierwszej kadencji: Grzegorz Bakalarz, Witold Banach, Marek Bartoszek,
Henryk Bia³y, Józef Kawka, Waldemar Kleszcz, Józef Kowal, Lech Fikus,
Dorota Friebel, Janina Izdebska, Czes³aw £uczyñski, Stanis³aw JóŸwiak,
Waldemar Malinowski, Joanna Orzechowska, Grzegorz Perlak, Zdzis³aw
Ptak, Ryszard Sibiñski, Marian Smolak, El¿bieta Stroñska, Józef Wini-
szewski, Zenon Wróbel i Jerzy Zawadzki. Ponadto w sk³ad Rady weszli:
Dariusz Bocheñski i Mieczys³aw Satko. Wszystkich, którzy s¹ tu dzisiaj z
nami serdecznie pozdrawiam. Niestety niektórzy nasi koledzy - radni pierw-
szej kadencji - nie doczekali dzisiejszego jubileuszu. Nie ma ju¿ wœród nas
Czes³awa £uczyñskiego, Józefa Kawki i Henryka Bia³ego. Nie ma te¿ wœród
nas wielu radnych kolejnych kadencji. Uczcijmy ich pamiêæ chwil¹ ciszy.

Inauguracyjna, uroczysta sesja nowo wybranej Rady Miejskiej odby³a
siê w tej sali Gubiñskiego Domu Kultury, 7 czerwca 1990 roku. Pierwszym
przewodnicz¹cym Rady zosta³ Józef Kawka. Jednoczeœnie przed radnymi
stanê³a kwestia wyboru Burmistrza Miasta. Na kolejnej czerwcowej sesji
pierwszym burmistrzem Gubina wybrany zosta³ mieszkaniec Krosna Od-
rzañskiego Bogus³aw Timoszyk. Józef Kawka i Bogus³aw Timoszyk pe³nili
swe funkcje do paŸdziernika 1990 roku. W wyniku ich rezygnacji dokonano
nowych wyborów: przewodnicz¹cym Rady zosta³ mówi¹cy te s³owa (R. Si-
biñski - dop. red.), a nowym burmistrzem - spoœród jedenastu kandydatów -
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wybrano Czes³awa Fiedorowicza, który pe³ni³ tê funkcjê przez dwie kolejne
kadencje.

Radoœæ z wygranych wyborów trwa³a bardzo krótko. Wkrótce bowiem
"miejska rzeczywistoœæ" brutalnie upomnia³a siê o swoje prawa - z jednej stro-
ny pusta i zad³u¿ona kasa miejska, z drugiej ogrom problemów do rozwi¹za-
nia i wielkie oczekiwania lokalnej spo³ecznoœci. By³ i trzeci problem - absolut-
ny brak doœwiadczenia w tego rodzaju dzia³alnoœci cz³onków nowej Rady Miej-
skiej. Rodz¹ca siê w bólach gubiñska lokalna samorz¹dnoœæ - podobnie jak
samorz¹dnoœæ w wielu spoœród ponad dwóch tysiêcy gmin w Polsce - by³a
jednak pierwszym w pe³ni demokratycznym dzieckiem wolnej Polski, dziec-
kiem, które dzisiaj obchodzi swoje dwudzieste pi¹te ju¿  urodziny.

47 sesji i 390 uchwa³ to dorobek radnych tej pierwszej, pionierskiej ka-
dencji 1990-1994. Nie sposób dzisiaj wymieniæ wszystkich spraw, którymi
przysz³o zaj¹æ siê  nam w tym okresie. Jedn¹ z pierwszych by³a kwestia
ratowania istniej¹cych na terenie naszego miasta zak³adów pracy.  Udzielo-
ne z miejskiego bud¿etu po¿yczki "Carinie" i Spó³dzielni Inwalidów "Pokój",
nie zdo³a³y niestety zmieniæ losów tych zak³adów. Wkrótce "walec gospodar-
ki rynkowej" zmiót³ te¿ z gospodarczej mapy Polski Zak³ady Odzie¿owe "Go-
flan". By³y to bardzo trudne dla miasta wydarzenia. W ich wyniku pracê
straci³o wielu mieszkañców Gubina.

Powa¿nym problemem, z którym przysz³o zmierzyæ siê radnym by³a
kwestia uporz¹dkowania handlu w mieœcie. Stoiska handlowe znajdowa³y
siê w³aœciwie na ka¿dym wolnym kawa³ku miejsca w centrum miasta. Po
wielu burzliwych spotkaniach i pe³nych emocji sesjach uda³o siê przenieœæ
handel na dwa utworzone wówczas miejskie targowiska - przy ulicy Obroñ-
ców Pokoju oraz przy ulicy Œl¹skiej. Mimo to sprawy zwi¹zane z handlem,
ju¿ tym targowiskowym, towarzyszy³y nam w³aœciwie przez ca³¹ kadencjê.

Wiele kontrowersji wzbudzi³a równie¿ kwestia zmian nazw ulic. Uznali-
œmy, ¿e w nowej demokratycznej rzeczywistoœci z tablic z nazwami ulic
powinny znikn¹æ nazwiska ludzi, których mówi¹c delikatnie trudno by³o
uznaæ za narodowych bohaterów. Okaza³o siê jednak, ¿e inicjatywa ta napo-
tka³a powa¿ny opór ze strony niektórych œrodowisk w naszym mieœcie. I
tylko du¿a determinacja znacznej czêœci radnych pozwoli³a doprowadziæ tê
kwestiê do oczekiwanego fina³u.

Nie bez emocji z obu stron toczy³ siê proces te¿ prywatyzacji mienia ko-
munalnego. To myœmy rozpoczêli w naszym mieœcie sprzeda¿ lokali miesz-
kalnych i u¿ytkowych ich dzisiejszym w³aœcicielom. Szczególnie wypraco-
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wanie zasad sprzeda¿y tych drugich poch³onê³o du¿o czasu i by³o przedmio-
tem wielu, czêsto bardzo burzliwych dyskusji.

Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e byliœmy jednym z pierwszych w Polsce
samorz¹dów, który zdecydowa³ siê przed ostatecznym terminem przej¹æ miej-
skie szko³y. Szko³ami miejskimi sta³y siê wówczas wszystkie szko³y podsta-
wowe oraz Liceum Ogólnokszta³c¹ce.

Od pocz¹tku wa¿n¹ rolê w naszej dzia³alnoœci odgrywa³a wspó³praca z
miastami partnerskimi. W paŸdzierniku 1992 roku podjêliœmy w tej spawie
formaln¹ uchwa³ê i podpisaliœmy umowê o wspó³pracy z s¹siadem zza Nysy
miastem Guben oraz le¿¹cym w okolicach Hanoweru miastem Laatzen. Po-
tem jeszcze wœród naszych partnerów znalaz³o siê wêgierskie miasto Paks.
Wspó³praca przybiera³a ró¿ne formy, ale zawsze najwa¿niejszym jej podmio-
tem by³a m³odzie¿. Staraliœmy siê, by m³odzi mieszkañcy naszych miast od
pocz¹tku mieli okazjê do spotkañ, co zaowocowa³o wielu ciekawymi inicjaty-
wami. Wyrazem uznania i docenienia roli tej wspó³pracy by³o nadanie tytu-
³ów Honorowych Obywateli naszego miasta Herbertowi Gehmertowi - pra-
cownikowi szpitala w Guben oraz ówczesnemu burmistrzowi Laatzen Horsto-
wi Lecke. Nawi¹zana przez nas wspó³praca znalaz³a kontynuatorów wœród
radych kolejnej kadencji. O jej  jakoœci i znaczeniu œwiadcz¹ przyznane przez
Radê Europy w Strasburgu wyró¿nienia w postaci: Medalu Europejskiego w
roku 1996, Dyplomu Europejskiego w rok póŸniej oraz Honorowej Flagi Rady
Europy w 1998 roku.

Wspominaj¹c tamte czasy nie sposób nie powiedzieæ o inwestycjach, które
zosta³y wówczas zapocz¹tkowane lub zakoñczone takich jak stacja uzdatnia-
nia wody, telefonizacja czy wspólna dla Gubina i Guben oczyszczalnia œcie-
ków.  Wiele z nich uda³o siê zrealizowaæ dziêki ogromnemu osobistemu zaan-
ga¿owaniu i determinacji Burmistrza Czes³awa Fiedorowicza, który od 1993
roku by³ równie¿ pos³em do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Ogromna w tym
równie¿ zas³uga zastêpcy burmistrza Anny Szczeœniewicz oraz wielu urzêdni-
ków Urzêdu Miejskiego, którzy z wielkim zaanga¿owaniem starali siê wyko-
nywaæ nak³adane na nich, czêsto bardzo trudne i odpowiedzialne zadania.

Trwa³ym dorobkiem naszej Rady i Burmistrza sta³o siê te¿ stworzenie
gazety lokalnej "Wiadomoœci Gubiñskie". Mówiê o tej inicjatywie ze szczegól-
nym sentymentem, poniewa¿ przez wiele lat by³em z gazet¹ œciœle zwi¹zany.

Szanowni Pañstwo!
Nie sposób w jednym wyst¹pieniu choæby wspomnieæ o wszystkich

inicjatywach i dzia³aniach podjêtych przez ówczesn¹ Radê Miejsk¹.
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Przywo³ane tu przeze mnie stanowi¹ tylko ich niewielk¹ czêœæ. Nie jest jed-
nak najwa¿niejszym czy zosta³y one tu dzisiaj wspominane. Zacznie wa¿niej-
sze jest jak nasze dzia³ania zapisa³y siê w pamiêci  mieszkañców i na ile
przyczyni³y siê do rozwoju naszego miasta.

Profesor Jerzy Regulski, jeden z twórców reformy z 1990 roku powiedzia³:
"To, ¿e samorz¹d odniós³ tak du¿y sukces, to nie nasza zas³uga, lecz ludzi. To,
¿e  samorz¹d siê tak rozwin¹³, tak wiele dobrego zrobi³ dla Polski i lokalnych
spo³ecznoœci, to zas³uga przede wszystkim tych setek tysiêcy ludzi, którzy w
tych strukturach mieli mo¿liwoœæ dzia³ania”.  Mam nadziejê, ¿e i nasze dzia-
³ania jako radnych pierwszej kadencji mo¿na dzisiaj tak oceniæ.

Szanowni Pañstwo!
Odrodzony polski samorz¹d ma ju¿ 25 lat. O tym jaka jest dzisiaj jego

kondycja rozmawiano m.in. na Kongresie XXV-lecia Samorz¹du Terytorial-
nego, który odby³ siê w Poznaniu 5 i 6 marca, i który zapocz¹tkowa³ ogólno-
polskie obchody rocznicy odrodzenia samorz¹du.

Niestety jak wskazywali samorz¹dowcy warunki dzia³ania polskich sa-
morz¹dów - szczególnie prawne i finansowe - nie s¹ dzisiaj dobre. Oto dwa
g³osy z dyskusji:

- Nie mo¿e byæ dobrze, jeœli w zasadzie co tydzieñ przekazywane s¹ nowe
zadania, za którymi nie id¹ pieni¹dze. Pañstwo niestety jest coraz mniej
wydolne, nie radzi sobie z wieloma rzeczami. Te najbardziej k³opotliwe spy-
cha na samorz¹d. St¹d tak wielki zakres kompetencji, którymi zajmuje siê
samorz¹d terytorialny w Polsce.

I kolejny g³os:
- Chcemy mieæ w rêkach dobre narzêdzia. Dlatego w³aœnie tak wiele

zale¿y od  jakoœci  stanowionego prawa, od sposobu dzia³ania Komisji Wspólnej
Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego. To tam jest w³aœciwe miejsce na wnio-
ski dotycz¹ce zmian aktów prawnych, które Ÿle s³u¿¹ wykonywaniu zadañ
samorz¹dowych. Warunek jest tylko jeden. Strona samorz¹dowa musi byæ
traktowana powa¿nie i po partnersku przez w³adze pañstwowe.

I tego w³aœnie powa¿nego i partnerskiego traktowania chcia³bym dzisiaj
- z okazji  samorz¹dowego œwiêta - ¿yczyæ wszystkim polskim samorz¹dow-
com, tego równie¿ ¿yczê w³adzom samorz¹dowym naszej gminy.

Na zakoñczenie pragnê gor¹co podziêkowaæ inicjatorom dzisiejszej uro-
czystoœci oraz wszystkim tym, którzy przyczynili siê do jej zorganizowania.

Ryszard Sibiñski  - Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej kadencji 1990-1994
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NIE¯YJ¥CY RADNI Z KADENCJI 1990-2014

1. Bia³y Henryk
2. Kawka Józef
3. £uczyñski Czes³aw
4. G¹sior Jerzy
5. Mazurkiewicz Zygmunt
6. Szachniewicz Franciszek
7. Szymczyszyn Jan
8. Œwiderski Kalikst
9. Bronowski Jan
10.Goszczycki Mieczys³aw
11. Graczyk Henryk
12.Obara Kazimierz
13.Ogrodniczek Juliusz
14.Polaszyk Józef
15.Sikorski Zbigniew
16.Tymiec W³adys³aw
17.Mankiewicz Mariusz
18.Jakutowicz Ryszard

I KADENCJA  LATA 1990- 1994
wybory 27 maja 1990

Burmistrz: Bogus³aw Timoszyk - do 10 paŸdziernika 1990
Czes³aw Fiedorowicz - od paŸdziernika 1990
Zastêpcy Burmistrza: Lech Fikus od maja 1990 do paŸdziernik 1990
od listopada 1990 Anna Szczeœniewicz
Radni:
1. Bakalarz Grzegorz
2. Banach Witold
3. Bartoszek Marek
4. Bia³y Henryk
5. Bocheñski Dariusz
6. Fikus Lech
7. Friebel Dorota
8. Izdebska Janina
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9. JóŸwiak Stanis³aw
10.Kawka Józef - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej (RM)
11. Kleszcz Waldemar
12.Kowal Józef
13.£uczyñski Czes³aw
14.Malinowski Waldemar
15.Orzechowska Joanna
16.Perlak Grzegorz
17.Ptak Zdzis³aw
18.Satko Mieczys³aw
19. Sibiñski Ryszard - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej po rezygnacji J.Kawki
20.Smolak Marian
21.Stroñska El¿bieta
22.Winiszewski Józef
23.Wróbel Zenon
24.Zawadzki Jerzy

II KADENCJA  LATA 1994- 1998
wybory 19 czerwca 1994

Burmistrz: Czes³aw Fiedorowicz
Zastêpca Burmistrza: Anna Szczeœniewicz
Radni:
1. Banach Witold
2. Czapska Halina
3. Czepelewski Piotr - zrezygnowa³ w trakcie kadencji
4. Domaniuk Bogdan
5. Dubiel Krzysztof
6. Dzikuæ Lidia
7. G¹sior Jerzy
8. Gornow Andrzej
9. Gwizdalski Zygfryd
10.JóŸwiak Stanis³aw
11. Kubasik Wies³aw
12.Lonzer Miros³aw
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13.Mazurkiewicz Zygmunt
14.Olejnik Tadeusz
15.Olszewska Jolanta
16.Olszewski Jan
17.Próchniak Lidia
18.Stroñska El¿bieta- zrezygnowa³a w trakcie kadencji
19.Szachniewicz Franciszek
20.Szczur Teresa
21.Szymczyszyn Jan- przewodnicz¹cy  RM
22.Œwiderski Kalikst
23.Wieliczko Leon
24.Winiszewski Józef

Andrzej Bia³ek - po rezygnacji P. Czepelewskiego
Zbigniew Stroñski - po rezygnacji E. Stroñskiej

III KADENCJA  LATA 1998-2002
wybory 11 paŸdziernika 1998

Burmistrz: W³odzimierz Rogowski od paŸdziernika 1998 do stycznia 2000
Lech Kiertyczak od: stycznia 2000
Zastêpca burmistrza: Stanis³aw Wawrzyniak
Radni:
1. Adamski Józef
2. Czesnowski Tadeusz
3. Gacki Ryszard
4. Goszczycki Mieczys³aw
5. Graczyk Henryk
6. Gwizdalski Zygfryd - przewodnicz¹cy RM
7. Bronowski Jan
8. Kazimierczak Andrzej
9. Kiertyczak Lech
10.Kowal Waldemar
11. Modelski Henryk
12.Momot Marta
13.Obara Kazimierz
14.Ogrodniczek Juliusz
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15.Olejniczak Marian
16.Olszewski Jan
17.Pantkowski Ryszard
18.Polaszyk Józef
19.Sanocki Oleg
20.Sawicki Stanis³aw
21.Sikorski Zbigniew
22.Tymiec W³adys³aw
23.Wawrzyniak Stanis³aw
24.Wojtuñ Ryszard

IV KADENCJA  LATA 2002-2006
wybory 10 listopada 2002

Burmistrzowie: Lech Kiertyczak (wygra³ w II turze z Cz. Fiedorowiczem)
Zastêpca burmistrza: Zenon Turowski
Radni:
1. Brzeziñska Wioletta
2. Czesnowski Tadeusz
3. Galewski Wies³aw
4. Gwizdalski Zygfryd
5. Horoszkiewicz Andrzej
6. Kaczmarek W³adys³aw
7. Kondracik Urszula
8. Kowal Józef
9. Kowal Waldemar
10.Mankiewicz Mariusz
11. Momot Marta
12.Puszkarski Piotr- przewodnicz¹cy RM
13.Sendera Wojciech
14.Sikora Marcin
15.Sowiñski Lech

V KADENCJA  LATA 2006-2010
wybory 12 listopada 2006
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Burmistrz: Bart³omiej Bartczak
Zastêpca burmistrza: Justyna Karpisiak
Radni:
1. Andrzejewska Danuta
2. Bartczak Jakub
3. Bia³ek Andrzej
4. Gwizdalski Zygfryd
5. Jakutowicz Ryszard
6. Kaczmarek Tomasz
7. Kowal Waldemar
8. Ochotny Leszek - przewodnicz¹cy  RM
9. Ochotny Mariusz
10.Patek Edward
11. Puszkarski Piotr
12.Sendera Wojciech
13.Sikora Marcin
14.Skóra Jan
15.Wojnicz Halina

VI KADENCJA  LATA 2010-2014
wybory 21 listopada 2010

Burmistrz: Bart³omiej Bartczak
Zastêpca Burmistrza: Justyna Karpisiak
Radni:
1. Andrzejewska Danuta
2. Bia³ek Andrzej
3. Bohatkiewicz Artur- odwo³any (wyrok s¹dowy)
4. Galewski Wies³aw- odwo³any (wyrok s¹dowy) - nie wybrano noweg radnego
5. Gwizdalski Zygfryd
6. Kaczmarek Tomasz
7. Kondracik Urszula
8. Momot Marta - odwo³ana (sprzecznoœæ z przepisami)
9. Ochotny Leszek
10.Ochotny Mariusz
11. Patek Edward
12.Sendera Wojciech
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13.Wojnicz Halina
14.Woszak Robert
15.Zdobylak Krzysztof

Fryga Mieczys³aw- zast¹pi³ M. Momot - maj 2011
Rogiñski Miros³aw- zast¹pi³ A. Bohatkiewicza

VII KADENCJA  LATA 2014-2018
wybory 16 listopada 2014

Burmistrz: Bart³omiej Bartczak
Zastêpca burmistrza: Justyna Karpisiak
Radni:
1. Góralczyk Ma³gorzata
2. Ja¿d¿ewski Janusz
3. Juskowiak Tomasz
4. Kondracik Urszula
5. Ochotny Mariusz
6. Opara Teresa
7. Patek Edward- przewodnicz¹cy RM
8. Patek Ziemowit
9. Rogiñski Miros³aw
10.Romanowski Tomasz
11. Sendera Wojciech
12.Skóra Jan
13.Wojnicz Halina
14.Woszak Robert
15.Zdobylak Krzysztof

Biuro obs³ugi Rady Miejskiej w latach 1990 - 2015
1. Krygier Ewa
2. Midzio-Kaczmarek Regina
3. Orzechowska Joanna
4. Sikiewicz-Wac³awek Mariola
5. Zygad³o Barbara

Redakcja biuletynu „Gubin i Okolice” dziêkuje Pani Sikiewicz-Wac³a-
wek Marioli za udostêpnienie materia³ów do powy¿szego artyku³u.
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Zwi¹zki Zawodowe
W po³owie 1956 roku z chwil¹ zorganizowania i przyjêcia do pracy grupy

pracowników na produkcjê oraz przy organizacji Gubiñskich Zak³adów
Obuwia w Gubinie zaistnia³y warunki do utworzenia zwi¹zków zawodo-
wych. Podstaw¹ prawn¹ do dzia³ania zwi¹zków zawodowych wówczas by³y:

- artyku³ 84 i 85 Konstytucji PRL zapewniaj¹cy:
a) Zwi¹zkom Zawodowym prawo do nieskrêpowanego rozwijania dzia-

³añ w zakresie reprezentacji i obrony interesów pracowniczych,
b) pracownikom - prawo do zrzeszania siê w Zwi¹zkach Zawodowych

co zapewniaj¹:
Ustawa z 1 lipca 1949 roku o Zwi¹zkach Zawodowych (Dz.U. nr 41,poz

293), Dekret z 6 lutego 1945 roku o tworzeniu Rad Zak³adowych (Dz.U.
nr.8, poz. 36 i póŸniejsze zmiany).
Niezale¿nie od powszechnych aktów obowi¹zywa³a Polskê Konwencja

Nr 87 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy z 17 czerwca 1948 roku dotycz¹-
ca Wolnoœci Zwi¹zkowej i Ochrony Praw Zwi¹zkowych i ratyfikowana przez
Polskê 11.XII.1956 roku (Dz. U. nr 190 z 1958 roku).

Zgodnie z tymi aktami prawnymi w dniu 8 lipca 1956 roku samorzutnie
w zak³adzie zawi¹za³a siê grupa inicjatywna, która  powo³a³a zak³adow¹
organizacjê zwi¹zków zawodowych pod nazw¹: Zwi¹zki Zawodowe Pracow-
ników Przemys³u W³ókienniczego, Odzie¿owego i Skórzanego. W tym cza-
sie Zarz¹d G³ówny tego zwi¹zku zawodowego mieœci³ siê w £odzi przy ulicy
Sienkiewicza.

W sk³ad grupy inicjatywnej weszli miêdzy innymi Stanis³aw Sagan,
Irena Wielgo, Zdebski Józef i wielu innych.

Pierwszym przewodnicz¹cym zosta³ wybrany Stanis³aw Sagan i on two-
rzy pierwsze zrêby organizacyjne Rady Zak³adowej Zwi¹zków.

Kolejnym Przewodnicz¹cym zosta³ wybrany Józef Zdebski jeden z pierw-
szych pracowników przyjêtych do pracy na produkcji po szkoleniu w SZOb.
"Otmêt". Dnia 21 kwietnia 1958 roku odbywa siê II Konferencja Sprawoz-

Lubuskie Zak³ady
Przemys³u Skórzanego
"Carina" w Gubinie (czêœæ V)
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dawczo- Wyborcza. Sprawozdanie z
dzia³alnoœci sk³ada ustêpuj¹cy prze-
wodnicz¹cy rady zak³adowej Józef
Zdebski. W sprawozdaniu zosta³ pod-
kreœlony znaczny dotychczasowy do-
robek organizacyjny zwi¹zku oraz
wspó³dzia³anie organizacji z kierow-
nictwem zak³adu w programie moder-
nizacji i rozbudowy zak³adu. Na kon-
ferencji dokonano wyboru nowej rady
zak³adowej w osobach: Józef B¹kow-
ski - przewodnicz¹cy, Wilhelm Ligoc-
ki - sekretarz. W dniu 10 marca 1960
roku odby³a siê III Konferencja Spra-
wozdawczo-Wyborcza organizacji za-
k³adowej Zwi¹zku Zawodowego.

Dokonano wyboru przewodnicz¹-
cym rady zak³adowej zosta³ W³adys³aw
Michnacki, sekretarzem Irena Wielgo,
skarbnikiem Tadeusz Buczek, a cz³on-

kami: Helena Kaczmarek, Kazimierz Piwowarczyk, Zdzis³aw Stelmasiak,
Magdalena Klimkiewicz, Marianna Brzêcka i Jerzy Rozwadowski.

Dnia 18 kwietnia 1963 roku odbywa siê kolejna, IV Konferencja Spra-
wozdawczo-Wyborcza organizacji zwi¹zkowej. Dokonano wyboru nowej rady
zak³adowej. Przewodnicz¹cym  ponownie zostaje W³adys³aw Michniacki,
sekretarzem Irena Wielgo, a skarbnikiem Tadeusz Buczek. W sk³ad Zarz¹-
du Rady zostali wybrani Hieronim Drozd, Janina Bereszyñska, Piotr Dasz-
kiewicz, Mieczys³aw Pietkiewicz, Stanis³aw Dr¿a³a, Janina Strach, Józef
Zdebski, Maria Napieralska, Henryka Purzycka, Stefania Skibniewska,
Józef Pilarski i Kazimiera Wieczorek.

W czasie trwania kadencji nast¹pi³y zmiany w sk³adzie rady. W dniu 12
wrzeœnia 1963 roku zostaje odwo³any z funkcji skarbnika Tadeusz Buczek
za niedope³nienie obowi¹zków (sprawa dokonania kradzie¿y pieniêdzy z kasy
zapomogowo po¿yczkowej, która by³y pod jego nadzorem), a funkcjê skarb-
nika powierzono Irenie Wielgo.

Na funkcjê sekretarza ekonomicznego zostaje powo³any Witold Kaciun-
ka. W dniu 15 wrzeœnia 1963 roku odbywa siê plenarne posiedzenia rady

Józef Zdebski - wybrany przewodnicz¹cym
zwi¹zków zawodowych w 1957 roku
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zak³adowej na którym W³adys³aw Michniacki rezygnuje z funkcji przewod-
nicz¹cego, a Irena Wielgo z funkcji sekretarza.

Plenum wybra³o na przewodnicz¹cego rady Witolda Kaciunkê, a sekre-
tarza Bronis³awê Lorenz. Po zmianach prezydium rady zak³adowej stano-
wili: Witold Kaciunka - przewodnicz¹cy, Bronis³awa Lorenz - sekretarz,
Hieronim Drozd - sekretarz ds. ekonomicznych, Irena Wielgo - skarbnik. W
dniu 17 kwietnia 1965 roku mia³a miejsce kolejna ju¿ V Konferencja Spra-
wozdawczo-Wyborcza na której dokonano kolejnych wyborów. Przewodni-
cz¹cym zosta³ Witold Kaciunka, sekretarzem Bronis³awa Lorenz, sekreta-
rzem ekonomicznym  Piotr Daszkiewicz.

W tym roku po raz pierwszy absolwenci szko³y zak³adowej podejmuj¹
pracê w zak³adzie jako wykwalifikowani obuwnicy.

Na posiedzeniu rady zak³adowej w 1966 roku wyst¹piono z propozycj¹
budowy przedszkola zak³adowego i w dalszej perspektywie budowy ¿³obka.
Z pocz¹tkiem roku 1967 oddano do u¿ytku  d³ugo oczekiwan¹ przychodniê
zdrowia z gabinetami: ogólnym, ginekologicznym i stomatologicznym. W
1967 roku rozpoczêto budowê przedszkola zak³adowego na 120 miejsc. Ini-
cjatywa bardzo potrzebna, gdy¿ ma to byæ dwukondygnacyjne, czterood-
dzia³owe przedszkole, z pe³nym zabezpieczeniem do gier i zabaw.

W dniu 24 kwietnia 1968 roku odby³a siê VI Konferencja Sprawozdaw-
czo-Wyborcza. Referat programowy wyg³osi³ Przewodnicz¹cy Rady Zak³a-
dowej Witold Kaciunka. Dokonano wyboru sk³adu nowej rady zak³adowej
w sk³ad której weszli: Witold Kaciunka - przewodnicz¹cy, Danuta Soliñska
- sekretarz i Piotr Daszkiewicz - skarbnik.

W tym roku rada zak³adowa po raz pierwszy organizuje spartakiadê
zak³adow¹, która odbywa siê na stadionie miejskim i ma znakomit¹ oprawê.
Otwarta zosta³a barwnym przemarszem jej uczestników. Turniej bryd¿owy
i szachowy odbywa³ siê w hotelu zak³adowym. Nagrody i puchary najlep-
szym wrêczali: Przewodnicz¹cy Wojewódzkiej Rady Zwi¹zków Zawodowych
Pawe³ Mokrzczan i dyrektor zak³adu Henryk Sieracki. Rada przywi¹zywa-
³a wielka wagê do ci¹g³ej poprawy warunków pracy szczególnie na stanowi-
skach „klejowych”. Sporym osi¹gniêciem by³o zainstalowanie na taœmach
oddzia³u opracowañ spodów tzw. szaf odprowadzaj¹cych opary toksyczne. W
pozosta³ych stanowiskach klejowych, w fazie monta¿u, zainstalowano wy-
ci¹gi miejscowe.

Rok 1969 - wa¿nym wydarzeniem by³o oddanie do u¿ytku przedszkola
zak³adowego w dniu 1 maja. Pierwsi zwiedzaj¹cy przy otwarciu przedszkola
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byli zgodni, ¿e oddana inwestycja by³a oczekiwana z niecierpliwoœci¹ przez
rodziców pracuj¹cych w zak³adzie. Kierownictwo powierzono  Zofii Kapu-
œciñskiej d³ugoletniemu, doœwiadczonemu pedagogowi w zakresie wycho-
wania przedszkolnego.

Z inicjatywy zak³adowej organizacji zwi¹zkowej 18 stycznia odby³a siê w
zak³adzie narada aktywu zwi¹zkowego. W naradzie wziêli udzia³ mistrzo-
wie oddzia³ów produkcyjnych i kierownicy dzia³ów.

Tematem narady by³o podsumowanie dotychczasowej dzia³alnoœci przed-
siêbiorstwa, a tak¿e zadania i potrzeby zak³adu w dziedzinie warunków
socjalno-bytowych na przysz³oœæ.

W dniu 12 lutego 1970 r. z funkcji sekretarza ekonomicznego rezygnuje
Piotr Daszkiewicz, a w jego miejsce plenum rady zak³adowej wybra³o Geno-
wefê Chwalik. W dniu 12 marca 1971 roku odby³a siê VII Konferencja Spra-
wozdawczo-Wyborcza. Konferencja podejmuje decyzjê o poszerzeniu sk³adu
Plenum Rady Zak³adowej z 17 do 21 cz³onków.

Na konferencji dokonano wyboru nowego plenum rady zak³adowej w
sk³adzie: Witold Kaciunka - przewodnicz¹cy, Genowefa Chwalik - sekre-
tarz, Danuta Soliñska - skarbnik, natomiast cz³onkami  zostali wybrani:
Genowefa Ska³ubaniak, Franciszek Borek, Rozalia Rudzka, Ewa Lisiecka,
Zofia Surmiñska, Ryszard Szczepañski, Kazimiera Wieczorek, Helena Be-
reszyñska, Eugeniusz Miko³ajczyk, Maria Bronowska, Wojciech Galów,
Weronika Ar³ukowicz, Marian Bia³ek, Kazimierz Piwowarczyk, Mieczys³aw
Pietkiewicz, Hieronim Lemierz i Wac³awa Cieœlak.

W okresie tym dokonano podzia³u zak³adowej organizacji zwi¹zkowej na
48 grup zwi¹zkowych. W ka¿dej grupie dokonano wyboru mê¿a zaufania,
jako ³¹cznika z rad¹ zak³adow¹ w sprawach pracowniczych. W grupach
zwi¹zkowych dokonano równie¿ wyboru spo³ecznych inspektorów pracy,
którzy czuwali nad przestrzeganiem przepisów pracowniczych i zadaniem
ich by³o eliminowanie nieprawid³owoœci. Grupy zwi¹zkowe zosta³y powo³a-
ne na wszystkich oddzia³ach produkcyjnych, pomocniczych, administracji,
g³ównego mechanika i energetyka.

Plenum rady zak³adowej z wielkim uznaniem odnotowa³o fakt otwarcia
kolejnej inwestycji socjalnej jakim by³ ¿³obek zak³adowy. Uroczyste otwar-
cie nast¹pi³o w dniu 1 maja 1971 roku. W ¿³obku na 80 miejsc zatrudniono
35 osób personelu. Kierownikiem zosta³a - z 14-letnim sta¿em pracy w zawo-
dzie pielêgniarka - Wanda Moskal.

W dniu 1 stycznia 1972 roku zostaje uroczyœcie otwarte graniczne przej-
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œcie pañstwowe w Gubinie pomiêdzy PRL i NRD. Fakt ten mia³ du¿e zna-
czenie dla zak³adu i œrodowiska gubiñskiego, dalszego rozwoju miasta i atrak-
cyjnoœci pracy w zak³adach obuwia.

Z inicjatywy zak³adowej organizacji zwi¹zkowej w 1972 roku powstaj¹
Zak³adowe Ogródki Dzia³kowe. Aktyw zwi¹zkowy bierze aktywny udzia³ w
ich organizacji i zagospodarowaniu. Zwi¹zkowcy s¹ ich pierwszymi dzia³-
kowcami. W marcu 1972 roku z powodu wyjazdu, z funkcji rezygnuje Da-
nuta Soliñska. Plenum obowi¹zki skarbnika czasowo powierza sekretarzo-
wi rady Genowefie Chwalik. W dniu 22 kwietnia 1972 roku odby³a siê kolej-
na, VIII Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. Konferencja z uznaniem
podkreœla dalsz¹ poprawê warunków socjalno-bytowych pracowników na-
szego zak³adu.

W ostatnim okresie oddano do u¿ytku nowe funkcjonalne i estetyczne
umywalnie ³¹cznie z ³aŸni¹, co w pe³ni zabezpiecza potrzeby pracowników.
Wszyscy pracownicy maj¹ mo¿liwoœæ skorzystania z wczasów. W oœrodku
kolonijnym w Rzêsinach przebywa³o 360 dzieci pracowników zak³adu. W
tym roku, wspólnie z Zak³adami Odzie¿owymi "Goflan" rozpoczêto budowê
oœrodka wypoczynku sobotnio-niedzielnego nad Jeziorem Borek w Kosarzy-
nie. W lipcu czynne by³o ju¿ pole namiotowe na 120 miejsc. Planowany od
lat obiekt zosta³ urzeczywistniony, a za³oga mog³a w dobrych warunkach
nad wod¹ i w piêknym lesie regenerowaæ si³y. Na konferencji dokonano
wyboru nowych w³adz zwi¹zkowych: Witold Kaciunka - przewodnicz¹cy
rady zak³adowej, Stefan Bartosik - sekretarz ekonomiczny rady zak³ado-
wej, Genowefa Chwalik - skarbnik rady, w sk³ad rady weszli ponadto: Ma-
ria Bronowska, Jan Bera, Wojciech Galów, Weronika Ar³ukowicz, Marian
Bia³ek, Kazimierz Piwowarczyk, Mieczys³aw Pietkiewicz, Hieronim Lemierz,
Wac³awa Cieœlak, Genowefa Ska³ubaniak, Franciszek Borek, Rozalia Rudz-
ka, Ewa Lisicka, Zofia Surmiñska, Kazimiera Wieczorek, Janina Bereszyñ-
ska, Eugeniusz Miko³ajczyk.

W dniu 14 lipca 1973 roku przekazano do u¿ytku nowo wybudowan¹ sto-
³ówkê zak³adow¹. Wybudowanie sto³ówki by³o jednym z zasadniczych wnio-
sków zak³adowej organizacji zwi¹zkowej. W bardzo dobrych warunkach 200
osób mog³o jednoczeœnie spo¿ywaæ posi³ek. Zdolnoœæ sto³ówki by³a obliczona
na 600 obiadów dziennie.

23 grudnia 1973 roku decyzj¹ Ministra Przemys³u Lekkiego nr 40/0/73,
dokonano po³¹czenia Gubiñskich Zak³adów Obuwia w Gubinie i Dêbnow-
skich Zak³adów Przemys³u Filcowego w Dêbnie Lubuskim. Powsta³o przed-
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siêbiorstwo pod nazw¹ "Lubuskie Zak³ady Przemys³u Skórzanego "Carina" w
Gubinie. W 1974 roku zapad³y kolejne decyzje o stworzenie kombinatu obuw-
niczego w Gubinie w sk³ad którego wesz³y: Zak³ady Obuwia w Gubinie, Za-
k³ady Obuwia w Nowej Soli, Dêbnowski Zak³ad Filców w Dêbnie Lubuskim,
Zak³ady Garbarskie w Lesznie Górnym.

Kierownictwo LZPS "Carina" mia³o siedzibê w zak³adzie gubiñskim.
Przed przedsiêbiorstwem Lubuskie Zak³ady Przemys³u Skórzanego "Cari-
na" stanê³o trudne zadanie rozpoczêcie produkcji obuwia wszystkich asor-
tymentów: obuwia dzieciêcego, damskiego i mêskiego, z ró¿nych materia-
³ów. Wzros³a równie¿ odpowiedzialnoœæ zwi¹zków zawodowych za wspó³dzia-
³anie w poszczególnych zak³adach, za sprawy warunków pracy i sprawy
socjalno-bytowe.

Zak³ad obuwia w Gubinie, po przejêciu w 1974 roku obiektów po wojsku
radzieckim tzw. "Kamczatki", dokona³ remontu i zorganizowa³ dla pracow-
ników zak³adu hotel robotniczy, klub zak³adowy i bibliotekê.

W dniu 17 kwietnia 1976 roku odby³a siê IX Konferencja Sprawozdaw-
czo-Wyborcza w nowym uk³adzie przedsiêbiorstwa LZPS "Carina" w Gubi-
nie. By³a to konferencja na której z dum¹ podkreœlano ju¿ dwudziestolecie
istnienia zak³adu oraz spory dorobek i wykorzystanie perspektywy, jaka
stanê³a przed zak³adem i miastem Gubinem.

Konferencja popar³a now¹ inicjatywê kierownictwa, dokonano wyboru
nowych w³adz zwi¹zkowych w sk³adzie: Witold Kaciunka - przewodnicz¹cy
rady, Eugeniusz Miko³ajczyk - sekretarz, Genowefa Chwalik - skarbnik.

W roku 1977, w kwietniu, podpisano "Porozumienie o wspó³pracy, przy-
jaŸni i wzajemnej pomocy" pomiêdzy: Lubuskimi Zak³adami Przemys³u
Skórzanego "Carina" w Gubinie, a zaprzyjaŸnionym Zak³adem Kapeluszy
VEB HUTVERKE NRD w Guben. Z inicjatyw¹ wspó³pracy wyst¹pi³y wspól-
nie dyrekcje zak³adów i zwi¹zki zawodowe.

W uroczystym akcie podpisania umowy uczestniczy³ dyrektor zak³adu i
przewodnicz¹cy zwi¹zków zawodowych.

W dniu 15 wrzeœnia 1977 roku odby³o siê plenum zarz¹du. Z funkcji
przewodnicz¹cego rezygnuje Witold Kaciunka, w zwi¹zku z przejœciem do
pracy na stanowisko G³ównego Specjalisty d/s Pracowniczych. Plenum na
jego miejsce wybra³o Józefa Polaszyka.

W tym samym roku, po dalszej rozbudowie, oddano do u¿ytku oœrodek
wypoczynkowy w Kosarzynie. W pe³ni zabezpieczono wypoczynek na kolo-
niach dzieciom pracowników zak³adu. Wa¿nym równie¿ wydarzeniem by³
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fakt zakwalifikowania siê 50 osobowej reprezentacji zak³adu do fina³u Fe-
stynu Robotniczego pod nazw¹ Kultura-Sport-Turystyka organizowanego
przez WRZZ Zielona Góra.

W 1978 roku dokonuj¹ siê kolejne zmiany organizacyjne w sk³adzie rady.
W kwietniu, z powodu wyjazdu, z funkcji sekretarza ds. ekonomicznych
odchodzi Eugeniusz Miko³ajczyk. Na jego miejsce, z dniem 1 sierpnia 1978
roku, zosta³ wybrany Jerzy Czabator.

Dnia 22 paŸdziernika 1979 roku odbywa siê X. Konferencja Sprawoz-
dawczo-Wyborcza. Po ocenie okresu sprawozdawczego dokonano wyboru
nowych w³adz zwi¹zku. W sk³ad prezydium zarz¹du zostali wybrani: Józef
Polaszyk - przewodnicz¹cy, Jerzy Czabator - sekretarz, Genowefa Chwalik -
skarbnik. W 1979 roku w Oœrodku Wczasowym w Kosarzynie odby³a siê
Miêdzyzak³adowa Spartakiada.

Rok 1979 rozpocz¹³ siê wyj¹tkowo srog¹ zim¹, nastêpuj¹ przerwy w pro-
dukcji. Pracownicy nie mogli doje¿d¿aæ do pracy, miejscowi pracownicy z
inicjatywy zwi¹zków zawodowych, brali udzia³ we wspólnej walce z ¿ywio-
³em. W tym samym roku, z inicjatywy zwi¹zków, wykonano i oddano do
u¿ytku szatnie typu teatralnego z zapleczem. Wykonano pokoje œniadañ i
pomieszczenia sanitarne na oddzia³ach produkcyjnych. Tego roku ze wzglê-
du na trudne warunki zimowe, nie wykonano planu produkcji.

Nadszed³ 1980 rok. Od po³owy roku nastêpi³y ogromne trudnoœci gospo-
darcze. Pope³niono wiele b³êdów w zarz¹dzaniu. Zacz¹³ maleæ autorytet zwi¹z-
ków zawodowych. Z³o¿y³o siê na to wiele niezwykle skomplikowanych przy-
czyn gospodarczych i spo³eczno-politycznych. Narastaj¹ce frustracje i nie-
zadowolenie przerodzi³y siê w zbiorowe protesty. Tak jak w ca³ym kraju,
równie¿ w Lubuskich Zak³adach Przemys³u Skórzanego "Carina" w Gubi-
nie, nast¹pi³y przerwy w pracy. Czêœæ pracowników za¿¹da³a powo³ania
nowego zwi¹zku zawodowego. W paŸdzierniku 1980 roku w zak³adzie zosta³
powo³any Komitet Za³o¿ycielski Niezale¿nych Samorz¹dnych Zwi¹zków Za-
wodowych "Solidarnoœæ". Powstaniu NSZZ "Solidarnoœci" towarzyszy wiele
emocji i oczekiwañ. W dniu 16 paŸdziernika 1980 roku komitet za³o¿yciel-
ski zwróci³ siê z pismem do dyrektora zak³adu o uznanie zwi¹zku zawodo-
wego jako reprezentacji za³ogi i zak³adu.

Dyrektor Zak³adu Jerzy Opara odpisa³:

Adresat: Komitet Za³o¿ycielski Niezale¿nych Samorz¹dnych Zwi¹zków
Zawodowych "Solidarnoœæ" przy LZPS "Carina" w Gubinie.
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Odpowiadaj¹c na pi-
smo z dnia 16.X.1980 r.
uprzejmie informujê, ¿e
uznajê komitet Za³o¿yciel-
ski NSZZ "Solidarnoœæ"
dzia³aj¹cy w Zak³adzie
Obuwia w Gubinie, za
autentyczn¹ reprezenta-
cjê za³ogi zak³adu. W celu
stworzenia warunków do
swobodnego i operatyw-
nego dzia³ania Komitetu
Za³o¿ycielskiego postana-
wiam:

Przyznajê dla potrzeb
Komitetu Za³o¿ycielskie-
go NSZZ "Solidarnoœæ
pomieszczenie biurowe
wyposa¿one w niezbêdne
meble i urz¹dzenia do
pracy biurowej, z telefo-
nem nr. wew. 176 oraz
zaopatrzenie w materia-
³y biurowe.

2. Wyra¿am zgodê na
przeprowadzenie zebrañ
organizacyjnych z za³og¹,
które mog¹ byæ organizowane na poszczególnych wydzia³ach, gdy¿ nie je-
stem w stanie zabezpieczyæ warunków do zebrania ca³ej za³ogi jednoczeœnie.
Zebrania winny odbywaæ siê poza godzinami pracy, nie zak³ócaj¹c normal-
nego toku pracy zak³adu.

3. Udostêpniam radiowêze³ zak³adowy w celu przekazywania za poœred-
nictwem osoby obs³uguj¹cej radiowêze³ komunikatów komitetu Za³o¿yciel-
skiego pod warunkiem wczeœniejszego zapoznania siê z treœci¹ komunikatu
cz³onka dyrekcji przedsiêbiorstwa.

4. Udostêpniam powielacz i kserograf na zasadach ogólnie obowi¹zuj¹-
cych w tym zakresie w zak³adzie.

OdpowiedŸ dyrektora na pismo komitetu za³o¿ycielskiego o
uznanie nowo powsta³ego zwi¹zku zawodowego jako re-
prezentacji za³ogi i zak³adu.
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5. Wyra¿am zgodê na udzia³ w zebraniach z za³og¹ przedstawiciela Miê-
dzyzak³adowego Komitetu Za³o¿ycielskiego NSZZ "Solidarnoœæ" w Zielonej
Górze.

6. Do czasu wyboru W³adz NSZZ "Solidarnoœæ" posiedzenia komitetu
Za³o¿ycielskiego winny odbywaæ siê w czasie wolnym od pracy. W celu umo¿-
liwienia systematycznej pracy Komitetu Za³o¿ycielskiego wyra¿am jedno-
czeœnie zgodê na oddelegowanie do prac spo³ecznych Przewodnicz¹cego KZ
NSZZ "Solidarnoœæ" ob. Grzegorza Perlaka.

Podpis nieczytelny dyrektora.
(Na podstawie kopii odpowiedzi na pismo DC-XIII/1/80 z dnia 24.XII.1980r.)

W nowym uk³adzie dzia³ania w zak³adzie dwóch zwi¹zków zawodo-
wych, decyduj¹ce znaczenie mia³o posiadanie umiejêtnoœci wspó³pracy.
Wspó³pracê oficjalnie deklarowa³y obie strony, w praktyce bywa³o inaczej.

Do 12 grudnia 1981 roku w LZPS "Carina" w Gubinie funkcjonowa³y
dwa zwi¹zki zawodowe: Komisja Zak³adowa Niezale¿nych Samorz¹dnych
Zwi¹zków Zawodowych "Solidarnoœæ" - przewodnicz¹cy Waldemar Kleszcz,
sekretarz - Grzegorz Perlak i Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Przemy-
s³u W³ókienniczego Odzie¿owego i Skórzanego: przewodnicz¹cy - Józef
Polaszyk, sekretarz - Jerzy Czabator i skarbnik - Genowefa Chwalik.

13 grudnia 1981 roku Rada Pañstwa wprowadzi³a na terenie ca³ego
kraju STAN WOJENNY. Wszystkie zwi¹zki zawodowe zosta³y zdelegali-
zowane. Zarz¹dzono przekazanie przez zwi¹zki zawodowe pieniêdzy znaj-
duj¹cych siê w kasie oraz pod groŸb¹ przekazanie ksi¹¿eczki czekowej.

Poni¿ej treœæ protoko³u zdania kasy ZZ FWOiS z dnia 14 grudnia
1981 roku. Protokó³ sporz¹dzono na podstawie Polecenia nr 2/W/81 dy-
rektora LZPS "Carina" w Gubinie dotycz¹cego zasad za³atwiania spraw
pracowniczych w okresie stanu wojennego.

Komisja w sk³adzie: Gregorowicz Roman - przewodnicz¹cy, Wojnowska
Maria - cz³onek, zdaj¹cy Czabator Jerzy - sekretarz Rady Zak³adowej, przyj-
muj¹cy: Lewandowski Zbigniew - kasjer zak³adowy, Kadziñska Alicja -
Kierownik Dzia³u Finansowego. Komisja stwierdza zerowy stan gotówki w
kasie, czek (ksi¹¿eczka czekowa) - nr ostatniego wykorzystanego czeku AA
24o9437. Ksi¹¿eczka czekowa wraz z innymi dokumentami zosta³a zabezpie-
czona w kasetce metalowej zamkniêta, zaplombowana, opieczêtowana i pod-
pisana przez przewodnicz¹cego komisji i osobê zdaj¹c¹ kasetkê wraz z dwo-
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ma kluczami przekazano do depozytu (kasa zak³adowa).
Podpisy zdaj¹cego, przyjmuj¹cego i cz³onków komisji.

Te wydarzenia mo¿na uznaæ za zakoñczenie pierwszego etapu dzia-
³alnoœci zwi¹zków zawodowych w Lubuskich Zak³adach Przemys³u Skó-
rzanego "Carina" w Gubinie.

W kolejnym artykule wykorzysta³em dokumenty, które zgromadzi-
³em dziêki by³ym pracownikom zak³adu obuwia oraz  przekazanych
relacji ustnych z okresu pracy w tym zak³adzie: z Witoldem Kaciunk¹,
by³ym przewodnicz¹cym rady zak³adowej, Józefem Polaszykiem, d³u-
goletnim dzia³aczem zwi¹zku, przewodnicz¹cym rady zak³adowej, Ge-
nowef¹ Chwalik, skarbnikiem rady oraz innymi dzia³aczami zwi¹zko-
wymi, z którymi wspó³dzia³a³em.

Zgodnie z wczeœniej przyjêt¹ formu³¹ i w tym artykule chcê przed-
stawiæ grupê pracowników zak³adu - na podstawie listy w/g stanu na
31 grudnia 1979 roku.

Dzia³ Transportu:
B³aszczyk Edward, Wiœnik Wac³aw, Stasiak Edmund, Kamiñski Zyg-

munt, Mañczak Antoni, Grenda Henryk, Adamczyk Józef, Baraniecki Jó-
zef, Lenart Zbigniew, NiedŸwiecki Kazimierz, Wróblewski Juliusz, Jagiel-
ski Marek, Bortkiewicz Tadeusz, Lemañski Henryk, Mas³owski Maksymi-
lian, Kowal Józef, Postek Henryk, Wypych Sylwester, Marendzia³ Zdzis³aw,
Gronowski Marian, Graczyk Andrzej, Kamiñski Marek.

Wszyscy mistrzowie w/g stanu na 31 grudnia 1979 roku:
Ciszewski Józef, Dêbowski Andrzej, Bartoszek Marek, Wiœniewski Ry-

szard, Rypu³a W³adys³aw, Majewski Józef, Wielgo Irena, Lipnicki Zygmunt,
Polaczyk Stefan, Brzeziñska Teresa, Napiera³a Danuta, Miller Janina, Ró-
Ÿy³o Kazimiera, Czaja Marianna, ¯ukowska Zofia, Cieœlik Bo¿ena, Ciesiel-
ska W³adys³awa, Kmita Irena, Wróblewska Jadwiga, Kmieciak Halina,
Szatanik Tadeusz, Drozda Stanis³aw, Jarzêbowski Janusz, Napiera³a Józef,
Molenda Jan, Bogdziewicz Jan, Nowak Zbigniew, Cieœlik Jerzy, Mikoda W³o-
dzimierz, Bartosik Stefan.

Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze biuletynu.
Opracowa³ Jerzy Czabator Gubin, sierpieñ 2015 r.
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Z historii „Solidarnoœci”
w Gubinie

35 lat temu powsta³a „Solidarnoœæ”. Tak trudno dziœ znaleŸæ gdzie-
kolwiek, jakiekolwiek materia³y opisuj¹ce tamten czas w naszym mie-
œcie. Szkoda, ¿e ci którzy „Solidarnoœæ” w Gubinie tworzyli niejako
milcz¹. Szkoda, ¿e kolejne pokolenia gubinian o bohaterach wydarzeñ,
które zmieni³y Polskê i nasze miasto, bêd¹ wiedzieli niewiele.

Skorzystajmy zatem z jedynego materia³u bêd¹cego w archiwach
SPZG, a przekazanych przez Jerzego Pog³odziñskiego z Los Angeles.
Z kopii materia³ów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Pañ-
stwowym w Starym Kisielinie, wynika:

1. W biuletynie "Solidarnoœæ Ziemi Kroœnieñsko-Gubiñskiej" nr 2 z
25 paŸdziernika 1980 przytoczono apel Zespo³u "Literatury": Uwa¿amy,
¿e wszystkie pozarolnicze posiad³oœci, wille, domy sta³e i sezonowe wy-
budowane lub nabyte nielegalnie, których podstawy finansowe lub ma-
teria³owe pochodz¹ z nadu¿ycia w³adzy b¹dŸ korupcji, winny zostaæ prze-
kazane na cele spo³eczne. Wszêdzie tam gdzie jest to mo¿liwe i niezbêd-
ne nale¿y je bezzw³ocznie przekszta³ciæ w ¿³obki i przedszkola, przy-
chodnie lekarskie i domy rencistów, biblioteki i domy kultury, oœrodki
kolonijne i domy wypoczynkowe. Wymaga tego sprawiedliwoœæ spo³ecz-
na, która leg³a u podstaw ustrojowych. Wymaga tego zakres potrzeb
spo³ecznych drastycznie w tej dziedzinie zaniedbanych. Zwracamy siê
do wszystkich /.../ o poparcie naszego apelu. Zwracamy siê do Prezy-
dium Rady Ministrów o wydanie odpowiednich rozporz¹dzeñ, a do Pre-
zydium NIK o zabezpieczenie realizacji podstawowego interesu spo³ecz-
nego. Zespó³ "Literatury". Cz³onkowie NSZZ "Solidarnoœæ" - jeœli macie
dowody potwierdzaj¹ce nielegalny sposób nabycia lub wybudowania do-
mów i willi - przeka¿cie je nam za poœrednictwem KZ-ów. Zenon Szacho-
wicz.

2. Podczas spotkania 6 listopada 1980 r. w LZPS "Carina"  powo³ano
Miêdzyzak³adowy Komitet Za³o¿ycielski NSZZ "Solidarnoœæ" miasta i gmi-
ny wiejskiej Gubin w sk³adzie: przewodnicz¹cy Stanis³aw Wawrzyniak
(Lubuskie Zak³ady Przemys³u Skórzanego "Carina", cz³onek komisji
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bran¿owej przy MZK Zielona Góra), wiceprzewodnicz¹cy Jerzy Pog³o-
dziñski (Zak³ady Maszyn i Spo¿ywczych i Urz¹dzeñ Gastronomicznych
w Gubinie), sekretarz Józef Winiszewski (¯arskie Zak³ady Przemys³u
Odzie¿owego "Goflan" Zak³ad w Gubinie), cz³onkowie - Stanis³aw Wol-
niak (Zak³ady Przemys³u Dziewiarskiego "Diana"), Bronis³aw Koluch
(Spó³dzielnia Inwalidów "Pokój"), Grzegorz Perlak (LZPS "Carina").

Wy¿ej wymienieni byli uznani przez dyrekcje poszczegó³nych zak³a-
dów jako autentyczni reprezentanci za³óg. MKZ NSZZ "Solidarnosæ" wy-
st¹pi³ z pismem do naczelnika miasta Gubina o uznanie MKZ oraz przy-
dzielenie pomieszczenia, ³¹cznie z wyposa¿eniem biurowym i telefonem
(na koszt Urzêdu Miejskiego Gubina).

3. W biuletynie "Solidarnoœæ Ziemi Kroœnieñsko-Gubiñskiej" nr 3 z
10 listopada 2980 podano, i¿ w LZPS "Carina" w Gubinie do zwi¹zku
NSZZ "Solidarnoœæ" nale¿y 1000 osób. M.in. zaprezentowano cytat z
Lenina: "Pañstwo policyjne, to pañstwo, w którym policjant zarabia wiêcej
ni¿ nauczyciel".

4. Przy ZMSiUG "Kromet" zak³adów w Kroœnie Odrzañskim i Gubi-
nie 19 grudnia 1980 wybierano, podczas tajnego g³osowania, organy NSZZ
"Solidarnoœæ". Uprawnionych do g³osowania by³o 446 osób, g³osowa³o 375
tj. 84%. Oddano g³osów wa¿nych 367 tj. 82,3%. Kandydaci do Komisji
Zak³adowej otrzymali g³osów: Jerzy Antczak (Krosno) 116, Stanis³aw
Bochynek (K) 74, W³odzimierz Chryniewicz (Gubin) 94, Czes³aw Czy-
¿owski (G) 155, Krzysztof Go³yŸniak (K) 56, Mieczys³aw Górny (G) 232,
Kazimierz Jandy (G) 148, Zbigniew Kadziñski (K) 211, Eugeniusz Ka-
miñski (G) 162, Kazimierz Kitliñski (K) 223, Kazimierz Kowalewski (K)
192, Czes³aw Krasowski (K) 133, Kazimierz Koz³owski (K) 130, Edward
Krzycki (K) 272, Edmund Kuta (K) 214, El¿bieta Laskowska (K) 250,
Jadwiga Lewicka (K) 190, Jan Lichota (K) 205, Marek Wiktor (K) 204,
Tadeusz Mikuta (K) 261, Bogus³aw Mrówka (G) 156, Jerzy Pog³odziñ-
ski (G) 219, Henryk Puzacz (K) 122, Ludwik Szczygie³ (K) 232, Bogdan
Taberski (G) 129, Mieczys³aw Trawiñski (K) 15, Zdzis³aw Walczak (K)
20, Irena Wawrzyniak (K) 11, Jan Witkowski (K) 10, Józef Wysocki (K)
17, Stanis³aw Zaj¹c (K) 14. Do Komisji Zak³adowej w Kroœnie powo³ano
10 cz³onków, w Gubinie - 6 cz³onków, którzy otrzymali najwiêksz¹ iloœæ
g³osów (ich imiona i nazwiska wyt³uszczono). Do Komisji Rewizyjnej
wybrano po trzy osoby z Krosna i Gubina. Z Gubina byli to: Jerzy Igna-
cik, Edward Kaczanowski, Wies³aw Sawczuk.
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5. Miêdzyzak³adow¹ Komisjê Koordynacyjn¹ w Gubinie powo³ano 11
lutego 1981 r. podczas tajnych wyborów na posiedzeniu Miejskiej Komi-
sji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarnoœæ". Decyzjê podjêto z potrzeby
koordynacji organizacji "Solidarnoœci" na terenie miasta i gminy Gubin.
Przewodnicz¹cym zosta³: Jerzy Pog³odziñski, I wiceprzewodnicz¹cym -
Waldemar Kleszcz, II wiceprzewodnicz¹cym Boles³aw Federowicz. Cz³on-
kowie komisji: Mieczys³aw Jaros, Józef Winiszewski, Stanis³aw Wol-
niak, Zenon Wróbel. Oddelegowano Z. Wróbla jako przedstawiciela mia-
sta i gminy Gubin do MKZ NSZZ "Solidarnoœæ" Zielona Góra.

6. Gminno-Miejska Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarnoœæ" gmi-
ny i miasta Gubin na zebraniu plenarnym 24 marca 1981 r. przekszta³-
ci³a siê w Miêdzyzak³adowy Komitet Strajkowy. W wypadku podjêcia
akcji protestacyjnej w³aœciwe Komisje Zak³adowe NSZZ "Solidarnoœæ"
podejmuj¹ decyzje w porozumieniu z MKS co do sposobu przeprowadze-
nia akcji protestacyjnej.

7. Miêdzyzak³adowy Komitet Strajkowy NSZZ "Solidarnoœæ" miasta
i gminy Gubin w pe³ni zaaprobowa³ uchwa³ê Krajowej Komisji Porozu-
miewawczej z dnia 20.03 1981 r. og³aszaj¹c w ca³ym kraju stan gotowo-
œci strajkowej. Oœwiadczamy, ze ¿adne ataki na Zwi¹zek nie mog¹ ujœæ
bezkarnie. Nie mo¿e byæ spokoju, gdy gwa³cone s¹ podstawowe prawa
ludzkie, jak to mia³o miejsce w Bydgoszczy. Dlatego stajemy solidarnie
w obronie cz³onków "Solidarnoœci", ¿¹damy surowego ukarania winnych
zak³ócenia spokoju w kraju, czynników usi³uj¹cych wbiæ klin pomiêdzy
NSZZ "Solidarnoœæ" i rz¹d premiera Jaruzelskiego. ¯¹damy stanowczo,
aby nie tylko "Solidarnoœæ" stosowa³a siê do apelu Premiera o 90. spokoj-
nych dni. Miejski Komitet Strajkowy w Gubinie zwraca siê do wszyst-
kich mieszkañców gminy i miasta Gubina - cz³onków NSZZ "Solidar-
noœæ" o zachowanie powagi i pe³nej odpowiedzialnoœci w obliczu zaistnia-
³ej sytuacji. Apelujemy o pe³n¹ realizacjê zaleceñ MKS Gubin, a jedno-
czeœnie stanowcze przeciwstawianie siê wszelkim prowokacjom skiero-
wanym w interesy ludzi pracy. Gubin 24.03.1981.

Powy¿szy tekst jest uzupe³nieniem Kalendarium Gubina 1945-2009. (opracowa³ w³)
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Restauracje "Onyx" i "Retro", to jedne z  lokali gastronomiczno-ho-
telowych w Gubinie, które powsta³y po przemianach ustrojowo-eko-
nomicznych w naszym kraju.

Restauracja i hotel „Onyx”
M³odzi Gubinianie, ma³¿eñstwa Beata i Janusz Mazurkiewiczowie oraz

Edyta i Zbigniew Ogonowscy wspólnie wykupili dzia³kê budowlan¹ w Gu-
binie przy ulicy Kresowej 122 - trasa Gubin - Zielona Góra i postanowili
wybudowaæ na niej  obiekt gastronomiczno-hotelowy. Budowê rozpoczêto
w 1997 roku, a otwarcie nast¹pi³o ju¿ 1 wrzeœnia 1998 roku.  Budynek
trzypiêtrowy wygl¹da okazale, a ogólna jego powierzchnia u¿ytkowa wy-
nosi 806 m2. Na parterze znajduj¹ siê - o eleganckim wystroju- sale dla

konsumentów:  bankietowa g³ów-
na na 50 osób wraz z barem i sala
boczna na 35 miejsc. Z sali g³ów-
nej mo¿na przejœæ na ukwiecony la-
tem taras. Na zewn¹trz znajduje
siê równie¿ ogródek z grillem do-
stêpnym dla goœci w okresie wio-
senno-letnim. W³aœciciele nieustan-
nie inwestuj¹ w obiekt wynikiem
czego jest nowy wystrój wnêtrz.

Aby wyjœæ naprzeciw goœciom w
ostatnim okresie wprowadzono
now¹ formê serwowania dañ. Na
sali g³ównej wydzielono miejsce, w
którym klienci mog¹ w formie sa-
moobs³ugi serwowaæ sobie dania
zimne i gor¹ce z bemarów w godzi-
nach od 11.00 do 18.00. Dania s¹
sprzedawane na wagê, a 100g kosz-
tuje  3,99 z³, wiêc konsument sam
decyduje co, i ile chce zjeœæ. Tak¹

Lokale gastronomiczne
w Gubinie po 1945 roku (czêœæ 4)

Fotografia restauracji z 2011 roku.
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formê sprzeda¿y w gastronomii mo¿na spotkaæ tyko w du¿ych miastach
i chwa³a w³aœcicielom za wprowadzenie jej w Gubinie. Swoje us³ugi ga-
stronomiczne w³aœciciele promuj¹ we wtorki i œrody w godzinach od 12.00
do 14.00 na parkingu przy ul. Obroñców Pokoju, gdzie odbywa siê degu-
stacja dañ jakie serwuje restauracja na co dzieñ w lokalu. Restauracja
czynna jest od godz. 12.00 do 24.00. W ofercie restauracji jest równie¿
organizacja uroczystoœci okolicznoœciowych takich jak wesela, imieni-
ny, komunie, spotkania towarzyskie itp.

Restauracja oferuje dania polskie i europejskie oraz napoje, a ceny
(w z³otych) kszta³tuj¹ siê tak: golonka z kapusta zasma¿an¹ - 26,00,
pstr¹g faszerowany mas³em i zio³ami - 27,00, ³osoœ z grilla z dodatkami
- 25,00, sznycel schabowy po wiedeñsku z dodatkami- 22,00, pierogi ru-
skie - 12,50, rosó³ z makaronem - 6,00, tatar wo³owy z dodatkami- 18,00.
Serwowane s¹ równie¿ dania dla dzieci: filet z kurczaka z frytkami,
paluszki rybne z dodatkami po 16,00. Naleœniki z owocami kosztuj¹ 13,00,
a lody z owocami i czekolad¹  6,00. Woda mineralna 250 ml to 4,50,
napoje takie jak np. coca-cola, fanta, sprite  po 4,50. Serwowane s¹ rów-
nie¿ soki ze œwie¿ych owoców przygotowywanych  tu¿ przed podaniem  i
200 ml kosztuje 8,00. Herbata to 5,00, kawa po turecku i rozpuszczalna
po 6,00, ccapuccino 8,00. Z mocniejszych napojów to piwo lech, tyskie,
¿ubr  za 0,5 l. i z beczki 6,00. W ofercie s¹ równie¿ wina m.in. Carlo
Rossi za 100 ml 9,00, California Hills 6,00. Oferta wódek: za 50 ml fin-
landia 8,00, luksusowa, ¿ubrówka i ¿o³¹dkowa gorzka po 6,00.  Whisky
Johnnie Walker za 40 ml, koniak Brendy i Metaxa po 12,00. Najdro¿szy
alkohol to Remy Martin 24,00, a Gin Lubuski 8,00 za 40 ml.

W obiekcie prowadzona jest równie¿ dzia³alnoœæ hotelarska. Na pierw-
szym i drugim piêtrze znajduj¹ siê pokoje hotelowe z wêz³ami sanitarny-
mi, telewizorem, telefonem i dostêpem do bezpiecznego Internetu. Wyna-
jêcie jednoosobowego pokoju na dobê to 110,00, dwuosobowego 135,00,
trzyosobowego 165,00, czteroosobowego 200,00, zaœ pokój o podwy¿szo-
nym standardzie kosztuje 160,00 za dobê. Przy obiekcie znajduje siê
bezp³atny monitorowany parking.

Restauracjê i hotel obs³uguj¹ fachowcy w swoim zawodzie, a ich mi³a
obs³uga stwarza dobr¹ atmosferê w lokalu. W³aœciciele obiektu oferuj¹
swoje us³ugi na stronie internetowej biuro@hotelonyx-gubin.pl.
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Restauracja i hotel „Retro”

Przy ulicy Chopina tu¿ przy granicznej rzece Nysa - po przemianach
ustrojowych - sta³ i straszy³ oczodo³ami okien wolnostoj¹cy budynek po by-
³ym sklepie meblowym, który po wojnie s³u¿y³ mieszkañcom kilkadziesi¹t
lat. D³ugo nie znajdowa³ nabywcy.  Urz¹d Miasta og³osi³ kolejny przetarg do
którego m.in. przyst¹pi³ Pan Mariusz Kasowski - rdzenny gubinianin.  Mia³
pewne obawy czy zamierzony interes mu "wypali”,  gdy¿ obiekt znajdowa³
siê na uboczu. Jednak atutem by³o to, ¿e blisko obiektu sta³y ci¹gle sznury
samochodów z obywatelami Niemiec oczekuj¹cych na odprawê graniczn¹.
Przetarg wygra³ i od 2001 roku sta³ siê jego w³aœcicielem. Zaraz te¿ roz-
pocz¹³ procedury zwi¹zanie z odbudow¹ i modernizuj¹ obiektu, który by³ i
jest wpisany w rejestr zabytków. Pó³tora roku trwa³o za³atwianie formalno-
œci pocz¹tkowo zwi¹zanych z remontem, a póŸniej budow¹. W 2003 roku
in¿. Bolerski z Zielonej Góry opracowa³ projekt budowy, który obejmowa³
zburzenie istniej¹cego budynku do piwnic i budowê nowego obiektu. Roboty
wykonywane by³y sposobem gospodarczym, a nadzór budowlany prowadzi³
Tadeusz Mochnacz. Najpierw wybudowana zosta³a przybudówka,  w której
uruchomi³ sklep ogólnospo¿ywczy i kontynuowa³ budowê obiektu g³ównego.

Fotografia restauracji z  2011 roku.
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Remont trwa³ piêæ lat, a sklep przynosi³ straty, gdy¿ nie by³o do niego dojazdu i
potencjalni klienci nie mieli siê gdzie zatrzymywaæ. By³ w rozterce - co robiæ?
Pewnego dnia przyjecha³ do niego w goœcie - z g³êbi Polski - wujek. Zaczêli
dyskutowaæ nad problemem. W pewnym momencie wujek powiedzia³: otwórz
restauracjê. Pos³ucha³ i zacz¹³ przygotowywaæ obiekt pod potrzeby gastronomii.
Tam gdzie by³ sklep urz¹dzi³ kuchniê, a przy niej salkê bankietow¹. W piwnicy
o gwiaŸdzistych ³ukach urz¹dzi³ salê restauracyjn¹ na 50 osób. Stosownie do
architektury pomieszczenia nada³ wystrój w stylu retro i tak nazwa³ restaura-
cjê. Na wysokim parterze powsta³a sala restauracyjne na 60 osób. Tu odbywaj¹
siê wesela, komunie, stypy i inne okolicznoœciowe przyjêcia. Na pierwszym piê-
trze znajduj¹ siê  urz¹dzone estetycznie pokoje hotelowe. W sali ³ukowej - jak
nazwano pomieszczenie w piwnicy odbywaj¹ siê cyklicznie koncerty, a corocznie
tzw." Gubiñskie rubie¿e", które ciesz¹ siê wielkim powodzeniem wœród miesz-
kañców Gubina i Guben. Restauracja czynna jest od 11-22, a w razie potrzeby
d³u¿ej.

Nale¿y równie¿ wspomnieæ, ¿e w³adze miasta rozwi¹za³y problem dojazdu do
obiektu, który zdaje egzamin i w³aœciciel jest z tego powodu zadowolony.

Pan Kasowski prowadzi restauracjê wspólnie z ¿on¹  Sylwi¹. Po wielu pery-
petiach wyszli na prost¹, gdy¿ restauracja cieszy siê wielkim powodzeniem miesz-
kañców obu miast ze wzglêdu na dobr¹ kuchniê i obs³ugê oraz mi³¹ atmosferê.

Warto przytoczyæ jakie ceny stosowane s¹ na standardowe potrawy i napoje,
by czytaj¹cy - za kilkadziesi¹t lat - mogli porównaæ do aktualnych. A wiêc ceny
(w z³otych): tatar z polêdwicy wo³owej - 30,00, w¹tróbka drobiowa  - 18,00,
rolada wieprzowa - 30,00, bigos z chlebem - 8,00, kotlet schabowy - 20,00, stek
wo³owy - 30,00, pierogi z miêsem - 12,00, pierogi ruskie - 10,00, placki ziemnia-
czane - 12,00, frytki (150 g) - 4,50, porcja chleba i mas³a po 1,50, bukiet suró-
wek- 5,00. Ponadto deser lodowy - 10,00, a owoce z bit¹ œmietan¹ - 8,00.

Je¿eli chodzi o napoje to herbata kosztuje 4,50, kawa 6,00, coca-cola 200 ml
- 3,50. Napoje alkoholowe s¹ w nastêpuj¹cych cenach: wino cin-cin butelka -
35,00, vermuth 100 g - od 8 do 12,00, koniak Martel 50 g- 20,00, rum 50 g - od
8 do 10,00, whisky 50 g od 8 do 10,00, wódki czyste (luksusowa, finlandia,
soplica - 50 g - od 5 d0 8,00, wódki smakowe (¿ubrówka, soplica, ¿o³¹dkowa
gorzka 50 g od 6 do 9,00, piwa krajowe (lech, ¿ywiec, tyskie) 0.5 l za 5,00.

Obydwie restauracje oblegane s¹ przez goœci krajowych i zagranicznych
szczególnie z Niemiec, którzy upodobali sobie polska kuchniê, a szczególnie
fachow¹ i mi³¹ obs³ugê.

Urszula Kondracik  17.08.2015 r.
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Z Ziemi Gubiñskiej

Ma³e elektrownie wodne
Na rzece Lubszy przep³ywaj¹cej przez Ziemiê Gubiñsk¹  usytuowane

s¹ elektrownie wodne. W³aœcicielem dwóch ma³ych elektrowni w Sta-
rosiedlu i Gêbicach jest Krzysztof Urbaniak z Poznania.

Z rzek p³yn¹-
cych przez nasze
w o j e w ó d z t w o ,
Lubsza ma praw-
dopodobnie naj-
bardziej gêst¹ za-
budowê progami
(jazami). Jak wy-
t³umaczy³ K.
Urbaniak, tak zro-
biono w po³owie
XIX wieku, w
zwi¹zku z bu-
dow¹ linii kolejo-
wej Guben - Wro-
c³aw. Chodzi³o

wówczas o spowolnienie przep³ywu i spiêtrzenie wody dla m³ynów i stawów
rybnych. Linie kolejow¹ wybudowano w dolinie rzeki, a Lubsza wczeœniej
dawa³a siê we znaki wylewami, wiêc j¹ uregulowano i ujarzmiono. Co jesz-
cze ciekawe? Od Gubina do Lubska, Jasienia, a nawet prawie do ¯ar linia
kolejowa wije siê równolegle do rzeki (oczywiœcie z ma³ymi odchyleniami).

Poznaniak, Krzysztof  Urbaniak jest od 2003 roku w³aœcicielem ma³ej
elektrowni wodnej w Starosiedlu. Poprzedni w³aœciciel tak¿e pochodzi³ z
Poznania, przed nim uruchamia³ elektrowniê inny Wielkopolanin z Pusz-
czykowa.

Elektrownia w Starosiedlu dzia³a od 1996 r. w budynku dawnego m³yna
i tartaku. Generator asynchroniczny o mocy 22 kW napêdza turbina Fran-
cisa i wytwarza pr¹d przemienny o napiêciu 400 Volt. Pr¹d trafia do sieci

Elektrownia wodna w Starosiedlu
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poprzez transformator œredniego napiêcia. Od lat przedwojennych m³yn i
tartak napêdzany by³ energi¹ spiêtrzonej wody.

Elektrowniê w Gêbicach uruchomi³ pan Krzysztof  we wrzeœniu 2013
roku. Przedtem nie by³o tu elektrowni, by³ tylko jaz piêtrz¹cy wodê na po-
trzeby stawów rybnych. Kiedyœ w Gêbicach, w miejscu dzisiejszej elektrow-
ni na jazie lub przy jazie, sta³ murowany m³yn. Nie wiadomo jak wygl¹da³.
Wed³ug relacji mieszkañców zosta³ rozebrany prawdopodobnie w latach sie-
demdziesi¹tych.

Ponadto na Lubszy w rejonie wsi Œwibna gm. Jasieñ zosta³a wybudowa-
na przez prywatnego inwestora inna ma³a elektrownia wodna.

Na stronie internetowej gminy Gubin w dziale gospodarka i infrastruk-
tura znalaz³em 6 marca 2015 taki wpis, który przytaczam: "Ponadto dzia-
³aj¹ dwie ma³e elektrownie wodne: jedna w Starosiedlu i jedna w Czarowni-
cach". Zapewne chodzi o Czarnowice, nie maj¹ce raczej nic wspólnego z
czarami.

Na dzieñ 21 lutego 1946 r. w powiecie gubiñskim istnia³o 19 m³ynów, w
tym we  wsi Gêbice gm. Czarnowice m³yn wodny czynny, zarz¹dzany przez
Kazimierza Piejek, zdolnoœæ "oko³o 8 m3. na dobê" oraz we wsi Starosiedle
gm. Czarnowice m³yn z turbin¹ na wodê. Zajêty dotychczas przez 8 pu³k

Elektrownia wodna w Gêbicach
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piechoty, wyznaczono powiernika  Leona Napiera³ê. M³yn czynny, zdolnoœæ
"oko³o 8 m3. na dobê". W Gêbicach m³yn wodny napêdzany ko³em wodnym,
nale¿a³ dawniej do Wilhelma Schmidta (na podstawie Akt Starostwa Powia-
towego w Gubinie, Archiwum Pañstwowe w Zielonej Górze).

W sumie, obecnie na Lubszy mamy cztery ma³e elektrownie wodne, na-
le¿¹ce do osób prywatnych.

Nie bêdê siê rozpisywa³ o zaletach elektrowni wodnych. Przytoczê jedy-
nie jak¿e zasadne stwierdzenie K. Urbaniaka, ¿e elektrownie wodne to cie-
kawy i trwa³y element krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, który wrós³ w
lokalne uwarunkowania. Woda to jeden z najwa¿niejszych zasobów przyro-
dy; tam gdzie woda - tam kwitnie ¿ycie.

Przy okazji informujê, ¿e w rejonie Starosiedla zadomowi³y siê bobry,
które robi¹ szkody rolnikom oraz przysparzaj¹ pracy tym, którzy utrzy-
muj¹ rowy i rzeki. Bobry rozkopuj¹ skarpy, œcinaj¹ drzewa, a ga³êzie, drze-
wa trzeba usuwaæ.  Dziki zaœ rozry³y drogê prowadz¹c¹ do jazu.

Wies³aw £abêcki

Skarby w Kosarzynie
Przed Msz¹ œw. ekumeniczn¹, która mia³a odbyæ siê 8 maja 2015 r. robi-

liœmy porz¹dki pod Krzy¿em Pojednania, znajduj¹cym siê u ujœcia Nysy
£u¿yckiej do Odry. Praca polega³a na koszeniu trawy, grabieniu oraz sprz¹-
taniu œmieci. Kiedy trzyosobowa ekipa rozpoczê³a œcinanie trawy, w pew-
nym momencie podjecha³ samochód terenowy, z którego wysiad³ pan w ubra-
niu moro. Zapyta³am, czy przyjecha³ z polecenia ksiêdza proboszcza Zbi-
gniewa Samociaka z Krosna Odrzañskiego, aby pomóc w przygotowaniu
miejsca na uroczystoœæ. W pierwszym momencie powiedzia³, ¿e tak, ale póŸ-
niej zaprzeczy³. Okaza³o siê, ¿e przyjecha³ by szukaæ skarbów sprzed 300
lat. W tym miejscu bowiem w latach 1628-1640 odbywa³y siê sp³ywy barka-
mi i by³a tu przystañ. W roku 1629 dosz³o do bitwy miêdzy flotyllami z
Gubina i Krosna Odrzañskiego o piwo. Pan Jan ze S³ubic (wczeœniej chyba
mieszkaniec Wê¿ysk) szuka³ jakiejœ przystani tej flotylli, lecz okaza³o siê, ¿e
nie ma ¿adnych œladów. Byæ mo¿e z powodu powodzi rzeka zmieni³a bieg i po
przystani nie pozosta³ œlad. A mo¿e czas i ludzie zatarli œlady?

Czasy siê zmieni³y. Obecnie, w pobli¿u tego miejsca, na Nysie mo¿na
zobaczyæ ma³¹ przytañ, ale kajakow¹. Tomek i Asia, którzy udostêpniaj¹
kajaki, wêdz¹ pstr¹gi, tak¿e organizuj¹ sp³ywy kajakowe m.in. od gubiñ-
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skiej Wyspy Teatralnej  do ujœcia Nysy. Na ich podwórku, przy wjeŸdzie do
Kosarzyna, mo¿na spróbowaæ smacznych wêdzonych pstr¹gów. Turyœci bêd¹
zadowoleni.

Dawniej Kosarzyn by³ miejscowoœci¹ rybaków i marynarzy rzecznych,
póŸniej - za osadnictwa polskiego po 1945 r. - typow¹ wsi¹ rolnicz¹. Obecnie z
rolnictwa nikt siê tu nie utrzymuje. Mieszkañcy pracuj¹ w ró¿nych firmach,
us³ugach m.in. turystycznych. W 2015 r. zlikwidowano Kopalniê Ropy Nafto-
wej w Kosarzynie (eksploatacja jednego ze z³ó¿ trwa³a od 1993 r.).

Teraz skarbami Kosarzyna s¹ piêkne lasy z obfitoœci¹ grzybów, jezioro
Borek, oœrodki wypoczynkowe, prywatne apartamenty dla turystów i wcza-
sowiczów  oraz mili i sympatyczni mieszkañcy.

Jadwiga Warzyñska

Koœció³ w Kosarzynie
Po póŸnoœredniowiecznym koœciele prawie ani œladu. Koœció³ by³ usytu-

owany po lewej stronie przy wjeŸdzie do wsi z Gubina. Zosta³ zbudowany w
1885 r., zniszczony w 1945 roku. Jednak wpisy do ksiêgi parafialnej zaczê³y
siê w 1707 roku. Poprzedni zapis mieszkañców zagin¹³ w po¿arze wsi Ratz-
dorf, tam bowiem prowadzono wspóln¹ ksiêgê parafialn¹. Koœció³, jak wska-
zuje data powstania, by³ stosunkowo m³ody. Ceg³ê na budowê zwo¿ono ³odzia-
mi, w sumie 332 000 cegie³ z Rampitz (obecnie R¹pice w powiecie s³ubickim,
blisko Odry). Budowa koœcio³a trwa³a dwa lata, ukoñczono j¹ w 1885 roku.
Koszt budowy wyniós³ 30 700 marek.

W koœciele znajdowa³y siê elementy starego Kosarzyna z okresu póŸnego
œredniowiecza. Kosarzyn nie mia³ w³asnego duchownego, pos³ugê dokony-
wa³ duchowny mieszkaj¹cy w Schiedlo (Szyd³ów) lub Ratzdorf, dowo¿ony do
nabo¿eñstw i pogrzebów promem poprzez Odrê lub Nysê. Pastor Öhme, któ-
ry od 1820 do 1860 r. sprawowa³ opiekê duszpastersk¹ dla Kosarzyna, opi-
sa³ te dzia³ania ze szczegó³ami w rejestrze koœcielnym.

Na zdjêciu, pochodz¹cym z 1930 r., udostêpnionym przez mieszkañca
Kosarzyna Szczêsnego Strzeszewskiego widaæ koœció³ czêœciowo zas³oniêty
drzewami. Fotografiê przekaza³ mu Otto Schuster. Wie¿ê koœcieln¹ odciêto
od reszty konstrukcji w styczniu 1945 r. likwiduj¹c punkt namiaru dla
nacieraj¹cych wojsk radzieckich. Po wojnie, w latach 1949-59 obiekt roze-
brano, a ceg³ê wywieziono na odbudowê Warszawy. Komentowano te¿, ¿e
ceg³ê wykorzysta³a jednostka WOP do budowy drogi nad Odrê.
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Salê modli-
tewn¹ dla miej-
scowych katoli-
ków polskich zor-
ganizowano na
parterze starej
szko³y wiejskiej -
Kosarzyn 52.
Dziœ Msze œwiête
oraz nabo¿eñ-
stwa okoliczno-
œciowe zwi¹zane
z Wielkanoc¹ i
Wigili¹ odprawia

ksi¹dz proboszcz Zbigniew Nidecki z Chlebowa.
Kosarzyn pod wzglêdem wyznaniowym nale¿y do parafii rzymsko-kato-

lickiej w Chlebowie, w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Jadwiga Warzyñska

- 2 sierpnia - trwa fala upa³ów jakie nawiedzi³y ca³y kraj. W ci¹gu dnia
temperatura w Gubinie, w cieniu, dochodzi do 39 stopni. 2 sierpnia tempe-
ratura w cieniu osi¹gnê³a 36 stopni Celsjusza (osiedle E. Plater). Upa³y
maj¹ potrwaæ co najmniej do 16 sierpnia.

- 3 sierpnia - w zwi¹zku z panuj¹cymi  upa³ami burmistrz wyda³ zarz¹-
dzenie mówi¹ce, ¿e urz¹d bêdzie czynny w godzinach 7.30-14.30, za wyj¹t-

kiem œwietlicy opiekuñ-
czo-wychowawczej i stra-
¿y miejskiej.

- 18 sierpnia - by³ to
pierwszy dzieñ wolny od
upa³ów jakie nêka³y mia-
sto od kilkunastu dni
(Ale od 28 do 31 by³o zno-
wu upalnie - nie do wy-
trzymania).

W „Kalendarium Gubina 2015” odnotowano:

Koœció³ w Kosarzynie w 1930 roku.
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Poni¿szy tekst pochodzi z "Nadodrza" dwutygodnika spo³eczno-kul-
turalnego wydawanego w Zielonej Górze w latach 1957-1989. Zosta³
napisany w 1985 roku przez Danutê Mys³owsk¹ i doskonale opisuje
klimat powojennego czasu w Gubinie. Pojawiaj¹ siê nazwiska, fakty,
wydarzenia… Prawdziwe? Brakuje, prawdopodobnie kilku zdañ ze stro-
ny 1, jako ¿e uda³o siê pozyskaæ tekst niekompletny. Jednak jest on na
tyle ciekawy, ¿e redakcja zdecydowa³a siê na jego zamieszczenie.

Pozostawiæ cz¹stkê siebie
Ci¹g dalszy ze str. 1
- Polska partia potrzebuj¹ca prêdko pieniêdzy.
Klasa parsknê³a, kiedy Stasia omówi³a partyjn¹ przynale¿noœæ ojca, a

pani nauczycielka wiêcej takich pytañ nie zadawa³a. Ale wkrótce ojciec do
wiêzienia trafi³, a Stasia ze szko³y musia³a odejœæ.

- Bez wahania wst¹pi³am do PPR w czterdziestym szóstym. Mia³am
dwadzieœcia jeden lat, kiedy do Komitetu wezwa³ mnie sekretarz Moœci-
brodzki.

- Towarzyszko, likwidujemy w Gubinie Polskie Stronnictwo Ludowe.
Jesteœcie wyznaczeni z Krugie³k¹ i Uhmanem do wykonania tego zadania.
Jak zrobicie, wasza rzecz. Ma byæ wykonane.

Poszliœmy, najpierw do Grito, prezesa PSL-u, który w tym samym bu-
dynku mieszka³.

- Panie Grito, koniec waszej kadencji. Od dziœ mieœci siê tutaj siedziba
Stronnictwa Ludowego.

Nie wykrztusi³ s³owa, kiedy wielki szyld ze z³otym napisem zwaliliœmy
na ziemiê. By³ zaskoczony.

Któregoœ dnia przyszed³ do mnie, a jako biurowa w peseselu robi³am,
taki zatwardzia³y miko³ajczykowiec z Kopców: Ty! Smarkula! Uwa¿aj ¿ebyœ
nie by³a g³owê krótsza. Nie podskakuj! Mia³am pietra. Sama pracowa³am w
tym wielkim gmachu. Wiêc do Urzêdu Bezpieczeñstwa dzwoniê, ¿eby jak¹
obstawê mi dali. I dali Haberskiego. W razie czego mia³am do niego dzwo-
niæ. Ale raz tylko zadzwoni³am kiedy nabity karabin w piwnicy znalaz³am.
Jedna tylko kula w nim by³a. Mo¿e dla mnie?

Albo wieœ Niemaszchleba pamiêtam. Gniazdo miko³ajczykowców tam by³o
z P³onk¹ na czele. Komitet da³ nam wóz, konia i ruszyliœmy w zamieæ. Ale
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tak naprawdê to pieszo szliœmy, bo koñ nie by³ okuty i kula³. P³onka w tym
czasie jad³ obiad. Zaskoczony wizyt¹ chcia³ nas wyrzuciæ ale bal siê sam i
chyba z tego strachu zbieg³ do piwnicy i w koñcu sztandar PSL-u przyniós³.
Rozwin¹³, poca³owa³ i odda³.

No, i te legitymacje pezetpeerowskie pamiêtam. Tu¿ przed zjednoczeniem
do województwa, a Poznañ nim by³, wys³ali mnie po odbiór legitymacji. To-
warzysze w Komitecie usta pootwierali z niedowiary, ¿e taka m³oda po tak
wa¿ne dokumenty przyjecha³a. Sprawdzili, czy nie jestem podstawiona. Jak
w³asnego oka pilnuj! - powiedzieli. No i pilnowa³am. Ca³¹ noc w poci¹gu z
dwiema paczuszkami na kolanach jecha³am. W strachu by³am, bo pe³no
wrogów krêci³o siê w tamtych czasach.

- A pan, panie Tadeuszu?
No, ja takim dzia³aczem jak ¿ona to nie by³em. W tartaku do PPS-u

zapisa³em siê w czterdziestym  szóstym. Pepeeru tam wtenczas nie by³o.
Program, myœlê sobie, ten sam, cele wspólne, to dlaczego nie pepees? Prawi-
cowców u nas nie by³o. Wszyscy zgodni byliœmy. Najwiêksz¹ robotê w ORMO
zrobi³em. Na szabrowników polowa³em. A by³o tego bractwa, oj by³o! Z ca³ej
Polski pozje¿d¿ali, skarbów szukali, piece rozbierali, wyrywali pod³ogi. Tak
pani, za z³otem i bi¿uteri¹ szukali. A Niemcy nic nie zostawili, wywieŸli
nawet meble. Domy pustawe sta³y i z³odzieje rozczarowani jechali dalej. Tu
zreszt¹ kupa gruzu by³a i wszystko prawie zaminowane. O! Widzi pani to
wzgórze? To góra œmierci. Kto tam poszed³, nie wróci³ ¿ywy, Mój przyjaciel
tam zosta³ na wieki. Czereœni mu siê zachcia³o. Bo tam, proszê pani, piêkne
sady i ogrody by³y. A, ¿e ludzie g³odne i nie by³o co jeœæ, to pchali siê na tê
górê.

xxx

Staram siê wyobraziæ sobie Gubin tamtych lat. Widzê ruiny, jakie zna
siê z fotografii i ludzi, którzy próbowali zmieniæ ówczesny krajobraz. Myœlê
o staruszce - Niemce, która codziennie o szóstej rano przychodzi³a na Kosy-
nie rów po kawa³ek chleba dla kalekiej córki. Widzê gimnazjum podpalone
przez "wilko³aków". Tak mawiano o tych Niemcach, którzy nie wierzyli w
koniec wojny, w przegran¹. I widzê dziewczyny, jak pod pach¹ z ch³opakami
sz³y wieczorami ulicami Gubina.

- „My ZWM, my ZWM, reakcji nie boimy siê" i "Zdobywczym krokiem
idziemy w s³oneczny œwiat”, ile¿ wiary w TO wszystko i ile¿ nadziei …

- Ludzie cieszyli siê. Koniec wojny, lepsza przysz³oœæ...
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- Tak. Ale by³a te¿ inna radoœæ. Prosta. Z tego choæby, ¿e mo¿na by³o
sobie popiæ i potañczyæ. Co ulica, to knajpa, prywatna oczywiœcie: "Z³ota
rybka", "Tatrzañska", "Warszawianka", "Zag³oba". Kto nie mia³ pieniêdzy,
z³otem p³aci³. Za z³oty pierœcionek wchodzi³o siê na zabawê, za krzy¿yk mo¿na
by³o najeœæ siê do woli... Najlepszy biznes. A w³aœciciele, jak ju¿ sobie kiesze-
nie nape³nili, ruszyli w œwiat, najczêœciej na zachód, za Nysê i jeszcze dalej.

Proszê pani, tutaj do Gubina zje¿d¿ali ludzie z ca³ej Polski. Taka zbiera-
nina z Warszawy, Wilna, Poznania, ze Lwowa... Ale wszyscy pomagali so-
bie, byli ¿yczliwi, nie to co dzisiaj, ¿e z byle powodu nó¿ w plecy cz³owiek
wsadzi cz³owiekowi.

xxx

Co ich tak gna³o, tutaj na zachód, nad granicê, w tych tak jeszcze nie-
pewnych czasach...

- A jaki mieliœmy wybór? Ca³y dobytek, wszystko stracone. Zreszt¹, tego
dobytku, prawdê mówi¹c, to nie mieliœmy nigdy. A tutaj obiecywano miesz-
kanie i pracê, no i lepsze ¿ycie W³adze obiecywa³y. I co? No, i dostaliœmy.
Proszê pani, w S³upcy, gdzie przed wojn¹ z rodzicami ¿y³em, nie mieliœmy
nawet w³asnego k¹ta. Na lokatornem mieszkaliœmy. Po wojnie: dom spalo-
ny pracy nie by³o, to rodzice na zachód wyruszyli. By³em wtedy jeszcze w
lotnictwie. ale zaraz po powrocie ruszy³em na ich poszukiwanie, i tak dotar-
³em pod Gubin. Domek dostaliœmy, 80 arów ziemi i trochê sprzêtu. Ojciec na
gospodarce robi³, a ja do tartaku do roboty poszed³em. Trzy kilometry ka¿de-
go dnia pieszo, do Gubina. Najpierw za garnek kaszy, a dopiero potem za
pieni¹dze pracowa³em. I nikt wtedy nie narzeka³.

xxx

Z pani¹ Stasi¹ by³o tak: zaraz po wyzwoleniu wróci³a do Zgierza. Okupa-
cjê na robotach w fabryce cukru w Szczecinie jakoœ prze¿y³a.

- Przy Szpajchersztrasse 13 ta fabryka by³a, nad Odr¹, a w górze rozci¹-
ga³y siê haken tarasse, dziœ s¹ tam Wa³y Chrobrego.

No wiêc po powrocie do Zgierza zastanawia³a siê Stasia z matk¹, ojcem i
m³odszym bratem, co robiæ dalej. W kilka rodzin na jednym pokoju mieszka
li, ale co to za mieszkanie by³o: spanie na siennikach na zmiany, bo dla
wszystkich miejsca nie starczy³o. Wtedy ojciec z wujkiem postanowili: je-
dzie my na zachód, na rozeznanie. Czekajcie. Czekali dwa tygodnie. A potem
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zwinêli tobo³ki z resztkami ubrañ, wziêli dwa wiadra króliczego miêsa i
ruszyli w drogê. W Gubinie przy Kosynierów czeka³o na nich mieszkanie i
praca dla mê¿czyzn w elektrociep³owni. Stasia posz³a do fabryki skarpet i
poñczoch.

Pracowa³o nas tam czterdzieœci siedem kobiet. Majstrem by³ Niemiec.
On nie chcia³ wyje¿d¿aæ za Nysê. Tutaj siê urodzi³ i tutaj chcia³ zemrzeæ, Ja
przy maszynie igie³kami naci¹ga³am oczka do skarpetkowych cholewek.
Dosz³am do takiej wprawy, ¿e trzy tuziny dziennie wyrabia³am. Du¿o to
by³o, jak na tamte czasy. Ponad normê robi³am. Tutaj za³o¿yliœmy ZWM,
tutaj do PPR-u wst¹pi³am i tak zaczê³a siê moja partyjno - spo³eczna dzia³al-
noœæ.

- Wie pani, ona za³o¿y³a w Gubinie Ligê Kobiet, a w czasie referendum i
wyborów by³a ³¹cznikiem miêdzy Czarnowicami a Gubinem.

Wyniki g³osowania przewozi³am, na rowerze, bez obstawy. Niektórzy
potem mawiali, ¿e wybory by³y sfa³szowane, ¿e pod karabinami trzeba by³o
g³osowaæ. Nieprawda. Milicja, owszem i chodzi³a, ale nikt nikogo nie zmu-
sza³ do g³osowania. O, choæby taki jeden miko³ajczykowiec powiedzia³ mi:
wykluczyliœcie nas ze spo³eczeñstwa, to i g³osowaæ nie pójdziemy. No, i nie
poszed³, i nic tego powodu nie mia³.

Po co to robiliœcie?
- Co?
- Tyle poœwiêcenia, takie zaanga¿owanie. Nie lepiej by³o czekaæ?
- Przecie¿ ktoœ musia³ to robiæ. Zreszt¹, wszyscy siê anga¿owali. Trzeba

by³o Polskê budowaæ.
- No, dobrze, a dzisiaj? Nadal oboje dzia³acie spo³ecznie. Jest pan, panie

Tadeuszu kuratorem s¹dowym, sekretarzem ZBoWiD-u, dzia³a pan w PRON
i ORMO. Po co i dla kogo?

- Ale¿ proszê pani! Zawsze cieszy³em siê, gdy mog³em byæ po¿yteczny dla
innych, kiedy mog³em innym pomóc. Mo¿e dlatego, ¿e sam w m³odoœci nicze-
go nie mia³em. Bo przed wojn¹, to musia³em córce burmistrza teczkê do
domu nosiæ. Dla kawa³ka chleba, nosi³em. A ju¿ jako kawalerczyk gazety po
ulicach roznosi³em, dla kilku groszy. Na panienki chodziæ nie mog³em, bo
porz¹dnego ubrania nie mia³em, a drewniaki na czarno smarowa³em, dla
wiêkszej elegancji. A ile¿ to razy g³odny szed³em spaæ! A za ludowej w³adzy?
Nie ma ¿adnego porównania. Moje dzieci, proszê pani, jeszcze nikomu teczki
nie nosi³y, chyba ¿e z grzecznoœci. Jeszcze nigdy g³odne spaæ nie posz³y.
Samochodów dorobi³y siê uczciw¹ prac¹, a ja za sanacji radia nie widzia³em.
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Mam mieszkanie, emeryturê. A kim by³bym, gdyby nie ludowe w³adze?
Pewnie jakimœ parobkiem u ch³opa, krowy pasa³bym, a na staroœæ z kapelu-
szem od chaty do chaty prosi³bym o grosz jaki. Wiêcej pani powiem! Za
Polski Ludowej przez spo³eczny awans doszed³em nawet do dyrektora. A
jak¿e! By³em, proszê pani, przez kilka lat dyrektorem zak³adów zbo¿owych.
I pomyœli pani?! Tylko siedem klas szko³y powszechnej mam. Tak! Mog³em
siê kszta³ciæ, nikt mi nie zabrania³, nawet skierowanie otrzyma³em, tylko
jakoœ czasu nie starczy³o na naukê. Ale nie powiem, dokszta³cam siê sam.
Ze wszystkim jestem na bie¿¹co. Polityka mnie interesuje i wszystko, co
dzieje siê na œwiecie. Czytam ksi¹¿ki, s³ucham radia, ogl¹dam telewizjê.
Jest tyle mo¿liwoœci zdobywania wiedzy, tylko trzeba chcieæ. A za spo³eczn¹
dzia³alnoœæ i uczciw¹ pracê mam dyplomy, podziêkowania, odznaczenia. Otrzy-
ma³em z³oty Krzy¿ Zas³ugi. ¯ona te¿.

- Wie pani. Zdrowie dziœ ju¿ nie pozwala mi na tak¹ ruchliwoœæ, ale jak
mogê, tak dzia³am, choæ nie mam tylu si³ jak w czterdziestych i póŸniej-
szych latach. S¹siadka, taka co nad nami mieszka, od franc czerwonych
mnie wyzywa i jeszcze gorszymi epitetami opluwa. To ja jej zawsze na to
odpowiadam: by³am, jestem i bêdê czerwona, Przynajmniej wiem, jakie jest
moje podniebienie. A ty, swego nawet nie znasz.

Chcielibyœmy z ¿on¹ zostawiæ po sobie jak¹œ cegie³kê tutaj w Gubinie.
No, i chyba uda³o siê. Byæ mo¿e ktoœ, kiedyœ wspomni o takich sobie Paw-
³owskich, prostych ludziach, którzy na zachód przyjechali budowaæ now¹
Polskê. A jak nie wspomni, to te¿ bêdzie dobrze. Bo my tak, dla w³asnej
choæby satysfakcji, chcemy tutaj pozostawiæ ma³¹ cz¹stkê siebie.

xxx

Idê ulicami Gubina. Szukam tej przesz³oœci, o jakiej powiedzieli Paw³ow-
scy. Nie ma "Tatrzañskiej" i "Warszawianki", ani tego szewca, u którego
pani Stasia zrobi³a sobie pierwsze jesienni buty: czarne, na korkowym ko-
turnie. Tylko katedra w sercu miasta pozosta³a jak dawniej. Dla niej czas
zatrzyma³ siê na czterdziestym pi¹tym roku.

Danuta Mys³owska
"Nadodrze" 6.X.-19.X.1985 rok XXIX, NR20 (599)

 - brak czêœci tekstu z pierwszej strony
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Historia lubi ko³em siê
toczyæ

Gubin, po zakoñczeniu dzia³añ wojennych - morze ruin i problemów.
Jednym z nich by³a komunikacja. Pierwsz¹ taksówkê w mieœcie uruchomi³
Tadeusz G¹siorowski. Poniemiecki opel. PóŸniej „dochrapa³” siê luksusu -
popularnej warszawy, garbusa - wspomina Henryk Kapliñski taksówkarz
na emeryturze. Potem ju¿  jeŸdzi³y autobusy, a poci¹g - on chyba najwcze-
œniej zaistnia³ - teraz rozpocz¹³ regularne kursy do Zielonej Góry.

Potem zaczyna przybywaæ wszystkiego: taksówek, autobusów, poci¹gów.
Autobusy, które wykonywa³y stosunkowo du¿o kursów, rozpoczyna³y

jazdê z przystanku który pocz¹tkowo mieœci³ siê na placu miêdzy dzisiejsz¹
ksiêgarni¹ a kaplic¹. Na ubitym gruncie sta³ przystanek z napisem Gubin.
Autobusy jeŸdzi³y po ca³ej gminie. Nie by³o wsi, do której nie dociera³ auto-
bus. Wówczas kiedy PKS-em kierowa³ Kazimierz Ostrowski placówka przy-
jê³a jeszcze jedno zadanie na swoje barki: 2 grudnia 1972 roku uruchomiono
komunikacjê miejsk¹ na dwóch liniach. Autobusy - z dumnie wygl¹daj¹ca
na dachu 1 i 2 - rozpoczê³y jazdê po gubiñskich ulicach. W pewnym sensie
przypomina³y dawny gubeñski tramwaj.

Pocz¹tek lat 70-tych by³ dla Gubina okresem dynamicznego rozwoju. W
roku bodaj¿e 1972 (lub 1973) rozpoczê³a siê budowa nowoczesnego dworca
autobusowego. Na potrzeby obiektu zarezerwowano spory teren pomiêdzy uli-
cami Obroñców Pokoju i Chopina. 21 lipca 1975 dla uczczenia œwiêta Odro-
dzenia Polski dworzec uroczyœcie oddano do u¿ytku. Du¿y, nowoczesny, z trze-
ma kasami, wielk¹ poczekalni¹ i zapleczem dla za³ogi. G³oœniki zapowiada³y
przyjazdy i odjazdy autobusów, na peronach œwieci³y siê zielone lub czerwone
œwiat³a, a czas odmierza³ du¿ych rozmiarów zegar elektroniczny. Powia³o wiel-
kim œwiatem. I tak by³o do lat 90-tych. Potem rozpoczê³a siê transformacja,
która nie ominê³a gubiñskiej placówki PKS-u. Powoli okazywa³o siê, ¿e nie
op³aca siê jeŸdziæ po gubiñskich wsiach. Dyrekcja PKS-u w Zielonej Górze
coraz bardziej „kosym okiem” patrzy³a patrzeæ na placówkê w Gubinie. Doœæ
czytelnie dawa³a do zrozumienia, ¿e chêtnie by jej pozby³a siê. By³o to dla
lokalnej w³adzy i mieszkañców du¿ym zaskoczeniem.

Na sesji rady miejskiej w maju 2008 roku radni Piotr Puszkarski i Ha-
lina Wojnicz prosili burmistrza, by wyst¹pi³ z pismem do  prezesa PKS w
Zielonej Górze i zapyta³ o plany PKS dotycz¹ce dworca w Gubinie.
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No i sta³o siê. W listopadzie 2010 roku Przedsiêbiorstwo Komunikacji Sa-
mochodowej Zielona Góra og³osi³o  "Pisemny przetarg ofertowy na sprzeda¿
nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w Gubinie przy ulicy Obroñców Pokoju
15, budynek dworca, dwukondygnacyjny o ca³kowitej powierzchni u¿ytkowej
1049,7 m2 - kubatura 4 820 m3 i plac z nawierzchni¹ asfaltow¹. Na czêœci
placu znajduje siê zadaszenie w postaci wiaty. Nieruchomoœæ po³o¿ona jest w
atrakcyjnej czêœci miasta Gubin w pobli¿u mostu granicznego do Guben…"

Co by³o potem? W zasadzie nic. Z rozk³adu jazdy uby³y kolejne po³¹cze-
nia. Budynek zajmowa³y coraz to nowe podmioty gospodarcze. W lipcu 2011
roku zamiast napisu Dworzec Autobusowy zawis³ szyld najwiêkszego w
budynku sklepu sprzedaj¹cemu armaturê sanitarn¹ i technikê grzewcz¹.
W budynku zainstalowa³ siê m.in. szewc, obok którego stoi kilka krzese³
tworz¹cych poczekalniê autobusow¹.

Historia ko³em siê toczy? Po 66 latach wielu mieszkañców nie mo¿e dowol-
nie skorzystaæ z komunikacji. Tak jak w 1945 roku. Wszystko, bez czego nie
da³o siê wczeœniej ¿yæ, sta³o siê dziœ zbêdne, niepotrzebne. Co dalej? Bêdziemy
budowaæ od nowa inne, nowoczeœniejsze? Jeœli tak, to nie ma problemu.

Stefan Pilaczyñski

PS. Powy¿szy tekst powsta³ w 2011 roku. Dziœ (sierpieñ 2015) budynek
dawnego dworca autobusowego stanowi w³asnoœæ prywatn¹ i mieœci siê w

Lipiec 2009 roku. Zdjêcie z napisem GUBIN DWORZEC AUTOBUSOWY przesz³o ju¿ do
historii.
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nim kilka sklepów. Malutkie pomieszczenie wynajmuje zielonogórski PKS z
przeznaczeniem dla kierowców, tak¿e wynajmowany od w³aœciciela jest plac
manewrowy i miejsce pod kilka stanowisk sk¹d odje¿d¿aj¹ autobusy. Ostat-
ni odje¿d¿a do Zielonej Góry po godz. 17.30, potem trzeba czekaæ na poranny
odjazd o godz. 6.00 lub szukaæ noclegu. Innej opcji dla podró¿nego bez w³a-
snego œrodka lokomocji, a chc¹cego zakoñczyc wizytê w naszym mieœcie,
niestety nie ma.

W sobotê, 29 sierpnia 2015
we Wroc³awiu zmar³ w wieku 83 lat

BRONIS£AW KALICIAK
Sekretarz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w latach 1960-1965
wspó³twórca pierwszego œwiêta miasta „Wiosna nad Nys¹ w 1963 roku.

Kolejna tablica pami¹tkowa
Stowarzyszenie Ofi-

cerów Pi¹tych Dywizji
WP "Kresowiak" za-
planowa³o na 25 wrze-
œnia 2015 godz. 14.00
ods³oniêcie kolejnej ta-
blicy upamiêtniaj¹cej
stacjonowanie jedno-
stek wojskowych w
gubiñskim garnizonie.
Trzecia z kolei tablica
zawiœnie na murze
aresztu œledczego tam,
gdzie przed laty stacjo-

nowa³y: 5 pu³k przeciwlotniczy, 5 batalion zaopatrzenia i 25 dywizjon arty-
lerii rakietowej. Uroczystoœæ bêdzie mia³a wojskow¹ oprawê z udzia³em m.in.
kompanii honorowej wystawionej przez 3 dywizjon 4 pplot.

Wszystkich, którzy zechcieliby wesprzeæ tê inicjatywê i fundowanie ko-
lejnych tablic, Stowarzyszenie Oficerów prosi o dobrowolne wp³aty na konto
27 1090 1548 0000 0000 5400 9889 z dopiskiem "tablica". (red)
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40 lat minê³o…

40 lat temu ukoñczyli ósm¹ klasê - Szko³ê Podstawow¹ nr 2 Gubinie.
Na tê okolicznoœæ ówczesne absolwentki: Bogus³awa Zaradzka (Zawadz-

ka) z Gubina i Dorota H³yñ (Karwowska) mieszkaj¹ca we Wroc³awiu, wspólnie
z kole¿ankami i kolegami zorganizowa³y wspania³y zjazd klasowy. Uczest-
niczy³o w nim 19 absolwentów. Wychowawcami od klasy Ic do VIIIc by³y: p.
Kazimiera Kêdzierska i p. D. Wo³oszyn (nie ¿yje).

Dla uczestnicz¹cych w uroczystoœci jubileuszowej 18 lipca 2015 r. by³
dniem szczególnym i niepowtarzalnym. By³y piêkne kwiaty dla wychowaw-
cy Kazimiery Kêdzierskiej, tort, kolacja, muzyka i tañce. Jubileuszowy zlot
by³ bardzo udany i trwa³ do rana.

Warto nadmieniæ, ¿e absolwenci tej klasy kilkakrotnie ju¿ organizowali
podobne zjazdy klasowe. Tylko pozazdroœciæ takiej integracji…

K. K.

Pami¹tkowa fotografia po latach. W œrodku wychowawczyni Kazimiera Kêdzierska.
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55 lat Spó³dzielni
Mieszkaniowej w Gubinie

Spó³dzielnia Miesz-
kaniowa zosta³a za³o¿o-
na z inicjatywy i pe³ne-
go zaanga¿owania p.
Kazimierza Trzybiñskie-
go - mieszkañca Gubina.
Pan Kazimierz z wy-
kszta³cenia technik-eko-
nomista, znaj¹cy siê na
problemach spo³eczno-
gospodarczych miasta,
chcia³ poprawiæ sytuacjê
mieszkaniow¹ dla wielu
rodzin gubiñskich. W
tym celu w dniu 8 lipca
1960r. zorganizowa³
pierwsze zebranie infor-
macyjne zespo³u organi-
zuj¹cego M³odzie¿ow¹
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ typu lokatorskiego z tymczasow¹ siedzib¹ w lo-
kalu Spó³dzielni Inwalidów "Pokój" przy ul. Wyspiañskiego nr 4 .Wczeœniej
uzyska³ zgodê od Komitetu Powiatowego Zwi¹zku M³odzie¿y Socjalistycznej
(ZMS). W wyniku pozytywnego ustosunkowania siê, podjêto w poszczegól-
nych zak³adach pracy akcjê werbunkow¹ m³odzie¿y do wst¹pienia na cz³on-
ków spó³dzielni.

Na zebraniu organizacyjnym wszyscy uczestnicy przyst¹pili jako kan-
dydaci do zorganizowania M³odzie¿owej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Zosta³
wybrany komitet organizacyjny w nastêpuj¹cym sk³adzie:

1. Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego - Ob. Kazimierz Trzybiñski
2. Cz³onek Komitetu Organizacyjnego - Ob. Zenon Krupiñski
3. Cz³onek Komitetu Organizacyjnego - Ob. Jerzy Siwek
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Równoczeœnie ze-
brani upowa¿nili
Komitet Organi-
zacyjny do przejê-
cia inicjatywy or-
ganizowania spó³-
dzielni do czasu
zwo³ania Walnego
Z g r o m a d z e n i a
Za³o¿ycielskiego.

Nowo powo³a-
ny komitet usta-
li³ nazwê spó³-
dzielni o brzemie-
niu Spó³dzielnia Mieszkaniowa ZMS w Gubinie. Pierwsze Walne Zgroma-
dzenie Cz³onków odby³o siê ju¿ 12 lipca 1960 r. w œwietlicy Spó³dzielni "Nowa
Era". W zebraniu - wed³ug za³¹czonej listy - uczestniczy³o jedenastu cz³on-
ków. Dokonano wyboru prezydium Walnego Zgromadzenia w nastêpuj¹cym
sk³adzie:

Przewodnicz¹cy - Ob. Niwiñski (brak imienia)
Sekretarz - Ob. Brzozowski Bronis³aw
Asesor - Ob. Gawe³ Józef
Na Walnym Zebraniu zapoznano z projektem Statutu Spó³dzielni, po

czym przyjêto jednog³oœnie uchwa³ê i jego realizacjê. Statut dok³adnie okre-
œla³ cele i zadania spó³dzielni, kto mo¿e byæ jej cz³onkiem, prawa i obowi¹zki
cz³onków, wk³ady mieszkaniowe, koszty eksploatacji, przydzia³ mieszkañ
oraz w³adze spó³dzielni. Wyeksponowano Radê Nadzorcz¹ jako organ nadzo-
ruj¹cy i kontroluj¹cy dzia³alnoœæ spó³dzielni. Natomiast Zarz¹d sta³ siê or-
ganem wykonawczym, kieruj¹cym bezpoœrednio dzia³alnoœci¹ w ramach
przepisów i zatwierdzanych planów gospodarczych. Spó³dzielnia podlega³a
rewizji przeprowadzanej przez Zwi¹zek Spó³dzielni Mieszkaniowych. Walne
Zgromadzenie okreœli³o plan dzia³alnoœci spó³dzielni oraz upowa¿ni³o Za-
rz¹d do zaci¹gania zobowi¹zañ do sumy 3.000.000z³. Ustalono, ¿e cz³onek
przystêpuj¹cy do Spó³dzielni Mieszkaniowej wp³aca wpisowe w wysokoœci
100 z³., oraz udzia³y w wysokoœci 1.200z³., natomiast za³o¿yciele wp³acali
udzia³y po 600z³., terenem dzia³alnoœci spó³dzielni okreœlono powiat i miasto

Rok 1964. Przedstawiciele Spó³dzielni Mieszkaniowej w pochodzie
1. Majowym.
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Gubin. Spó³-
dzielnia Zosta-
³a cz³onkiem
Zwi¹zku Spó³-
dzielni Miesz-
kaniowych i
Budowlanych
w Warszawie.
Podczas wal-
nego zebrania
w tajnym g³o-
sowaniu powo-
³ano Radê Nad-
zorcz¹. Prze-
w o d n i c z ¹ c ¹
Rady zosta³a
Szwed Julia, cz³onkowie: Szczechowiak Ferdynand, Kupczyñski Zenon,
Samorajski Leopold, Sowiñski Jan. Do Zarz¹du Spó³dzielni wybrano Trzy-
biñskiego Kazimierza, Siwek Jerzego i Krupiñskiego Zenona. Spó³dziel-
nia Mieszkaniowa ZMS w Gubinie zosta³a zarejestrowana 17 wrzeœnia
1960r. przez S¹d Powiatowy Wydzia³ Rejestrowy w Zielonej Górze. Nr
akt RS 377s.83/60. Uzyska³a osobowoœæ prawn¹ i przyjê³a rodzaj dzia-
³alnoœci - Budownictwo Mieszkaniowe.

Pocz¹tkowo w dzia³alnoœci spó³dzielni pojawi³y siê pewne trudnoœci,
które przeszkadza³y w realizacji zamierzeñ, by³y to utrudnienia przy
rejestracji spó³dzielni, odwleka³a siê sprawa otwarcia konta w Banku
Inwestycyjnym. Jednak wszystkie trudnoœci zosta³y do koñca 1960 roku
prze³amane, aby móc rozpocz¹æ remonty mieszkañ. Za³atwiono równie¿
sprawê przejêcia budynków od Prezydium Powiatowej Rady Narodowej,
oraz kredyt inwestycyjny na 1961 rok. Poczyniono starania w celu pozy-
skiwania dodatkowych funduszy z gubiñskich zak³adów pracy.

Wraz z rozwojem spó³dzielni zachodzi³y pewne zmiany w zapisach
statutowych, które uchwalano na kolejnych walnych zebraniach. Wkrót-
ce opracowano i zatwierdzono Regulamin Wspó³¿ycia i Porz¹dku Domo-
wego Spó³dzielni Mieszkaniowej i Regulamin Obrad (zebrania cz³onków
i kandydatów spó³dzielni). Na posiedzeniu Rady Spó³dzielni (15 marca
1962r.) zgodnie z regulaminem dokonano zmiany w sk³adzie osobowym

Rok 1961. Jeden z pierwszych wyremontowanych budynków Spó³dziel-
ni  Mieszkaniowej ulica Wroñskiego 2-4.
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Zarz¹du. Prezesem nadal pozosta³ Kazimierz Trzybiñski na zastêpcê pre-
zesa powo³ano Zenona Krupiñskiego, a cz³onkiem wybrano Ignacego Ko-
³odziejskiego. Dzia³alnoœæ spó³dzielni by³a zauwa¿alna w œrodowisku gu-
biñskim. W maju 1962 roku oddany zosta³ do u¿ytku budynek (po kapi-
talnym remoncie) przy ul. Wroñskiego 2-4. Zamieszka³y w nim cztery
rodziny oraz otwarto biuro Spó³dzielni. Dzia³alnoœæ eksploatacyjna obej-
mowa³a wówczas budynki przy ul. Œwierczewskiego 13, 17,21 oraz Si-
korskiego 61. Cz³onkowie spó³dzielni mogli zamieszkaæ w nich po doko-
naniu przydzia³u w dniu 30 sierpnia 1963 roku.

Zarz¹d Spó³dzielni w 1963 roku zaci¹gn¹³ 6.000.000 (szeœæ milionów
z³otych) na dalsz¹ dzia³alnoœæ inwestycyjn¹, na zakup wyposa¿enia urz¹-
dzeñ, œrodków transportowych, materia³ów budowlanych zakupu beto-
niarki i innych urz¹dzeñ zmechanizowanych. Rozpoczêto nowe inwesty-
cje obejmuj¹ce remonty budynków przy ul. Cmentarnej 21 i ulicy Krañ-
cowej. W 1965 roku zosta³ zaplanowany nowy budynek przy ul. 3 Maja
(obecnie M. Konopnickiej).

W pierwszych latach dzia³alnoœci Spó³dzielnia Mieszkaniowa prowa-
dzi³a inwestycje systemem gospodarczym przez zorganizowanie w³asne-
go wykonawstwa (brakowa³o wykonawców budowlanych w mieœcie). W
latach 1965-1966 w myœl nowych zarz¹dzeñ taki system wykonawstwa
blokowa³ zaci¹gniêcia nowych kredytów, spó³dzielnia zmuszona by³a zli-
kwidowaæ wykonawstwo systemem gospodarczym. By³ to trudny etap w
dzia³alnoœci spó³dzielni. Aby wykorzystaæ zgromadzone materia³y bu-
dowlane i sprzêt zarz¹d zorganizowa³ 4-osobow¹ grupê remontow¹, któ-
ra wykonywa³a remonty nie tylko dla spó³dzielni, ale i dla budynków
podleg³ych samorz¹dowi miasta. By³ to okres kiedy brakowa³o rezerwy
na sp³atê kredytu. Mimo trudnego etapu i pewnych niedoci¹gniêæ Za-
rz¹d i Rada Nadzorcza Spó³dzielni Mieszkaniowej potrafi³a umiejêtnie
pokonaæ przeszkody w tworzeniu i rozwoju powsta³ej spó³dzielni. Z roku
na rok zwiêksza³a siê liczba cz³onków, a na mieszkania spó³dzielcze w
1964 roku oczekiwa³o ponad 50 rodzin.

Rok 1967 sta³ siê zwiastunem nowego etapu dzia³alnoœci spó³dzielni.
Powsta³y plany i przygotowania do realizacji nowych inwestycji.

c.d. w nastêpnym biuletynie
K. Kêdzierska
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Na tej cyklicznie ukazuj¹cej siê od kilku lat stronie naszego Biuletynu
SPZG staramy siê Szanownym Czytelnikom przybli¿yæ osoby niezwy-
czajne. Czêsto ma³o znane, ale tak wiele znacz¹ce kiedyœ w ¿yciu mia-
sta. Goœci³y na tej stronie osoby powszechnie znane nie tylko w Gubi-
nie, ale i w kraju, urodzone lub zwi¹zane z Ziemi¹ Gubiñsk¹.

Do grona osób niezwyczajnych mo¿na œmia³o zaliczyæ Honorowych
Obywateli Gubina. Pierwszy tytu³ Rada Miejska nada³a 19 grudnia 1991
roku Horstowi Lecke, burmistrzowi Laatzen. Przez 20 lat nadano ten
tytu³ osiemnastu obywatelom nie tylko Gubina. Poniewa¿ nigdzie nie
publikowano ich ¿yciorysów, chcielibyœmy w ten sposób przybli¿yæ te
postacie i ich dokonania.

O kolejnoœci decyduj¹ mo¿liwoœci pozyskania materia³ów. Dziœ bur-
mistrz Gubina w latach 1990-1998, obecnie Przewodnicz¹cy Sejmiku
Województwa Lubuskiego:

Czes³aw
Fiedorowicz

Urodzi³ siê 21 lutego 1958 r. w Gubinie - polski
polityk, z wykszta³cenia in¿ynier organizacji prze-
mys³u, samorz¹dowiec, pose³ na Sejm II, III i V
kadencji. W 1986 roku ukoñczy³ studia na Wy-
dziale Organizacji i Zarz¹dzania Wy¿szej Szko³y
In¿ynierskiej w Zielonej Górze. W latach 80. pra-
cowa³ w urzêdzie wojewódzkim.

W latach 1990-98 pe³ni³ funkcjê Burmistrza
Miasta Gubina. Na to stanowisko przeszed³ z funk-
cji dyrektora generalnego Urzêdu Wojewódzkiego.
Stan¹³ na czele samorz¹du miejskiego w nies³ychanie wa¿nym momencie trans-
formacji ustrojowej,  tworzy³ w naszym mieœcie now¹ administracjê samorz¹-
dow¹, now¹ strukturê jednostek samorz¹dowych.

W roku 1993 zosta³ pierwszy raz pos³em na Sejm RP. Od 1993 roku pe³ni te¿
funkcjê Prezesa Konwentu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, którego dzia³alno-
œci by³ inicjatorem. Na ka¿dym z zajmowanych stanowisk widzia³ Gubin jako
wa¿ny oœrodek na pograniczu polsko-niemieckim, lidera wspó³pracy transgra-
nicznej i uczestnika  kszta³tuj¹cej siê po 1990 r. nowej polityki regionalnej.

By³ inicjatorem podpisanych 19 stycznia 1991 r. umów, najpierw z s¹siadem i
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partnerem - niemieckim Guben i nieco dalszym niemieckim miastem Laatzen, a
nastêpnie 11 listopada 1997 r. z wêgierskim miastem Paks i 31 marca 1998 r. z
polskim Kwidzynem.

Wyrazem zaanga¿owania Czes³awa Fiedorowicza w sprawy m³odych ludzi oraz
przyk³adem na ich pozytywn¹ aktywizacjê by³o powo³anie w 1993 r. z jego inicjaty-
wy w Gubinie M³odzie¿owej Rady Miasta.

Jest niepodwa¿alnym inicjatorem i autorem, a tak¿e wielkim zwolennikiem kon-
cepcji rozwoju "Euromiasta Gubin- Guben". Z tego miêdzy innymi powodu w sposób
symboliczny w roku 1997 przywraca Wyspê Teatraln¹ mieszkañcom Gubina i Gu-
ben - doprowadzaj¹c do wybudowania w 1998 roku sta³ego mostu ³¹cz¹cego ul.
Chrobrego z Wysp¹ Teatraln¹.  Modelowa wspó³praca Gubina i  Guben zosta³a
dostrze¿ona i wyró¿niona przez Radê Europy presti¿owymi nagrodami: Medalem
Europejskim (1996 r.), Dyplomem Europejskim (1997 r.) i Flag¹ Europejsk¹ (1998 r.)

Czes³aw Fiedorowicz dostrzegaj¹c ogromn¹ szansê rozwojow¹  w wykorzystaniu
przedakcesyjnych œrodków unijnych dok³ada³ wszelkich starañ, by Gubin sta³ siê
liderem w ich wykorzystaniu. Dziêki dofinansowaniu z funduszu PHARE CBC w
latach 1996-1997 zrealizowana zosta³a kanalizacja Gubina, w latach 1997-1998
wybudowane zosta³y œcie¿ki rowerowe w pó³nocnej czêœci miasta, a w latach 1998-
2000 zrealizowano gazyfikacjê miasta. Sztandarow¹ inwestycj¹ miejsk¹ zrealizo-
wan¹ w latach 1995-1998 by³a oczyszczalnia œcieków obs³uguj¹ca Gubin - Guben.
By³o to przedsiêwziêcie innowacyjne, sfinansowane przy udziale œrodków  z polskie-
go i niemieckiego  Ministerstwa Ochrony Œrodowiska , które dosz³o do skutku dziêki
osobistemu zaanga¿owaniu Pana Czes³awa Fiedorowicza.

Podczas pe³nienia funkcji burmistrza Cz. Fiedorowicz osobiœcie anga¿owa³ siê w
wiele wydarzeñ, które przesz³y do historii miasta:

- utworzenie gazety lokalnej "Wiadomoœci Gubiñskie",
- aktywizowanie œrodowiska gubiñskich przedsiêbiorców poprzez inicjacjê po-

wstania Gubiñskiej Izby Gospodarczej,
- powo³ania Stowarzyszenia Gubiñskich Pionierów,
- rozbudowê stacji uzdatniania wody,
- rozbudowê przejœcia granicznego,
- powstanie w Gubinie zamiejscowego oœrodka S¹du Rejonowego w Kroœnie Odrzañskim,
- dzia³ania na rzecz utworzenia powiatu gubiñsko-lubskiego.
Czes³aw Fiedorowicz za ¿onê poj¹³ zielonogórzankê, wychowali syna An-

drzeja i córkê Urszulê.
na podstawie WWW. Wikipedia i wniosku o nandanie tytu³u

Honorowy Obywatel Gubina oprac. sp


