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Pomys³ na wydawanie biuletynu zrodzi³ siê z potrzeby. Najczêœciej jest
tak, ¿e to ona bywa matk¹ wynalazku. I choæ biuletyn wynalazkiem nie
jest, to potrzeba taka by³a. Dlaczego?

W codziennym dzia³aniu aktyw Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej zastanawia³ siê co robiæ, aby dzia³ania organizacji mia³y
jak najwiêkszy sens. Co robiæ by po sobie pozostawiaæ jak najbardziej
g³êbokie œlady? Co robiæ, by kiedyœ, gdy bêd¹ nas wspominaæ, mówiono,
¿e wykonaliœmy "kawa³ dobrej roboty". Uznaliœmy, ¿e najs³uszniejszym
i najbardziej sensownym bêdzie wydawanie publikacji, jako jednej form
pozostawiania trwa³ych œladów. Pojawi³y siê pierwsze pomys³y tytu³ów
publikacji wartych wydania. Wszak wzrasta³y zasoby archiwalne,
przybywa³o starych fotografii miasta i jego mieszkañców, spisanych
wspomnieñ i starych dokumentów. Funkcjonowanie Izby Muzealnej,
spotkania, nauczanie historii miasta, to czêsto wartoœci przemijaj¹ce.
Publikacje pozostan¹ na zawsze. Wœród propozycji pojawi³a siê miêdzy

50 numerów za nami …
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innymi i ta, ¿eby cyklicznie wydawaæ czasopismo. W ten sposób ju¿ w
2008 roku powsta³ pierwszy numer biuletynu "Gubin i Okolice". Tytu³
by³ pomys³em spontanicznym i spodoba³ siê wszystkim. Zreszt¹
pozosta³ do dziœ. Zmieni³ siê format czasopisma. Pierwsze numery (do
numeru 15 - grudzieñ 2011) mia³y format A4 i by³y wykonywane we
w³asnym zakresie przy pomocy kserokopiarki. Nak³adu dziœ nie
pamiêtam, ale by³o to co najmniej 100 egzemplarzy. Jakoœæ wykonania
nie pora¿a³a. 20 stron czarno-bia³ych. Przy wa¿niejszych okazjach (np.
numer wydany w okolicy Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia) biuletyn
wykonywano w punkcie us³ugowym w Zielonej Górze i st¹d niektóre
numery wydrukowane s¹ w kolorze.

Potem przyszed³ pomys³ na zwiêkszenie objêtoœci biuletynu, ale i
zmniejszenie o po³owê formatu. Numer 16 (marzec 2012) ukaza³ siê
ju¿ jako 80-cio stronicowa publikacja w formacie A5. Tak¿e wykonana
w³asnym przemys³em przy pomocy kopiarki. 150 egzemplarzy razy
20 kartek A4 z³o¿onych na pó³ to 3000 kartek które trzeba by³o "puœciæ"
przez kopiarkê, z³o¿yæ i zszyæ by powsta³o 150 biuletynów. Uda³o siê
znaleŸæ tani¹ drukarniê na Œl¹sku i od numeru 26 (wrzesieñ 2014)
biuletyn drukuje firma Advert w Chorzowie. Jesteœmy bardzo
zadowoleni z jakoœci wykonania, tempa i … ceny us³ugi. Bywa³o, i to
czêsto, ¿e biuletyn przes³any do drukarni w poniedzia³ek, w czwartek
kurier przywozi³ do naszego biura.

I tak dotarliœmy do ma³ego jubileuszu. W œwiat poszed³ 50-ty numer.
Od dawna w nak³adzie 200 szt. ka¿dy i ponadto rozsy³any do prawie
200 adresów mailowych. £atwo policzyæ: 50 numerów to prawie 10000
egzemplarzy. Tyle biuletynów trafi³o do domów gubiñskich, polskich i
nie tylko w kraju. Jest siê z czego cieszyæ. To na pewno trwa³e œlady
naszej dzia³alnoœci.

Informacji o Gubinie i Ziemi Gubiñskiej przybywa. Im wiêcej czasu
up³ywa od jakichœ wydarzeñ, tym wiêcej przybywa na ich temat
informacji. Stowarzyszenie chcia³oby jak najczêœciej dzieliæ siê
posiadan¹ wiedz¹. Lokalna prasa ma ograniczone ³amy. Mo¿e na nich
pomieœciæ tylko tyle i wiêcej nie da rady. Niech zatem biuletyn bêdzie
wsparciem dla wszystkich tych co o przesz³oœci piêknie potrafi¹ mówiæ
i pisaæ i o rzeczach odkrytych maj¹ du¿¹ wiedzê. Niech spe³nia rolê
magazynu dla tej czêœci spo³eczeñstwa, która jest ¿ywo zainteresowana
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Szanowni Państwo!
We wrześniu 2015 roku przekazaliśmy w

Państwa ręce "Kalendarium Gubina 2010-2014"
jako kolejną część kalendarium wydanego w
2009 roku, obejmującego lata 1945-2009.
Kontynuacją jest aktualnie wydana część III
obejmująca lata 2010-2015.

Autorzy opracowania: Grażyna Bartkowiak,
Stanisław Bilicz, Urszula Kondracik, Adolf
Leda i Stefan Pilaczyński mają pełną
świadomość tego, że publikacja nie obejmuje

wszystkich wydarzeń jakie miały miejsce w tym
czasie w naszym mieście. Bez Państwa pomocy nie możemy
posiąść wiedzy o wielu ważnych wydarzeniach. Te, przekazane
w części III, pochodzą z lokalnej prasy, telewizji, radia, licznych
kontaktów, spotkań z mieszkańcami miasta i obserwacji życia
codziennego przez piszących. Dziękuję tym wszystkim którzy
przyczynili się do wydania kolejnej publikacji przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej i zachęcam Państwa
do współpracy w tworzeniu kolejnych tomów "Kalendarium
Gubina".

Kalendarium można nabyć w biurze SPZG ul. 3 Maja 2 w
poniedziałek-środa-piątek w godz. 10.00-14.30. Ilość egzemplarzy
jest ograniczona.

histori¹ miasta i okolicy, tych którym g³êboko na sercu le¿y ochrona
dziedzictwa kulturowego i umi³owanie swojej ma³ej Ojczyzny.

Korzystaj¹c z okazji serdecznie dziêkujê zespo³owi redakcyjnemu,
tym wszystkim którzy dok³adaj¹ swoje "trzy grosze" by powstawa³y
kolejne numery. To dziêki ich pasji mo¿e do Pañstwa docieraæ biuletyn
"Gubin i Okolice".

¯ycz¹c mi³ej lektury zapraszamy do wspó³pracy w redagowaniu
kolejnych numerów. Chêtnych prosimy o kontakt na adres:
Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej, ul. 3 Maja 2, tel. 68 455
81 62 lub 600 162 786, e-mail: stepil@o2.pl

Redaktor naczelny Stefan Pilaczyñski
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Polacy wybierali Prezydenta
28 czerwca 2020 odby³a siê pierwsza tura wyborów prezydenckich.

W naszym mieœcie najwiêcej g³osów uzyska³ Rafa³ Trzaskowski. Drugi
by³ Szymon Ho³ownia, a dopiero na trzeciej pozycji znalaz³ siê Andrzej
Duda. W Gubinie odnotowano prawie 60 procentow¹ frekwencjê, co
jest bardzo dobrym wynikiem. Drug¹ turê wyborów, w której zmierz¹
siê A. Duda i R. Trzaskowski, zaplanowano na 12 lipca.

Jak dok³adnie zag³osowali gubinianie? Szczegó³y poni¿ej.
1. Rafa³ TRZASKOWSKI - 2.872 (38,1%),
2. Szymon HO£OWNIA - 2.018 (26,77%),
3. Andrzej DUDA - 1.908 (25,31%),
4. Krzysztof BOSAK - 394 (5,23%),
5. Robert BIEDROÑ - 168 (2,23%),
6. W³adys³aw KOSINIAK-KAMYSZ - 125 (1,66%),
7. Pawe³ TANAJNO - 16 (0,21%),
8. Stanis³aw ¯Ó£TEK - 16 (0,21%),
9. Marek JAKUBIAK - 8 (0,11%),
10. Waldemar WITKOWSKI - 7 (0,09%),
11. Miros³aw PIOTROWSKI - 7 (0,09%).

12 lipca 2020 - druga tura wyborów

Jak g³osowali gubinianie? Poni¿ej notatka dla historii - wyniki z
poszczególnych obwodowych komisji wyborczych

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych, ul. Piastowska 26  frekwencja
63,97% g³osów wa¿nych: DUDA Andrzej g³osów 334 (29,82%)
TRZASKOWSKI Rafa³ g³osów 786 (70,18);

Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Wojska Polskiego 16 frekwencja 64,85%
g³osów wa¿nych: DUDA Andrzej g³osów 381 (29,95) TRZASKOWSKI
Rafa³ g³osów 891 (70,05);

Przedsiêbiorstwo Oczyszczania Œcieków, ul. Spokojna 1, frekwencja
60,29% g³osów wa¿nych: 536 DUDA Andrzej g³osów 142 (26,64)
TRZASKOWSKI Rafa³ g³osów 391(73,36);

Szko³a Podstawowa nr 2, ul. Szkolna 1,  frekwencja 59,94 % g³osów
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wa¿nych: 772 DUDA Andrzej g³osów 256 (33,46) TRZASKOWSKI Rafa³
g³osów 509 (66,54);

Szko³a Podstawowa nr 3  ul. Kresowa 48 frekwencja  63,43%  g³osów
wa¿nych: 1424 DUDA Andrzej g³osów 406  (28,65) TRZASKOWSKI
Rafa³ g³osów 1011 (71,35);

Gubiñski Dom Kultury, ul. Westerplatte 14, frekwencja 62,65%
g³osów wa¿nych: 963 DUDA Andrzej g³osów 299 (31,34)
TRZASKOWSKI Rafa³ g³osów 655 (68,66);

Miejski Oœrodek Sportu ul. Genera³a W³adys³awa Andersa 5
frekwencja 58,18% g³osów wa¿nych: 530 DUDA Andrzej g³osów 173
(32,95) TRZASKOWSKI Rafa³ g³osów 352 67,05);

Szko³a Podstawowa nr 1, ul. Rac³awicka 2 frekwencja 60,64%  g³osów
wa¿nych: 594 DUDA Andrzej g³osów 193 (32,77) TRZASKOWSKI Rafa³
g³osów 396 (67,23);

Szko³a Podstawowa nr 3 ul. Kresowa 48 frekwencja 68,16% g³osów
wa¿nych: 638 DUDA Andrzej g³osów 160 (25,28) TRZASKOWSKI Rafa³
g³osów 473 (74,72);

Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy w Gubinie, Œl¹ska 35  frekwencja
34,48% g³osów wa¿nych: DUDA Andrzej g³osów 6 (60,00)
TRZASKOWSKI Rafa³ g³osów 4 (40,00).

TRZASKOWSKI Rafa³ 5468 - 69,94%
DUDA Andrzej 2350 - 30,06%

RAZEM oddano 7818 g³osów wa¿nych
Uprawnionych do g³osowania 12 556 mieszkañców.
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Przy rozlicznych problemach polskiej oœwiaty, nawet przy
"agresywnym" ich prezentowaniu, jakby w cieniu siê schowa³y  bardzo
wa¿ne  dla ca³ego kraju, trudne tematy edukacji dzieci i m³odzie¿y ze
skupisk  ma³omiasteczkowych. Oto sygna³y, wybrane ze  œrodowisk
wiejskich, ma³omiasteczkowych. Dziêki telefonii komórkowej,
Internetowi w znacznej mierze wyrówna³y siê mo¿liwoœci "awansu
informacyjnego" (a wiêc i edukacyjnego) dziatwy z obszarów
"terenowych", gdzie - widokowo bior¹c -  postêpu prawie nie ma. Ubywa
ludzi (na Zachodzie szukaj¹ wy¿szych zarobków). Nie bardzo ma kto
zaj¹æ siê opuszczonymi budynkami, gospodarstwami. Do wiêkszych
miejscowoœci, do miast daleko - kilka, kilkanaœcie kilometrów. Czêœæ
tych tras, niektórzy m³odzi ludzie pokonuj¹ kilometry pieszo i to nieraz
z za³adowanym tornistrem.

Zdarza siê, ¿e na przystanku odbywaj¹ oko³o godziny komunikacyjnej
"gehenny". W tygodniu tych godzin siê uzbiera… Kilka z nich mo¿na
by ocaliæ dla zajêæ polekcyjnych. Pod wiat¹ jednak trudno siê
pos³ugiwaæ ksi¹¿k¹ czy zeszytem. Najbardziej normalny jest tablet.
W domu - zwykle niedoœæ pomocy pedagogicznej.

Czêsto s¹ to grupki  uczniowskie paruosobowe. O dodatkowy autobus
nie³atwo, równie¿ z powodu kosztów. Pewn¹ czêœæ dalekiego kursu
(gdyby tak - ma³ego busa…) mo¿na by pozyskaæ z biletów dla
"okazyjnych" doros³ych, emerytów, którzy te¿ s¹ skazani…, na
komunikacyjne "³amig³ówki", a musz¹ robiæ, przynajmniej podstawowe
zakupy, czy dojechaæ do lekarza.

Gdyby dyrektorzy szkó³, w wyj¹tkowych sytuacjach, mogli z którymœ
z rodziców podpisaæ kontrakt na dowo¿enie do szko³y i do domu,
powiedzmy, dwójki czy czwórki uczniów, wed³ug uzgodnionego
rozliczenia, problem by³by z³agodzony, równie¿ od strony
bezpieczeñstwa. W roli wspomnianego "przewoŸnika" móg³by te¿
wyst¹piæ nauczyciel (skoro i tak musi jechaæ).

A wszelkie te sugestie zmierza³yby do skutecznego i m¹drego,
"dydaktycznego" spêdzania wolnego czasu. Temu celowi s³u¿yæ by mog³y
dobrze zorganizowane zajêcia œwietlicowe, artystyczne. To mog³oby
byæ realizowane w ramach niezwalniania nauczycieli z pracy
(oczywiœcie w warunkach, gdzie takie zagro¿enie istnieje. Rzecz wygl¹da
- delikatnie mówi¹c -  ró¿nie.  Ale - nie beznadziejnie.

Stanis³aw Turowski

Gorsza edukacja
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Wybory do rad gmin w 1990 zosta³y zarz¹dzone na dzieñ 27 maja
przez Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego. By³y to
pierwsze wybory do samorz¹du terytorialnego w Polsce po jego
przywróceniu (zniesiony on zosta³ w 1950 i na cztery dekady zast¹piony
przez rady narodowe).

W wydanej w maju 2014 roku przez Stowarzyszenie Gubiñskich
Pionierów publikacji "Gubiñscy Pionierzy" na stronie 25 Jerzy Czabator
pisze m.in. Gmina miejska w Gubinie zosta³a zorganizowana 1
wrzeœnia 1945 roku. Pierwszego burmistrza mianowa³ Wojewoda
Okrêgu Poznañskiego, a zosta³ nim Piotr Samborski. Wójtów Gmin
mianowa³ Pe³nomocnik Rz¹du RP - starosta powiatu Gubiñskiego.

Obsadê personaln¹ ka¿dego urzêdu gminy stanowi³o trzech
pracowników, w urzêdzie miejskim pracowa³o 31 osób. Organizacja
gminy miejskiej i wiejskiej oparta by³a na przedwojennych przepisach
o ustroju samorz¹du terytorialnego.

Zatem data wrzeœniowa mog³aby byæ œwiêtem dla miasta. Gdyby
by³a, 1 wrzeœnia obchodzilibyœmy 75 rocznicê powstania polskiego
Gubina.

Poni¿ej dokument który powsta³ 30 lat temu i zapewne przeszed³ do
historii miasta.

BIULETYN SAMORZ¥DU MIASTA GUBINA
Nr 1 lipiec 1990

(do u¿ytku wewnêtrznego)

Mamy wreszcie Samorz¹d!
Uchwalona przez Sejm Uchwa³a z dnia 8 marca 1990 r. o Samorz¹dzie

Gminnym zmienia w sposób radykalny znaczenie i rolê samorz¹du
terytorialnego.

Gmina (czyli wspólnota mieszkañców wraz z jej terytorium) jest
podporz¹dkowana tylko obowi¹zuj¹cemu w ca³ym Pañstwie prawu.
Podstawa dzia³alnoœci Gminy jest statut. Do zakresu jej dzia³ania
nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Gmina
dysponowaæ bêdzie w³asnym maj¹tkiem, tzn. mieniem komunalnym.
Najistotniejsza spraw¹ jest gospodarka finansowa Gminy. Gmina
posiadaæ bêdzie w³asne dochody z podatków i op³at z maj¹tku Gminy
oraz dochody w formie subwencji (dotacji z bud¿etu centralnego), a

1 wrzeœnia - 75 rocznica Gubina
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tak¿e inne dochody, którymi bêdzie dysponowaæ wg w³asnego uznania.
O najwa¿niejszych sprawach Gminy dysponowaæ bêd¹ jej mieszkañcy

w g³osowaniu powszechnym.
Organem stanowi¹cym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy w

sk³adzie:
1. Bakalarz Grzegorz
2. Banach Witold
3. Bartoszek Marek
4. Bia³y Henryk
5. Bocheñski Dariusz
6. Fikus Lech
7. Fribel Dorota
8. Izdebska Janina
9. JóŸwiak Stanis³aw
10. Kawka Józef
11. Kleszcz Waldemar
12. Kowal Józef
13. £uczyñski Czes³aw
14. Malinowski Waldemar
15. Orzechowska Joanna
16. Perlak Grzegorz
17. Ptak Zdzis³aw
18. Sadko Mieczys³aw
19. Sibiñski Ryszard
20. Smolak Marian
21. Stroñska El¿bieta
22. Winiszewski Józef
23. Wróbel Zrnon
24. Zawadzki Jerzy

Organem wykonawczym Gminy jest zarz¹d wy³oniony ze sk³adu
Rady w osobach:

1. Banach Witold
2. Bia³y Henryk
3. Bocheñski Dariusz
4. Smolak Marian
5. Stroñska El¿bieta

Na czele Zarz¹du stoi BURMISTRZ - TIMOSZYK BOGUS£AW.
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Organ wykonawczy Gminy
Organem wykonawczym Gminy jest Zarz¹d, wybrany przez Radê

Gminy wœród swych cz³onków.
W sk³ad Zarz¹du wchodzi burmistrz (jako przewodnicz¹cy), zastêpca

oraz piêciu radnych.
Oto cz³onkowie Zarz¹du:
1. Timoszyk Bogus³aw
2. Smolak Marian
3. Bocheñski Dariusz
4. Banach Witold
5. Bia³y Henryk
Pracê Zarz¹du organizuje burmistrz.
Zarz¹d wykonuje Uchwa³y Rady Gminy i zadania Gminy okreœlone

przepisami Drewa.
Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
" przygotowanie projektu uchwa³ Rady Gminy, okreœlenie

sposobu wykonywania uchwa³, gospodarowanie mieniem komunalnym,
" zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek

organizacyjnych,
" realizowanie zadañ bud¿etowych.

ODBYTE SPOTKANIA RADY Z MIESZKAÑCAMI I
PRZEDSTAWICIELAMI MIASTA

21.06.1990 r. - spotkanie z dowództwem Garnizonu.
Dzia³ania wojska od dawna wspiera³y to, co jest dobre dla

mieszkañców miasta i dalej bêdziemy na to otwarci:
- Gubin zaczyna byæ widocznym elementem programowym, jeœli

chodzi o przysz³e stosunki Polska - Niemcy. S³uszna i zasadna jest
polska Racja Stanu i jej ukazanie. Tu widzimy pole naszego
wspó³dzia³ania.

- forsowaæ to co dla Gubina Jest niezbêdne przy wsparciu i aprobacie
Wojska: Gubin bêdzie siê liczy³, gdy bêdzie silny, gdy bêdzie
zauwa¿alne, ¿e s¹ tu ludzie, którzy chc¹ dla miasta i jego mieszkañców
coœ zrobiæ:

- osoby tu przyje¿d¿aj¹ce winny mieæ zapewnione noclegi, szeroki
wybór placówek konsumpcyjnych i handlowych oraz zapewnione
wra¿enia estetyczne przy zwiedzaniu miasta:

S¹ to uwagi i opinie zaprezentowane na spotkaniu.
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Do wspó³pracy z samorz¹dem wyznaczono pp³k. Zbigniewa
Góralewicza.

27.06.1990 r. - spotkanie z Zarz¹dem Klubu Sportowego "Carina":
Na spotkaniu przedstawiono wyniki Klubu osi¹gniête przez

poszczególne sekcje.
Klub skupia 245 osób, w tym 184 juniorów - w czterech sekcjach:

pi³ka no¿na, siatkówka, szachy i bryd¿.
Nie mo¿emy dopuœciæ, by praca z m³odzie¿¹ posz³a na marne.

Przyk³adem tego niech bêdzie Sulechów i siatkarze. Jako dzia³acze
zrobimy wszystko, staæ nas na wiêcej - to oœwiadczenie zarz¹du klubu.
Prosimy o wsparcie, utrzymujemy sie z dotacji i dobrowolnych sk³adek,
funduszy brak.

Dotacja 22 mln z³, od Zarz¹du "Carina" 10 mln z³, to nasz przychód.
Wydatki za 5 miesiêcy wynosz¹ 25.641,327.- z³. z czego na: pi³kê

no¿n¹ - 15.982.613 z³
pi³kê siatkow¹ - 7.231.726 z³
administracjê - 2.258.608 z³
zobowi¹zania do uregulowania - 4,5 mln z³
Zaproponowano by doprowadziæ do spotkania odnoœnie finansowania

dzia³alnoœci klubu z dyrektorami gubiñskich zak³adów pracy oraz
rzemieœlnikami.

Sesje Rady Miasta Gubina
Do dnia 29 czerwca 1990 r. Rada Miasta odby³a cztery sesje.
Na sesjach dokonano:
- wyboru przewodnicz¹cego Rady - Kawka Józef
- wyboru dwóch zastêpców przewodnicz¹cego - Izdebska Janina,

Sibiñski Ryszard
- wyboru delegata do Sejmiku Samorz¹dowego - Winiszewski Józef
- wyboru burmistrza - Timoszyk Bogus³aw
- wyboru sekretarza - Pietsch Andrzej
- powo³ania Komisji inwentaryzacyjnej do przyjêcia mienia

komunalnego w sk³adzie: Ptak Zdzis³aw, Zawadzki Jerzy, Bocheñski
Dariusz i Winiszewski Józef.

- powo³ania komisji do zbadania problemów zwi¹zanych z PGKiM w
sk³adzie: Bocheñski Dariusz, Zawadzki Jerzy, £uczyñski Czes³aw,
Bakalarz Grzegorz, Ptak Zdzis³aw i Banach Witold,

- powo³ania sta³ych komisji problemowych w sk³adzie:
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1. PLANOWANIA I BUD¯ETU - przewodnicz¹cy: Bocheñski Dariusz
oraz £uczyñski Cz., Bakalarz G., Fikus L., Ptak Zdz.

2. ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I OCHRONY ŒRODOWISKA
- przewodnicz¹ca: Stroñska El¿bieta oraz Fribel D., Perlak G.,
Winiszewski J.

3. OŒWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI - przewodnicz¹cy:
SMOLAK M., Izdebska J., oraz Satko M., Sibiñski R.

4. BEZPIECZEÑSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY P.P0¯. -
przewodnicz¹cy: Bia³y Henryk oraz Kleszcz W., Kowal Józef.

5. DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ - przewodnicz¹cy: Banach W.
oraz JóŸwiak S., Orzechowska J., Bartoszek M.

6. REWIZYJNA - przewodnicz¹cy: Wróbel Z. oraz Zawadzki J.,
Malinowski W.

Co z gubiñskim targowiskiem?
Na proœbê taksówkarzy komisja w sk³adzie: Ptak Zdzis³aw, Jerzy

Zasadzki, Kleszcz Waldemar, zebra³a dane odnoœnie umowy dzier¿awy
targowiska miejskiego Nr 15/90, zawartej miêdzy Urzêdem Miasta, a
ob. D¹browskim Zdzis³awem w dniu 24.04.1990 r.

W w/w dniu na spotkaniu w Urzêdzie Miasta ustalono wydzier¿awiæ
dzia³kê nr 110 (postój taxi) za miesiêczn¹ op³atê 2 mln z³ (za czerwiec
1 mln z³).

Od tego dnia ajent pobiera³ wy¿sze op³aty targowe, niezgodne z
Uchwa³¹ Rady Miejskiej, wydawa³ nieponumerowane i nierejestrowane
pokwitowania.

Komisja postanowi³a zleciæ Naczelnikowi Spytkowskiemu zerwanie
Umowy dzier¿awy Nr 15/90 oraz zawarcie umowy - zlecenia na czas
okreœlony z osob¹ fizyczn¹. Wynagrodzenie za prowadzenie
targowis0ka 10% od obrotu (w tym zabezpieczyæ sprz¹tanie i wywóz
œmieci ze strony prowadz¹cego targowisko). Reszt¹ dochodu zasiliæ
kasê Urzêdu Miasta.

W zwi¹zku z budow¹ Banku PKO na gruncie obecnego targowiska
przy WDT (Wiejski Dom Towarowy) postanowiono, zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego miasta, targowisko przenieœæ na
teren - za szaletem miejskim. Uzgodniono z taksówkarzami
przegrodzenie postoju TAXI kwietnikami oznakowanie boksów dla
handlu z samochodu. Stragany po uprzednim utwardzeniu terenu
(wykorzystaæ p³yty po³o¿one na starym targowisku przy WDT)
przenieœæ na teren przy szaletach miejskich - plac zgodny z planem
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zagospodarowania miasta.
Za czerwiec z op³at z targowiska Urz¹d Miasta wzbogaci³ siê o kwotê

19 mln z³.

INFORMAJA Z REALIZACJI BUD¯ETU MIASTA W.G STANU NA
31.05.1990 r.

Niedobór dochodów nad wydatkami wynosi 1.515.579 z³
Pokrycie tego niedoboru nast¹pi³o poprzez:
Kredyt bankowy 350.000 z³
Nadwy¿ka bud¿etowa z 1989 r. 128.000 z³
Fundusze celowe537.579 z³
Pozostaje do uregulowania w najbli¿szych dniach:
Wykonanie wyrównania p³ac dla s³u¿by zdrowia 113.816 z³
Faktury do zap³aty na dzieñ 5.06.1990 r. 173.414 z³
P³ace na 15.06.1990 r. 107.000 z³
Inne wydatki 70.000 z³
S³u¿ba Zdrowia 464.230 z³
Faktury w oœwiacie 102.000 z³

PROJEKT ZASAD
Wynajmowanie lokali u¿ytkowych stanowi¹cych mienie komunalne

m. Gubin.
W celu zapewnienia jawnoœci i jednoznacznoœci kryteriów

udostêpnienia oraz zrównania praw obywateli w ubieganiu siê o lokale
u¿ytkowe wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady wynajmowania lokali
u¿ytkowych stanowi¹cych mienie komunalne miasta Gubin.

1. Obligatoryjn¹ form¹ udostêpnienia lokali u¿ytkowych jest
przetarg dotycz¹cy wysokoœci czynszu za najem lokalu.

2. W uzasadnionych przypadkach ze wzglêdu na koniecznoœæ
zachowania bran¿y stosowana bêdzie forma przetargu ograniczonego.
Decyzjê w tym przedmiocie podejmie zarz¹d.

3. Przetargi bêd¹ organizowane w oparciu o ogólnie obowi¹zuj¹ce
przepisy.

4. Zarz¹d Gminy na wniosek zainteresowanego mo¿e czasowo w
granicach od 6 do12 mcy odst¹piæ od pobierania czynszu najmu, pod
warunkiem przeznaczenia tych œrodków przez najemcê na podniesienie
stanu technicznego, wystroju i wyposa¿enia lokalu.

5. Lokale u¿ytkowe jako bary mleczne oraz niektóre zak³ady
us³ugowe preferowane ze wzglêdów spo³ecznych (np. szewskie,
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krawieckie) bêdê wy³¹czone z przetargu, a wysokoœæ czynszu ustalona
zostanie w wyniku negocjacji pomiêdzy Zarz¹dem Gminy, a
zainteresowanymi.

6. Wy³¹cz¹ siê z przetargu sklepy firmowe istniej¹ce do dnia
1.07.1990 r. Czynsz w przypadku sklepów firmowych bêdzie ustalony
indywidualnie w drodze negocjacji pomiêdzy Zarz¹dem Gminy, a
zainteresowanymi.

7. Minimalne stawki czynszu, stanowi¹ce podstawê do przetargu
bêdê ustalone przez Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹.

ZAMIERZENIA RADY NA NAJBLI¯SZY OKRES
- Doprowadziæ do spotkanie Pe³nomocnika Rz¹du do Spraw

Przekszta³ceñ Samorz¹dowych p. Kaweckim oraz komendantem policji
- p. Majewskim  w sprawach funkcjonowania gubiñskiej policji i jej
struktury;

- do 15 listopada Zarz¹d Gminy musi przed³o¿yæ projekt bud¿etu na
1991 rok;

- przed koñcem roku Rada Gminy musi podjêæ decyzjê odnoœnie
organizacyjno-prawnej formy prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
któr¹ zajmowa³y siê uprzednio przedsiêbiorstwa komunalne;

- przygotowaæ ofertê dla s¹siadów, dla inwestorów krajowych i
zagranicznych;

- przygotowaæ i uchwaliæ Statutu Rady Gminnej;
- przej¹æ mienie komunalne.

KOMUNIKATY
Rada podjê³a uchwa³ê w sprawie diet dla radnych. Na mocy tej

uchwa³y radni do koñca br. zrezygnowali z diet na rzecz Klubu
Sportowego "Carina". Radni podjê³a uchwa³ê o wstrzymaniu œrodków
na remont Szko³y Podstawowej Nr 1. (budowa mia³a byæ prowadzona
ze œrodków rz¹dowych, œrodki owe nie nap³ywaj¹). Istnieje obawa o
odzyskanie w³o¿onych œrodków przy pustej kasie. Powo³ano komisjê
w celu zbadania owej sprawy oraz zobowi¹zano j¹ do poruszenia jej w
Kuratorium i Ministerstwie Oœwiaty.

Zebra³ J. Zawadzki
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Po zakoñczeniu II Wojny Œwiatowej w 1945 roku do polskiego Gubina
zaczêli przyje¿d¿aæ osiedleñcy z terenu Polski, szczególnie z du¿ych
miast takich jak Poznañ, Warszawa, £ódŸ. Po powrocie z wojennej
tu³aczki do swoich domów czêsto nie wracali, bo zniszczy³a je wojna.
Ówczesne w³adze agitowa³y do wyjazdu na zachód Polski, gdzie po
wysiedleniu Niemców mo¿na by³o wybieraæ domy, lub mieszkania
nawet umeblowane. Zaczêli równie¿ przyje¿d¿aæ ludzie wysiedlani ze
Wschodu (przedwojennych terenów Polski) i z zes³ania na Sybir. Ludzie
ze Wschodu przyje¿d¿ali ze swoim dobytkiem (konie, krowy, owce,
kozy, drób) i osiedlali siê na peryferiach miasta i w okolicznych
wioskach. Zastawali tu solidne, murowane domy, obejœcia gospodarcze
wraz z narzêdziami rolniczymi, których na Wschodzie nie znali. Z
marszu zajêli siê hodowl¹ zwierz¹t i upraw¹ ziemi.

Na peryferiach Gubina (m.in. ulice: Sikorskiego, ¯ymierskiego,
Kosynierów, Batalionów Ch³opskich, Koœciuszki, oœ. Komorów,
Legnicka, Jednoœci Robotniczej, Kaliska, Œl¹ska i inne pomniejsze)
osiedleñcy trzymali przynajmniej jedn¹ krowê, zdarza³o siê, ¿e i konia
(czêœæ z nich otrzyma³a zwierzêta w ramach amerykañskiej pomocy
humanitarnej z UNRA). Zaopatrzenie w ¿ywnoœæ by³o bardzo skromne
i trudno dostêpne. Zatem po¿ytek z posiadania zwierz¹t gospodarczych
by³ znaczny. Pozwala³ wy¿ywiæ rodzinê, a nadwy¿ki miêsa i nabia³u
sprzedaæ okolicznym mieszkañcom. Poniewa¿ zwierz¹t domowych
przybywa³o, pojawia³y siê choroby i potrzeba ich leczenia.

Pierwsza lecznica zwierz¹t pn. Pañstwowe Zak³ady Lecznicze dla
Zwierz¹t powsta³a na prze³omie 1946-47 w budynku jednorodzinnym
przy ul. Lenino nr 3. Wokó³ budynku mieszkalnego znajdowa³y siê
pomieszczenia gospodarcze a tu, gdzie znajduje siê obecnie parking
przed Urzêdem Miejskim, by³ ogród, w którym mo¿na by³o
przetrzymywaæ zwierzêta wymagaj¹ce leczenia. W lecznicy robi³o siê
coraz ciaœniej i w³adze miasta zaczê³y szukaæ miejsca które bêdzie
spe³nia³o niezbêdne warunki do prowadzenia opieki nad zwierzêtami.
Znaleziono takowe przy drodze prowadz¹cej do Lubska przy ulicy
Legnickiej 57.  By³o to przedwojenne du¿e gospodarstwo, a w sk³ad
zabudowañ wchodzi³ m.in. dwupiêtrowy budynek mieszkalny, stodo³y
i szereg pomieszczeñ gospodarczych. Wokó³ zabudowañ znajdowa³a

Urszula Kondracik
Weterynaria w Gubinie
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siê ziemia uprawna. W nowym miejscu sytuacja lokalowa lecznicy
uleg³a radykalnej poprawie. Trudno dziœ ustaliæ, kiedy przeniesiono
lecznicê z ul. Lenino w obecne miejsce. Z rozmowy z by³ym technikiem
weterynarii panem Jerzym Jacunem, który z nakazu w 1956 roku

rozpocz¹³ pracê w
obecnej lecznicy
wynika, ¿e by³o to w
latach piêædziesi¹tych.
Pan Jacun odszed³ na
emeryturê w 1990 roku.

W 1961 roku stano-
wisko kierownika
lecznicy obj¹³ W³adys-
³aw Momot, który do
Gubina przyjecha³ z
¿on¹, oœmioletnim
synem Krzysztofem i
dziesiêcioletni¹ córk¹
Gra¿yn¹. Lecznica
swoj¹ dzia³alnoœci¹
obejmowa³a zwierzêta
hodowane tak w W³adys³aw Momot.

W œrodku stoi weterynarz Jerzy Jacun.
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mieœcie, jak i na wsiach, do których pocz¹tkowo doje¿d¿ano
samochodami (warszawa, syrena). Opiek¹ weterynaryjn¹ obowi¹zkowo
objêta by³a trzoda chlewna i byd³o w istniej¹cych wówczas
Pañstwowych Gospodarstwach Rolnych i Spó³dzielniach Rolniczych.
Przeprowadzano równie¿ badania miêsa w masarni z ubojni¹
prowadzonej przez Gminn¹ Spó³dzielniê "Samopomoc Ch³opska" oraz
u indywidualnych hodowców. Przeprowadzano równie¿ zabiegi w
zakresie inseminacji byd³a. Specjalist¹ od tego rodzaju zabiegów by³
Jerzy Jacun, który zosta³ przeszkolony w £odzi.

Jak pamiêtam doktor Momot by³ dobrym gospodarzem. Prowadzi³
remonty kapitalne pomieszczeñ w ca³ym obiekcie. Inspektorem
nadzoru nad robotami budowlanymi by³ Edmund Gronikowski (ojciec
autorki). Wokó³ obiektów panowa³ ³ad i porz¹dek.

Po transformacji ustrojowo-ekonomicznej w 1990 roku lecznica
zosta³a sprywatyzowana. W. Momot przeszed³ na emeryturê. Zmar³ w
2013 roku i zosta³ pochowany na Cmentarzu Komunalnym w
Grodzisku Wielkopolskim.

Lecznicê pod nazw¹ Prywatna Praktyka Weterynaryjna -
Przychodnia dla Zwierz¹t, w ramach dzia³alnoœci gospodarczej, przej¹³
jego syn Krzysztof, który w roku 1985 ukoñczy³ Akademiê Rolnicz¹
Wydzia³ Weterynarii we Wroc³awiu uzyskuj¹c tytu³ lekarza
weterynarii. Po studiach pracowa³ w lecznicach zwierz¹t w Wolsztynie
i ̄ aganiu, ale kiedy ojciec zakoñczy³ pracê zawodow¹ postanowi³ wróciæ
do Gubina. Lecznicê prowadzi³ wraz z ¿on¹ Mart¹, która jest równie¿
absolwentk¹ tej samej uczelni. W roku 2007 pani Marta przesz³a do
pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kroœnie
Odrzañskim, gdzie nadal pracuje na stanowisku inspektora.

Pañstwu M i K. Momot w Gubinie urodzi³y siê trzy córki. Katarzyna
i Aleksandra ukoñczy³y Uniwersytet Wroc³awski Wydzia³ Medycyny
Weterynaryjnej uzyskuj¹c tytu³ lekarza weterynarii. Katarzyna,
specjalista chorób wewnêtrznych, prowadzi gabinet weterynaryjny
"Vetka" dla ma³ych zwierz¹t przy ul. Pu³askiego 41 w zakresie pe³nej
profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Aleksandra prowadzi lecznicê z
ojcem Krzysztofem zajmuj¹c siê diagnostyk¹ w zakresie: rtg, usg, ekg,
morfologii, biochemii krwi, badañ parazytologicznych i innych wielu.
Przeprowadzaj¹ zabiegi operacyjne narz¹dów miêkkich, a tak¿e kostno-
ortopedyczne.

To ju¿ trzecie pokolenie lekarzy weterynarii rodziny Momotów w
Gubinie. Córka Joanna nie posz³a w œlady swoich rodziców. Ukoñczy³a
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskuj¹c tytu³
magistra pielêgniarstwa - specjalizacja pielêgniarstwo operacyjne.
Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Jakimi metodami kiedyœ leczono zwierzêta - pytam rozmówców.
Stosowano proste metody: wywiady, oglêdziny, opukiwanie,
os³uchiwanie, obmacywanie. Z pobliskich okolic du¿e zwierzêta
przyprowadzano do lecznicy, natomiast do odleg³ych wsi lekarze

udawali siê z wizyt¹
samochodami.

W historii istnienia
lecznicy przy Lenino i
Legnickiej przewijaj¹ siê
nazwiska takich lekarzy
weterynarii jak:
Wojciechowski, Micha³
Orzechowski, Edward
Kucharczyk - ordynator,
Ryszard Szopiñski -
ordynator, Maciej
Naglik- ordynator

Pierwszymi kierowni-
kami lecznicy przed 1961
rokiem byli: Antoni
Blicharski, który po

Lecznica weterynaryjna na ulicy Legnickiej - zdjêcie z 1998 roku.

Od lewej: Kucharczyk Edward ordynator lecznicy -
lekarz weterynarii i W. Momot.
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dwóch latach wyjecha³ z Gubina, a na jego miejsce zatrudniony zosta³
Aleksandr Sadrzewicz pochodz¹cy z Litwy. Nale¿y wspomnieæ, ¿e punkt
weterynaryjny znajdowa³ siê tak¿e w Wielotowie prowadzony przez
lekarza weterynarii Marczaka  oraz nowy zak³ad leczniczy w Grabicach
gdzie  kierownikiem by³ lek. wet. Piotr Ciemnoczo³owski.  Po prywatyzacji
w latach 1990 - 2000 zak³ad by³ prowadzony przez lek. wet. Macieja
Naglika, który  nadal jest czynny zawodowo, bowiem pracuje w
Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kroœnie Odrzañskim.

Oprócz opisanej wy¿ej lecznicy w Gubinie roku 2020 funkcjonuj¹
jeszcze dwa gabinety powsta³e ju¿ w XXI wieku. Przychodnia dla
Zwierz¹t - prywatny gabinet prowadzony przez S³awomira Werstaka,
który w 2010 roku na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w
Olsztynie uzyska³ tytu³ lekarza weterynarii i jest specjalist¹ chorób
psów i kotów. Pochodzi z Sulêcina. Do Gubina przyby³ w 2015 roku
wraz z ¿on¹ i dwójk¹ ma³ych synów. Kupi³ jednorodzinny dom przy
ul. Krasiñskiego 4, w którym po kapitalnym remoncie przystosowa³
parter na gabinety lekarskie wyposa¿one w specjalistyczny sprzêt do
pe³nej diagnostyki zwierz¹t. Na piêtrze urz¹dzi³ mieszkanie.

Drugi zak³ad to Gabinet Weterynaryjny "Dr Hau" przy ulicy
Platanowej 55a prowadzony od 2012 roku przez lekarza weterynarii
Martê Boñczyk, która jest absolwentk¹ Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wroc³awiu ze specjalnoœci¹ leczenia ma³ych zwierz¹t. Prowadzi
pe³n¹ diagnostykê i niezbêdne podstawowe zabiegi chirurgiczne w
zakresie kastracji, sterylizacji, czyszczenia zêbów. Pani doktor urodzi³a
siê w Gubinie, mieszka we wsi Pleœno i zawsze mia³a do czynienia ze
zwierzêtami domowymi. Ju¿ od dziecka wiedzia³a, ¿e bêdzie lekarzem
"od zwierzêta"- jak mówi. Marzenie siê spe³ni³o. W swoim wiejskim
gospodarstwie ma konia, psy i kilkanaœcie kotów, którymi siê opiekuje.

Do historii gubiñskiej weterynarii nale¿y zaliczyæ równie¿ prywatn¹
praktykê weterynaryjn¹ prowadzon¹ w latach 1999- grudzieñ 2017
przy ulicy Lubelskiej 14 prowadzi³ lekarz weterynarii Andrzej Wilkin
mieszkaniec Marcinowic ko³ó Krosna Odrzañskiego.

Za udzielenie informacji dziêkujê Pañstwu Marcie i Krzysztofowi
Momot, Jerzemu Jacunowi, S³awomirowi Werstakowi i Marcie
Boñczyk. Jednoczeœnie zwracam siê do czytelników z proœb¹ o uwagi,
uzupe³nienia lub sprostowania.

Urszula Kondracik
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Przed 1939 rokiem region Guben funkcjonowa³ jako du¿y oœrodek
przemys³owy, gdzie produkowano m.in.  obrabiarki, papê dachow¹,
tekstylia, rêkawiczki, poñczochy, kapelusze, dro¿d¿e, s³ód, lalki itp.
Czynne by³y liczne  browary, drukarnie, m³yny, cementownie, tartaki,
zak³ady przemys³u spo¿ywczego. Funkcjonowa³y liczne sklepy, np.
rzeŸnicze, piekarnicze, gastronomiczne, spo¿ywcze, ksiêgarnie.

Jak pisze dr Ryszard Pantkowski w ksi¹¿ce "Gubin" (1997 r.), w

Cukiernia Wachowskiego w Gubinie

Jednym z zadañ biuletynu "Gubin i Okolice" jest przypominanie postaci
gubinian, którzy przeszli do historii miasta. Jedni zasiadali w fotelach
w³adzy, inni zas³ugiwali na wyró¿nienie poprzez dzia³alnoœæ spo³eczn¹,
jeszcze inni kochali przyrodê i byli autorytetami w tej sprawie. Do w miarê
licznej grupy osób wpisuj¹cych siê na strony gubiñskich historii jest postaæ
znanego  starszemu pokoleniu gubiñskiego cukiernika. O kogo chodzi?
Poczytajcie poni¿ej - redakcja.

Edmund Rodziewicz

Ulica Œl¹ska przed 1945 rokiem.
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wyniku dzia³añ wojennych w 1945 roku uszkodzeniu lub ca³kowitemu
zniszczeniu uleg³o w Gubinie m.in. 50 budynków u¿ytecznoœci
publicznej, 65 budynków przemys³owych, 2482 budynki mieszkalne,
147 budynków  gospodarczych.

W powojennym Gubinie w latach 1945-1946 nast¹pi³ dynamiczny
rozwój prywatnych  placówek handlowych. Jak podaje R. Pantkowski
w swojej publikacji, w 1946 roku w mieœcie dzia³a³y: 42 sklepy
spo¿ywcze, 25 sklepów piekarniczych, 10 rzeŸniczych, 12 restauracji,
6 kawiarni, 3 piwiarnie, 1 winiarnia, 1 bar i 1 cukiernia.

Pod koniec 1945 roku z powiatu Równe, województwo wo³yñskie  w
II RP  (dzisiaj Ukraina), z Kresów Wschodnich do Gubina przybywa
rodzina Wachowskich. Mieczys³aw Wachowski wraz z ¿on¹ W³adys³aw¹
zamieszkuj¹ przy ulicy Ko³³¹taja. Z kolei jego brat Józef wraz z ¿on¹
Antonin¹ otrzymuj¹ mieszkanie przy ul. Wyspiañskiego 4 (dzisiejszy
sklep odzie¿owy "Wszystko dla Pana").

Józef Wachowski, maj¹c przedwojenne doœwiadczenie cukiernicze,
postanawia uruchomiæ  przy ulicy Œl¹skiej 1 w³asn¹ cukierniê z

Róg Œl¹skiej i Wyspianskiego po zakoñczeniu wojny.
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k a w i a r n i ¹ .
Natomiast brat
M i e c z y s ³ a w
znany by³ z
tego, ¿e by³
d o b r y m
œ l u s a r z e m ,
spawaczem. Na
z ³ o m o w i s k u
przy ulicy
Lubelskiej ci¹³
na drobne
k a w a ³ k i
w s z y s t k i e
pozosta³oœci po
w o j n i e

(uszkodzone maszyny, pojazdy itp.).
Na wprost cukierni J. Wachowskiego funkcjonowa³ na ulicy Œl¹skiej

zak³ad szewski oraz wulkanizacyjny. Nieco dalej, po prawej stronie ulicy,
przed wojn¹ mieœci³a siê piekarnia - i tutaj pan Józef urz¹dzi³ pracowniê
cukiernicz¹. Przygotowywa³ w niej swoje wyroby sprzedawane w
cukierni po drugiej stronie ulicy pod numerem 1. Piek³ m.in. tzw. "szneki
z glancem", co po poznañsku oznacza dro¿d¿ówki z lukrem, s³ynne do
dziœ ciastka z kremem, torty, bu³ki s³odkie, oraz przygotowywa³ masê
do lodów ok³adanych waflami. W ciekawy sposób by³y mro¿one lody.
Otó¿ w miejscu zamieszkania, z ty³u podwórza, znajdowa³a siê szopa,
do której zim¹ z jeziora w Kosarzynie przywo¿ono wycinane z lodu bry³y.
Nastêpnie lód ten by³ zasypywany trocinami  i póŸniej przez ca³e lato i
jesieñ wykorzystywano go do mro¿enia masy lodowej.

W pracowni cukierniczej wykorzystywano niezbêdne produkty jak mleko,
œmietanê, jajka, które Józef Wachowski nabywa³ od gubiñskich rolników
mieszkaj¹cych na przedmieœciu Gubina przy ulicy Œl¹skiej, Legnickiej itp.

  Cukierniê stanowi³y dwa pomieszczenia: sklep i kawiarnia. W
sklepie najpierw sprzedawa³a produkty cukiernicze ¿ona Antonina,
pochodz¹ca z Bielska. W 1946 roku urodzi³a syna Edwarda.
Ma³¿eñstwo Józefa i Antoniny skoñczy³o siê po kilku latach rozstaniem.
Józef Wachowski poœlubi³ Romê z d. Stachowiak, która pracowa³a jako
pielêgniarka w gubiñskim szpitalu. Antonina Wachowska zmar³a w
2009 roku  w Ko³obrzegu. Druga ¿ona - Roma -  póŸniej spe³nia³a

Józef Wachowski. Mieczys³aw Wachowski.
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tak¿e rolê sprzedawczyni w cukierni. W drugiej sali znajdowa³a siê
kawiarnia. Sta³o tu pianino i zdarza³o siê, ¿e kawiarnianym goœciom
w³aœciciel umila³ czas, przygrywaj¹c na nim. W kawiarni serwowano

klientom ciasto i wina,
podaj¹c tak¿e "Per³ê
gubiñsk¹" (wino wytwarza-
ne w Gubinie). Syn Edward
opowiada³, ¿e czêsto goœæmi
by³a tak¿e kadra zawodowa
gubiñskich jednostek
wojskowych, bowiem Józef
Wachowski by³ postaci¹
znan¹ w œrodowisku
wojskowym - a to z powodu,
¿e dostarcza³ swoje wyroby
cukiernicze do kasyna pod
stacj¹ PKP oraz do kasyna
w Komorowie.

Ze wzglêdu na nabyte
doœwiadczenie i osi¹gniêcia

/Foto nr 5/ Na zdjêciu jest Hanna Biliñska - Stecyszyn z kole¿ank¹, na drugim planie
widaæ budynek, w którym mieœci³a siê cukiernia.

Józef Wachowski-gra w kawiarni na pianinie.
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w bran¿y cukierniczej J. Wachowski otrzyma³ od w³adz tzw. dyspensê,
czyli zwolnienie z obowi¹zku posiadania papierów mistrzowskich, co
pozwoli³o mu  szkoliæ  uczniów. Warto przypomnieæ, ¿e w kawiarni
mieœci³ siê pierwszy w Gubinie punkt Totolotka, który nastêpnie zosta³
przeniesiony do pobliskiej wtedy restauracji "Z³ota Rybka" przy ulicy
Œl¹skiej 3.

Na I piêtrze, nad cukierni¹ i kawiarni¹, mieœci³a siê Spó³dzielnia
Szewska. Pod koniec lat 60. handel prywatny zacz¹³ byæ wypierany przez
placówki uspo³ecznione, takie jak Spó³dzielnia  Ogrodniczo-Handlowa,
Spó³dzielnia  Nauczycielska, Spó³dzielnia Ogrodnicza, Spó³dzielnia
Spo¿ywców "Przysz³oœæ", Powiatowy Zwi¹zek Gminnych Spó³dzielni,
Spó³dzielnia Inwalidów "Pokój".

Decyzj¹ w³adz centralnych 31 grudnia 1961 roku powiat gubiñski, ze
wzglêdów ekonomicznych, zosta³ zlikwidowany. To odbi³o siê ujemnie na
kondycji psychicznej i gospodarczej miasta. Nasta³ okres stagnacji ¿ycia
gospodarczego i spo³ecznego. Z tych m.in. powodów w 1962 roku J.

Wachowski rezygnuje z prowadzenia znanej
cukierni i wraz z ¿on¹ Rom¹, synami
Edwardem i Robertem wyprowadza siê do
Lubska. Tu przy ulicy Kopernika 9 otwiera
swoj¹ now¹ cukierniê, któr¹ nastêpnie
przenosi na ulicê Pop³awskiego 5. Od 1967
roku prowadzenie cukierni powierza synowi
Edwardowi, który prowadzi³ j¹ do 1998 roku.

J. Wachowski  z ¿on¹ Rom¹ i synem
Robertem w latach 80. wyje¿d¿a z Lubska do
Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie uruchamia
kolejn¹ cukierniê. Zmar³ w 1991 roku i jest
pochowany na Cmentarzu Komunalnym w
Piotrkowie Trybunalskim.

Jakie by³y dalsze losy lokalu przy ul. Œl¹skiej 1? W nastêpnych latach
w pomieszczeniach po cukierni i kawiarni oraz mieszkaniu przy
Wyspiañskiego 4 utworzono sklep z galanteri¹ skórzan¹ i obok sklep
warzywniczy.

W 1973 roku WSS "Spo³em" Gubin po kapitalnym remoncie pomieszczeñ
otworzy³  tu du¿y sklep bran¿y obuwniczej.

Po 1990 roku  sklep sprzedano osobom prywatnym i w chwili obecnej
po sklepie obuwniczym "Merkury"  funkcjonuje ponownie cukiernia o

Edward Wachowski - syn Józefa.
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nazwie "Bagietka", a
w fazie likwidacji
jest sklep obuwniczy
"Merkury-Top". W
pomieszczeniach po
sklepie warzyw-
niczym (Wyspiañ-
skiego 4) od wielu lat
funkcjonuje  sklep
o d z i e ¿ o w y
"Wszystko dla
Pana".

P.S. Powy¿szy
artyku³ powsta³
dziêki pomocy
Tadeusza i
E d w a r d a

Wachowskich oraz Wojciecha Jagielskiego. Serdecznie im dziêkujê za
przekazane informacje oraz zdjêcia - E. Rodziewicz.

Po cukierni nowy sklep - galanteria skórzana i obok warzywa (foto T. Firlej).

Tak w 2020 roku wygl¹da budynek dawnej cukierni J.Wa-
chowskiego. Tak¿e mieœci siê tu cukiernia.
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Na przestrzeni istnienia powiatu gubiñskiego w latach 1945-1961,
w rozwoju gospodarczym mo¿na wyodrêbniæ trzy okresy: pierwszy to
lata 1945-1949, okres organizowania odcinków admi-nistracyjnego i
gospodarczego. Ca³y pocz¹tkowy okres osadnictwa i umacniania
polskiej administracji by³ bardzo trudny, ale mimo tego w³adze miasta
i powiatu nie szczêdzi³y wysi³ku na rzecz aktywizacji Gubina. Drugi
okres - 1950-1955 by³ dla miasta niepomyœlny. Charakteryzowa³ siê
on skutkami gospodarczymi, spo³ecznymi i prawno-administracyjnymi.
W mieœcie brakowa³o wiêkszego zak³adu przemys³owego -
podstawowego czynnika miastotwórczego, likwidowano handel
prywatny, odczuwa³o siê zanik funkcji us³ugowych miasta z aktualn¹
sytuacj¹ w rolnictwie, tak¿e zanik funkcji kulturalno-oœwiatowych
wobec trudnoœci w znalezieniu odpowiedniej pracy. Jeszcze w 1955
roku wed³ug szacunku powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego
rumowiska i gruzy na terenie miasta obejmowa³y oko³o 90 ha i zalega³a
na nich ponad metrowa warstwa gruzu.

Ca³kowita stagnacja rozwojowa miasta mocno niepokoi³a
mieszkañców na stale zwi¹zanych z Gubinem. Rozgoryczenie pog³êbia³
fakt istnienia w Gubinie powa¿nych rezerw, które bez wiêkszych
nak³adów inwestycyjnych, po odpowiednim ich wykorzystaniu,
mog³yby staæ siê podstaw¹ rozwoju miasta.

W latach 1954-1955 podjêto pewne dzia³ania do stworzenia trwa³ych
podstaw rozwoju gospodarczego. Zebrano postulaty, poparte uchwa³ami
Prezydium i Powiatowej Rady Narodowej, odbyto kilka narad na
ró¿nych szczeblach.

Skutkiem tego by³a Uchwa³a nr 796 Prezydium Rz¹du z 1
paŸdziernika 1955 roku. Moc¹ tej uchwa³y miasto Gubin zosta³o
zaliczone do strefy miejskiej. Da³o to podstawê do organizacji w lutym
1956 roku Powszechnej Spó³dzielni Spoywców, adaptacjê budynku przy
ulicy B. Chrobrego na zak³ady Dziewiarskie (póŸniejsza Diana),
organizacji Inwalidzkiej Spó³dzielni Przemys³u Spo¿ywczego.
Powa¿nym sukcesem miejscowych w³adz i dzia³aczy w aktywizacji
miasta, by³o powo³anie do ¿ycia w 1956 roku dwóch przedsiêbiorstw
przemys³u kluczowego: Gubiñskich Zak³adów Obuwia i Gubiñskich

Jerzy Czabator
Gubiñskie Zak³ady Metalowe
Przemys³u Terenowego
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Zak³ad ów Odzie¿owych. Oba zak³ady znalaz³y pomieszczenia by³ej
fabryce Wolfa.

Na szczeblu w³adz powiatowych i miasta, po wielu naradach, uznano
potrzebê dalszego aktywnego dzia³ania nad wykorzystaniem wolnych
obiektów na terenie miasta do tworzenia kolejnych miejsc pracy dla
mieszkañców w Gubinie.

W tym celu zbadano warunki i mo¿liwoœci uruchomienia zak³adu
produkcyjnego po by³ym GOM - ie (Gminny Oœrodek Maszynowy) przy
ulicy Platanowej (Marsza³ka ¯ymierskiego). W dniu 11 kwietnia 1957
roku dosz³o do spotkania widz powiatowych z grup¹ m³odzie¿y z
Fabryki Narzêdzi Rolniczych "Unia" w Grudzi¹dzu. N a spotkaniu
grupa podjê³a inicjatywê by w niezagospodarowanych obiektach
utworzyæ zak³ad metalowy.

Za datê utworzenia Gubiñskich Zak³adów Metalowych Przemys³u
Terenowego uznano 1 maja 1957 rok. Powo³anie do ¿ycia
przedsiêbiorstwa odby³o siê na mocy Uchwa³y nr 102/57 z dnia 10
maja 1957 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej
Górze. Przedsiêbiorstwo otrzyma³o nazwê: Gubiñskie Zak³ady
Metalowe Przemys³u Terenowego.

Za³o¿enia i projekt techniczny zak³adu metalowego opracowali: in¿.

Budynek przy ulicy Szkolnej. Do czasu remontu obiektów zak³adowych mieœci³a siê tu
dyrekcja GZMet.
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Wolinowski i technicy:
Ratajczak Jerzy i
Kruczkowski. Ogólny koszt
odbudowy zak³adu okre-
œlono na 3709 tys. z³otych.
Niemal ca³oœæ œrodków
pochodzi³a z funduszu
i n t e r w e n c y j n e g o
Ministerstwa Pracy. Z dniem
1 czerwca 1957 roku zostaje
zorganizowana 12 osobwa
dyrekcja zak³adu w budowie.

Zorganizowana dyrekcja
rozpoczê³a pracê w
zastêpczych pomiesz-
czeniach w budynku przy
ulicy Szkolnej  (Œwierczew-
skiego nad restauracj¹
"Maleñka") na pierwszym
piêtrze. Dyrekcja po
wstêpnych poczynaniach z
wielkim entuzjazmem
przyst¹pi³a do realizacji
opracowanego za³o¿enia. W
pierwszej kolejnoœci nale¿a³o
odgruzowaæ czêœæ obiektów,
a niektóre rozebraæ. To w

znaczny sposób spowalnia³o dotrzymanie terminu uruchomienia
zak³adu, zgodnie z opracowanymi za³o¿eniami.

W zwi¹zku z takim stanem 17 stycznia 1953 roku odby³a siê w
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze
konferencja z udzia³em przedstawiciela Urzêdu Rady Ministrów, w³adz
wojewódzkich oraz Dyrekcji Gubiñskich Zak³adów Metalowych.

Za³o¿eniem konferencji mia³o byæ ocena realizacji opracowanego
projektu uruchomienia zak³adu. Ale stan realizacji by³ tak niski, ¿e
nie by³o mowy o otwarciu zak³adu. Uzgodniono w trybie pilnym
dokonanie poprawek w pracach budowlanych i za³o¿eñ
technologicznych. W konsekwencji uznano, ¿e prace nad
uruchomieniem zak³adu nale¿y rozpocz¹æ od pocz¹tku. Tak wówczas

Tak wygl¹da³ w 1957 roku budynek biurowy
GZMet. Stan budynku od strony dzisiejszej ulicy
Platanowej.
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w swoim artykule na ten temat pisa³a gazeta G³os Pracy z dnia 27
stycznia. 1958 roku. "Alarm w sprawie Gubina trwa. A wiêc
zaczynamy wszystko od nowa".

Na konferencji ustalono nowy termin uruchomienia produkcji -
czerwiec 1958 r. Kolejny raz rozpoczêto prace z rozmachem, a poziom
wykonania prac nabiera³ realnych kszta³tów. Tak wiêc po roku
zg³oszenia siê m³odzie¿y, po dziewiêciu miesi¹cach od chwili
"sprzedania obiektu" i po siedmiu miesi¹cach od chwili przybycia
m³odych do Gubina, sprawa nabra³a mocy urzêdowej.

W marcu 1958 roku do zak³adu zostaj¹ sprowadzone pierwsze
urz¹dzenia i maszyny. W tym roku zak³ad zatrudnia 20 pracowników

w tym 13 robotników. Nadchodzi uroczysta chwila.  22 lipca 1958
roku w sali Powiatowego Domu  Kultury odbywa siê uroczystoœæ
poœwiêcona otwarciu Gubiñskich Zak³adów Metalowych z udzia³em
Przewodnicz¹cego Powiatowej Rady Narodowej Jozefa Zarzyc-kiego
i Przewodnicz¹cego Miejskiej Rady Baltazara Zakrzewskiego.

Po uroczystoœci w PDK goœcie zaproszeni i ca³a za³oga zak³adu

22 lipca 1958 - otwarcie GZMet. Przy stole prezydialnym w³adze powiatowe z Józefem
Zarzyckim na czele przewodnicz¹cym Powiatowej RN i Baltazarem Zakrzewskim
przewodnicz¹cym MRN.
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uda³a siê do zak³adu na jego uroczyste otwarcie. Pomimo otwarcia
zak³adu, nie oddano do u¿ytku do eksploatacji trafostacji i kompletnej
hali produkcyjnej, zgodnie z przewidzianym terminem.

Najwiêkszy udzia³ w uruchomieniu Gubiñskich Zak³adów
Metalowych Przemys³u Terenowego wnieœli: dyrektor D¹browski, mgr
Sobierajski, Borowski, Ratajczak Jerzy i Kitliñski W³adys³aw.

Funkcjê dyrektora w 1958 roku pe³ni³ D¹browski, zastêpcy mgr
Sobierajski, funkcjê ksiêgowego pe³ni³ Borowski.

W 1958 roku, w czwartym kwartale, zak³ad rozpocz¹³ produkowaæ
narzêdzia ogrodnicze: grace, spulchniacze, obsypniki, szpadle itp.

W 1959 roku wartoœæ produkcji globalnej Gubiñskich Zak³adów
Metalowych wynosi³a 469 tys. z³otych. W roku 1960 zak³ad zatrudnia³
ogólnie 33 pracowników. Wartoœæ produkcji wyra¿a³a siê ju¿ kwot¹
11019 tys. z³otych.

Kierownictwo zak³adu w pe³ni zrealizowa³o opracowane za³o¿enia
technologiczne dotycz¹ce przyjêtej produkcji.

Nadchodzi 1961 rok, miesi¹c luty. Na podstawie Uchwa³y
Powiatowych Rad w Gubinie i Kroœnie Odrzañskim, na bazie
Gubiñskich Zak³adów Metalowych i Zak³adów Metalowych "Kromet"
w Kroœnie, tworzy siê jedno przedsiêbiorstwo pod nazw¹ Kroœnieñskie

Grupa Pionierów która tworzy³a zak³ady metalowe. Czêœæ z nich pozosta³a w Gubinie.
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Zak³ady Metalowe Przemys³u Terenowego w Kroœnie Odrzañskim.
Obie jednostki formowa³y siê mniej wiêcej w podobnych warunkach
technicznych i kadrowych, mia³y podobny start rozwojowy. Motorem
napêdowym ich powstania by³y du¿e rezerwy si³y roboczej.

Decyzje Rad Powiatowych o po³¹czeniu obydwu zak³adów
metalowych w³aœciwi e zakoñczy³y istnienie Gubiñskich Zak³adów
Metalowych. Po po³¹czeniu siê dwóch wspomnianych samodzielnych
zak³adów nowo powsta³e przedsiêbiorstwo rozpoczê³o produkcjê o
ca³kowicie innym profili (asortymencie).To te¿ by³o przyczyn¹
powa¿nych trudnoœci. Powsta³y zak³ad (w perspektywie) przyst¹pi³
do produkcji maszyn i urz¹dzeñ gastronomicznych. Ale to ju¿ inna
historia tego zak³adu.

W opracowaniu wykorzystano artyku³ z gazety "G³os Pracy" z 27.1.1958 r., artyku³
H. Stachowicza "Rozwój Gospodarczy powiatu gubiñskiego w okresie 15-lecia PRL"
oraz wiedzê w³asn¹.

22 lipca 1958 rok. Akademia z okazji otwarcia zak³adu zorganizowana w Powiatowym
Domu Kultury.
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W latach 80. ubieg³ego wieku dzia³a³o w Gubinie wiele zespo³ów
muzycznych, m.in.: "Carina",

"Rocklan", "Amigosi", "Amadeusz" czy te¿ "Violino". Zespó³ muzyczny
"Violino" powsta³ wiosn¹ 1988 roku z inicjatywy skrzypka Andrzeja
Gila i klawiszowca-wokalisty Andrzeja Góralczyka. Do zespo³u doszli
ponadto Piotr Dobiega³a (gitara basowa) i Ryszard Sawicki (perkusja).
Po intensywnych próbach i stworzeniu repertuaru zespó³ przyj¹³ nazwê
"Violino" (w jêzyku w³oskim s³owo violino znaczy skrzypce).

W czerwcu 1988 roku zespó³ muzyczny "Violino" zadebiutowa³, graj¹c

na imprezie muzycznej we wsi ̄ enichów. Przez kolejnych 6 lat wspólne
muzykowanie przynosi³o cz³onkom zespo³u wiele zadowolenia i
satysfakcji oraz pewn¹ popularnoœæ w regionie Gubina.

W latach 90. nadesz³a era instrumentów elektronicznych powoduj¹ca
uszczuplanie sk³adów zespo³ów muzycznych. W zespole "Violino"
podjêto decyzjê o dalszym muzykowaniu, ale ju¿ w sk³adzie
dwuosobowym: Andrzej Gil (skrzypce, wokal) i Andrzej Góralczyk

Edmund Rodziewicz
Gubiñskie zespo³y muzyczne
- historia "VIOLINO"

“Violino” w 1990 roku.
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(keyboard, wokal). Jak wspomina Andrzej Gil, ciê¿kie i trudne by³o
rozstanie z kolegami z zespo³u, bo Piotrek Dobiega³a i Rysiek Sawicki
byli bardzo dobrymi muzykami, ale ekonomia zwyciê¿y³a. Duo
muzyczne "Violino" zadebiutowa³o w kwietniu 1994 roku na weselu
we wsi Czarnowice. Repertuar zespo³u oparty by³ na najwiêkszych
przebojach muzyki polskiej i œwiatowej, a tak¿e na muzyce biesiadnej.
W 1995 roku duo "Violino" naby³o nowe nag³oœnienie i keyboard Roland
E-86, co pozwoli³o wzbogaciæ brzmienie zespo³u.

Zespó³ "Violino swej historii wyst¹pi³ w wielu ciekawych koncertach
i imprezach. W pamiêci muzyków zachowa³y siê lata spêdzone w
Kosarzynie (wesela, dancingi, zabawy sylwestrowe) i wiele imprez
muzycznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie. By³y te¿ wystêpy
w Niemczech dla emerytów Zwi¹zku Polaków w Guben itd. W 1992 r.
zespó³ "Violino" wyst¹pi³ w koncercie "Gubiñskie Dinozaury" oraz w
koncercie "Wiosna nad Nys¹" w 2001 roku. Duo muzyczne "Violino"
zakoñczy³o swoj¹ dzia³alnoœæ w 2011 roku.

Andrzej Gil, podsumowuj¹c swoje wspomnienia, pragnie podziêkowaæ
wszystkim cz³onkom zespo³u za wiele lat wspania³ych wspólnych chwil,
a szczególnie Andrzejowi Góralczykowi za d³ugoletni¹, niezawodn¹ i
owocn¹ wspó³pracê.

P.S. Serdecznie dziêkujê Andrzejowi Gilowi za udostêpnione
wspomnienia i archiwalne zdjêcia - E. Rodziewicz.

“Violino” w dwuosobowym: Andrzej Gil (skrzypce, wokal) i Andrzej Góralczyk
(keyboard, wokal).
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Mija 25 lat od utworzenia pierwszego Stowarzyszenia Pionierów
Miasta Gubina. Stowarzyszenie to tworzyli ludzie, którzy pamiêtali
Gubin z lat 1945 - 1950. Z okazji jubileuszu warto przypomnieæ w
krótkim zarysie mieszkañcom Gubina i okolic jak wygl¹da³o miasto
po zakoñczeniu II wojny œwiatowej.

Gubin by³ miastem zniszczonym (oko³o 80 %), opuszczonym i
niedoludnionym. Wiele domów le¿a³o w gruzach, mosty wysadzone, a
w ogrodach i na murach budynków powiewa³y kolorowe chor¹giewki
ostrzegaj¹ce przed minami. W opuszczonych domach sta³y meble,
sprzêt kuchenny, le¿a³o mnóstwo papierów i pryzmy piór. Plag¹ miasta
stali siê szabrownicy, którzy przyje¿d¿ali aby wywieŸæ poniemieckie
mienie do centralnej Polski. By³y przypadki rozbiórek i wywo¿enia
domów z kompletnymi urz¹dzeniami technicznymi. Dzia³alnoœæ
rozbiórkowa powiêksza³a jeszcze stopieñ zniszczeñ wojennych. Oprócz
szabrowników w Gubinie w okolicznych lasach grasowa³y bandy
niemieckie, które odstrasza³y pierwszych osadników. Zniszczenia
dope³nia³y po¿ary i akcje sabota¿owe Niemców. Jesieni¹ w 1945 roku
zosta³ spalony teatr na Wyspie, a w lutym 1946 roku budynek
gimnazjum przy ul. Warszawskiej ( obecnie ul. Obroñców Pokoju). Na
stacji pojawi³y siê pierwsze przewozy kolejowe przywo¿¹ce wojsko i
Polaków powracaj¹cych z przymusowych robót, repatriantów,
osadników wojskowych i cywilnych. Obowi¹zywa³y wówczas specjalne
przepisy meldunkowe oraz zakaz swobodnego przemieszczania siê.
Powiat gubiñski przeznaczony by³ pod osadnictwo wojskowe, jednak
z powodu niedoludnienia zniesiono te ograniczenia. Zaczê³a osiedlaæ
siê ludnoœæ cywilna. Dla wielu z nich brakowa³o pewnoœci i poczucia
trwa³oœci granicy na Odrze i Nysie £u¿yckiej, st¹d czêœæ wyje¿d¿a³a w
g³¹b kraju. W latach 1945 - 1946 obowi¹zywa³a godzina policyjna.

Istnia³ zakaz poruszania siê po ulicach przyleg³ych do granicznej
rzeki Nysy ³u¿yckiej. W sierpniu 1945 roku utworzono Powiatowy
Komitet Osiedleñczy, który organizowa³ pomoc dla osadników, a we
wrzeœniu powo³ano Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny (PUR), który
zapewnia³ osadnikom utrzymanie i pomoc materialn¹. Zaczê³a tworzyæ
siê nowa spo³ecznoœæ, w 1950 roku 46% mieszkañców stanowili

Kazimiera Kêdzierska
25-lecie Stowarzyszenia Gubiñskich
Pionierów
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repatrianci zza Buga, pozostali to przesiedleñcy z ziem polskich z
województw: poznañskiego, krakowskiego, kieleckiego, warszawskiego,
³ódzkiego. Wed³ug spisu z 14 lutego 1946 roku w Gubinie mieszka³o
3040 osób, a w 1949 roku 4972. W³adzê cywiln¹ nad miastem i
powiatem obj¹³ 5 czerwca 1945 roku Pe³nomocnik Rz¹du RP obywatel
Tadeusz M³odzianowski. Przyjêcie w³adzy od niemieckiego Landrtata
nast¹pi³o w dniu 10 czerwca 1945 roku, a od 15 czerwca rozpoczêto
urzêdowo meldowaæ ludnoœæ polsk¹ osiedlaj¹c¹ siê w Gubinie i
okolicznych wioskach. Mimo trudnych warunków z powodu
zniszczonego miasta i braku kadr 1 wrzeœnia 1945 roku zostaje
utworzona gmina miejska Gubin na czele z pierwszym burmistrzem
Piotrem Samborskim. Od tej chwili ¿ycie w mieœcie i jego rozwój
zwi¹zany by³ z konkretnymi ludŸmi, którzy osiedlili siê tutaj, podjêli
trud odbudowy i tworzenia polskiego ¿ycia od podstaw. Dziœ pierwsi
osadnicy próbuj¹ odtwarzaæ tamte dni, przypominaæ fakty - kawa³ek
historii z tamtych lat, przekazuj¹c je przysz³ym pokoleniom, to ich
dzisiaj nazywamy Pionierami.

Stowarzyszenie Pionierów Miasta Gubina powsta³o w 1995 roku z
inicjatywy by³ego burmistrza Gubina Czes³awa Fiedorowicza,
Bernarda Wróblewskiego i grupy pierwszych osadników w osobach:
Stefan Chlebny, Stanis³aw Beœkiewicz, Leokadia Soko³owska, Stefan
Skurski. Pierwsze spotkanie odby³o siê 27 stycznia w 1995 roku, na
którym omawiano przygotowanie do obchodów 50. rocznicy powstania
administracji polskiej w Gubinie oraz wstêpnie o utworzeniu
organizacji pionierskiej. Kolejne spotkanie zorganizowano 8 marca
1995 roku, w którym uczestniczy³o 38 osób. Komitet za³o¿ycielski
utworzono 5 kwietnia 1995 roku w sk³adzie: Maria Janina Rebajn,
Stanis³aw Dobiecki i Janusz Jans. Aktywni w tworzeniu
stowarzyszenia byli równie¿: Henryk Jakubowski, Halina Owczarek,
Stanis³awa Bobrowska, Zenon Œmigielski, Pelagia Rodecka, Tadeusz
Banaszkiewicz, Nikodem Melerowicz. W grudniu stowarzyszenie
zosta³o zarejestrowane przez Urz¹d Wojewódzki w Zielonej Górze i
zapisane pod numerem 5011/010. Od 22 grudnia oficjalnie rozpoczê³o
swoj¹ dzia³alnoœæ pod nazw¹ Stowarzyszenie Pionierów Miasta Gubina.
Cele i zasady dzia³ania okreœla regulamin, który na przestrzeni lat
by³ kilka razy nowelizowany. W 2012 roku w regulaminie zmieniono
nazwê na Stowarzyszenie Gubiñskich Pionierów  (SGP).
Stowarzyszenie nie posiada osobowoœci prawnej. Œrodki na swoj¹
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dzia³alnoœæ pozyskuje wy³¹cznie ze sk³adek cz³onkowskich w wysokoœci
uchwalonej przez ogólne zebranie cz³onków. Terenem dzia³ania jest
miasto i gmina wiejska Gubin. Z ramienia Urzêdu Miejskiego
opiekunem i ³¹cznikiem ze stowarzyszeniem przez wiele lat by³
Stanis³aw Wawrzyniak.

Pierwszy Zarz¹d Stowarzyszenia zosta³ wybrany 10 stycznia 1996
roku w sk³adzie:

Maria Janina Rebajn - przewodnicz¹ca,
Karol Szymañski - sekretarz,
Czes³aw Szwaja - skarbnik,
Stanis³aw Dobiecki - cz³onek,
Janusz Jans - cz³onek
Rok póŸniej wybrano Komisjê Rewizyjn¹ w sk³ad której weszli: Alicja

Szy³kowska (przewodnicz¹ca), Henryk Jakubowski (zastêpca
przewodnicz¹cej), Jerzy Michalak (sekretarz), Stanis³aw Beœkiewicz
(cz³onek).

Cele Stowarzyszenia:
* integracja œrodowiska pierwszych osadników miasta Gubina i

okolic,
* wspó³tworzenie kroniki powojennej,
* udzielanie pomocy w odtwarzaniu powojennej historii Gubina,
* organizowanie wspólnych spotkañ, wymiana doœwiadczeñ i

wspomnieñ,
* w³¹czanie siê do obchodów œwi¹t miejsko - gminnych,
* zbieranie materia³ów i dokumentów historycznych,
* wspó³praca z samorz¹dowymi i pañstwowymi organami w³adzy i

administracji oraz organizacjami spo³ecznymi.
Regulamin okreœla³ wówczas, ¿e cz³onkiem tego stowarzyszenia mo¿e

byæ ka¿dy mieszkaniec Ziemi Gubiñskiej, który przyby³ w te okolice
do 1947 roku i mia³ 12 lat, oraz zg³osi swój akces uczestnictwa w tej
organizacji. Z up³ywem lat regulamin by³ zmieniany, cz³onkiem móg³
zostaæ ten, który osiedli³ siê na tych ziemiach do 1947 roku bez wzglêdu
na wiek. Obecnie od 2019 roku cz³onkami Stowarzyszenia Gubiñskich
Pionierów mog¹ byæ:

a) osoby przyby³e na Ziemiê Gubiñsk¹ w latach 1945 - 1960 lub ich
potomkowie urodzeni w tym czasie,

b) wymagana jest pisemna deklaracja wstêpuj¹ca, a przyjêcie
dokonuje Zarz¹d SGP, informuj¹c o tym cz³onków na najbli¿szym
ogólnym zebraniu.
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Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia Gubiñskich Pionierów
SGP przez 25 - letni okres dzia³alnoœci realizowa³o regulamin

stowarzyszenia i zawarte w nim cele. Bywa³y lata bardzo aktywne ale
zdarza³y siê okresy marazmu. Stowarzyszenie mimo podesz³ego wieku
cz³onków nadal dzia³a, dowodem s¹ prowadzone kroniki i
dokumentacja. Spotkania cz³onków przybiera³y ró¿ne formy
dzia³alnoœci. Jedn¹ z nich to czynne uczestnictwo w podejmowaniu
ró¿nych planów dotycz¹cych rozwoju miasta przedstawianych przez
burmistrzów Gubina, np. dotyczy³y bezpieczeñstwa w mieœcie,
zwiêkszenie troski o mienie publiczne, nadania nazwy ronda
Gubiñskich Pionierów itp. Dla uczczenia 50 rocznicy przejêcia miasta
przez administracjê polsk¹, cz³onkowie podjêli uchwa³ê, ¿e dzieñ 5
maja bêdzie obchodzony corocznie jako Œwiêto Pioniera.

Na bie¿¹co omawiaj¹ opiekê nad grobami zapomnianych pierwszych
gubiñskich osadników. Z inicjatywy Zarz¹du SGP zosta³a wykonana
tablica z napisem: "PRZYBYLI - ZOBACZYLI - ZOSTALI" PAMIÊCI
PIONIEROM ZIEMI GUBIÑSKIEJ 1945 - 1960. Tablicê umieszczono

Rok 1996. Sk³adanie kwiatów na grobie Tadeusza Kunickiego. Od lewej: Karol
Szymañski, Stanis³aw Wawrzyniak, Czes³aw Wójcik, nn, nn, nn, nn, Tadeusz
Banaszkiewicz, nn, Alicja Szy³kowska, Halina Szymañczyk, Janusz Jans, Janina
Rebajn, nn, Pelagia Radecka, Jadwiga i Joachim Dziakoñscy.
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na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie w maju 2018.
Cz³onkowie nawi¹zali wspó³pracê z seniorami niemieckimi z Guben.

W czasie wspólnych spotkañ uczestnicz¹ w integracyjnych warsztatach.
Pionierzy gubiñscy przy wspó³udziale prezesa Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej Stefana Pilaczyñskiego i Izby Muzealnej
SPZG zajêli siê gromadzeniem zbiorów historycznych o Gubinie i
okolicy. Materia³y te wykorzystano do wydania ksi¹¿ek, m.in.: "Powiat
na rubie¿y" - autor Kazimierz Ostrowski, "Nasz szpital" - autor Zygfryd
Gwizdalski, "Historia gubiñskiego sportu" - autor Janusz Jans, "Gubin
w³aœnie" - autorka Ida Kaczanowska. Z okazji 20 - lecia Stowarzyszenia
Gubiñskich Pionierów cz³onkowie: Antoni Rauch, Jerzy Czabator, Adolf
Leda wydali ciekaw¹ publikacjê "Gubiñscy Pionierzy", w której znalaz³y
siê wspomnienia pierwszych osadników. Publikacja ta zosta³a w tym
uroczystym dniu wrêczona przyby³ym goœciom oraz przekazana
szko³om miejskim i gminnym. Jest ona cennym Ÿród³em informacji o
przesz³oœci naszego regionu. Œwietnym dokumentalist¹ okaza³ siê
cz³onek SGP Walenty Robowski, który zgromadzi³ okaza³¹ iloœæ
dokumentów dotycz¹cych szkolnictwa powojennego, ¿ycia spo³ecznego
i kulturalnego w mieœcie i gminie Gubin. Cz³onkowie bior¹ aktywny
udzia³ zwi¹zanych z Tygodniem Seniora. Adolf Leda z tej okazji
organizuje cykliczne wystawy przedstawiaj¹ce ¿ycie pierwszych
osadników w Gubinie i okolicy. Zwiedzaj¹c je mo¿na podziwiaæ zdjêcia
z tamtych lat, dokumenty, przedmioty u¿ywane a przywiezione przez
pierwszych osadników, oraz u¿ywane przez Niemców zamieszka³ych
na tych ziemiach. Wielu cz³onków SGP nale¿y do Rady Seniorów
funkcjonuj¹cej przy Urzêdzie Miasta w Gubinie, bierze czynny udzia³
w spotkaniach z uczniami i przedszkolakami.Uczestnicz¹ w
uroczystoœciach miasta i gminy wiejskiej organizowanych przez
samorz¹dy i organizacje spo³eczne. Ciekaw¹ form¹ pracy s¹ "Wieczory
wspomnieñ", w czasie których pionierzy odtwarzaj¹ pierwsze chwile
pobytu w mieœcie. Wieczory te urozmaicaj¹ piosenki z tamtych lat,
deklamacje wierszy i tañce. Nie zapominaj¹ o integracyjnych
spotkaniach op³atkowych i noworocznych. Koncentruj¹ siê na
wspomnieniach i przenosz¹ siê myœlami do lat swojej m³odoœci. Warto
podkreœliæ pracê utworzonej (w 1997 roku) komisji historycznej, której
zadaniem by³o prowadzenie kroniki, zbieranie pami¹tek z pionierskich
lat, fotografii, dokumentów, organizowanie spotkañ z m³odzie¿¹. W
2012 roku komisjê tê przemianowano na Sekcjê Historyczn¹
prowadzon¹ do dziœ przez Jerzego Czabatora i Adolfa Ledê.
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Za aktywn¹ pracê na rzecz rozwoju Gubina i okolicy Zarz¹d SGP
wyró¿nia³ i typowa³ swoich cz³onków do odznaczeñ regionalnych i
pañstwowych. Honorowymi Obywatelami Miasta Gubina zostali
Pionierzy: W³adys³awa Bobrowska, Stefan Chlebny, Henryk Jakubowski,
Maria Janina Rebajn, Zenon Œmigielski, Janusz Jans, Nikodem
Melerowicz. W 2015 roku Rada Miejska w Gubinie nada³a
Stowarzyszeniu Gubiñskich Pionierów tytu³ Zas³u¿ony dla Miasta
Gubina, takie wyró¿nienie otrzyma³a równie¿ w 2019 roku Pionierka
Ida Kaczanowska.

Kolejni przewodnicz¹cy Zarz¹dów SGP:
Maria Janina Rebajn 1996 - 2001
Stefan Polaszyk 2001 - 2005
Marianna Osóbka 2005
Ida Kaczanowska 2005 - 2009
Halina Owczarek 2009 - 2013
Edward Antoni Rauch 2013 - 2020
Jerzy Cierpiñski 2020 - dziœ

SGP obecnie skupia 39 cz³onków. Zarz¹d pracuje w sk³adzie: Jerzy
Cierpiñski - przewodnicz¹cy, W³odzimierz Kemp - zastêpca
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Wykaz cz³onków SPG (2020):
1. Bereszyñski Ryszard
2. Bohatyrewicz Jan
3. Cierpiñski Jerzy
4. Czabator Jerzy
5. Czabator Kazimiera
6. G¹sior Genowefa
7. Graczew Micha³
8. Gwizdalski Zygfryd
9. Iwaniec Jerzy
10. Juchacz Tadeusz
11. Kaczanowska Ida
12. Kaczmarek - Skóra

Krystyna
13. Kaczmarek Stanis³aw
14. Kaczmarek Zofia
15. Kemp Bogumi³a
16. Kemp W³odzimierz
17. Kropid³owski Ryszard
18. Krzy¿aniak Emilia
19. Lech Halina

20. Leda Adolf
21. Maciejun Tadeusz
22. Mazurek Aniela
23. Mika Janina
24. Odyniec - Bazan Helena
25. Owczarek Halina
26. Penconek Maria
27. Penconek Miros³aw
28. Rauch Stanis³awa
29. Rzun Eugeniusz
30. Stachowicz Henryk
31. Tulibacka Genowefa
32. Wodecka-Kaczyñska
          Halina
33. Wróblewska Jadwiga
34. Wróblewski Bernard
35. Wróblewski Juliusz
36. Wróblewski Wojciech
37. Wystop Danuta
38. Zieliñska Antonina
39. ¯erko Józef

przewodnicz¹cego, Jerzy Czabator - sekretarz, Adolf Leda - skarbnik,
Jan Bahatyrewicz - cz³onek.

Biuro mieœci siê przy ul. Boles³awa Chrobrego 6.

Przez ca³y okres swojej dzia³alnoœci SGP wspierane by³o i jest przez
burmistrzów miasta Gubina: Czes³awa Fiedorowicza, W³odzimierza
Rogowskiego, Lecha Kiertyczaka, Bart³omieja Bartczaka oraz wójta
gminy wiejskiej Gubin Zbigniewa Barskiego.

Pokolenie Pionierów Gubina to spo³ecznoœæ miasta, która
najokrutniej znios³a pierwszy powojenny okres. To oni na gruzach i
zgliszczach budowali nowy Gubin. Miasto sta³o siê ich ma³¹ ojczyzn¹,
w której zamieszkali, tutaj za³o¿yli swoje rodziny i wychowali swoje
dzieci. Zadaniem ich jest przekazywanie historii naszego regionu
przysz³ym pokoleniom.
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1 listopada 1997 roku
funkcjê dyrektora GDK
objê³a Danuta
Kaczmarek, magister
w y c h o w a n i a
m u z y c z n e g o ,
absolwentka  Wy¿szej
Szko³y Pedago-gicznej w
Zielonej Górze,
rozpoczynaj¹c kolejny
etap funkcjonowania
gubiñskiej instytucji
kultury. Pani Danuta
prowadzi³a wczeœniej w
Szkole Podstawowej nr 3
w Gubinie szkolny zespó³
" N i e z a p o m i n a j k i " .
Bardzo dobrze zna³a wiêc
metody pracy w
zespo³ach dzieciêcych, co
sprawi³o, ¿e po wygraniu
konkursu i objêciu
stanowiska dyrektora GDK kontynu-owa³a funkcjonowanie
pozostawionych przez Janinê Izdebsk¹ zespo³ów oraz utworzy³a nowe.
Podczas rz¹dów Danuty Kaczmarek w Gubiñskim Domu Kultury
wprowadzono doœæ istotne zmiany organizacyjne. Instytucja poszerzy³a
strukturê o dwa dzia³y, które istniej¹ do dziœ. W 1997 roku do domu
kultury przeniesiona zostaje gazeta, dwutygodnik "Wiadomoœci
Gubiñskie" a w styczniu roku 2000, po wymówieniu umowy najmu i
likwidacji sklepu z odzie¿¹, który funkcjonowa³ na parterze ratusza,
zostaje wznowiona dzia³alnoœæ Galerii "Ratusz".

Dzia³alnoœæ merytoryczna
W latach 1997 - 2002 kadrê pracownicz¹ GDK stanowi³o oprócz

Janusz Gajda
Gubiñski Dom Kultury
w latach 1997-2002

Dyrektor Danuta Kaczmarek.
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dyrektora 16 osób: administracja i obs³uga, akustyk-koordynator do
spraw m³odzie¿y, kierownik Galerii "Ratusz", instruktorzy: plastyki,
tañca, teatru, muzyki, instruktorzy kó³ek zainteresowañ zatrudnieni
na pó³ etatu oraz sekretarz gazety "Wiadomoœci Gubiñskie". Warto
równie¿ nadmieniæ, i¿ GDK w tamtych czasach  zatrudnia³ na umowy-
zlecenie szkolnych instruktorów prowadz¹cych zespo³y dzia³aj¹ce w
placówkach oœwiatowych miasta i gminy Gubin. Sukcesywne
zmniejszanie dotacji organizatora z roku na rok uniemo¿liwi³y
kontynuowanie wsparcia finansowego dla szkolnych instruktorów.

Dyrektor Kaczmarek ci¹gle poszukiwa³a nowych form  kulturalnych.
Wspó³pracowa³a ze szko³ami, instytucjami i stowarzyszeniami
lokalnymi, z oœrodkami kultury w woj. lubuskim oraz z partnerami
niemieckimi w Guben. Z wa¿niejszych form zespo³owych dzia³aj¹cych
na terenie GDK nale¿y wymieniæ Chór Senior (instr. M. Storto),
Gubiñskie £u¿yczanki (instr.  D. Kaczmarek), dzieciêcy zespó³ wokalno
- instr. Danport (kier. zespo³u S. £apkowska, muzycy R. Kaczmarek,
M. Kotowicz),  pol-niem. dzieciêcy zespó³ wokalny Chochliki -Die
Kobolde (kier. M. Granda, instr. A. Winkowska, studio wokalne (instr.
A. Winiszewski), klub rock'n'rolla sportowego Jumbo (instr. M. Irska),
paradny zespó³ dziewczêcy Pom-Pons (instr. M. Irska,  M. Dombrowska,
St. £apkowska) oraz m³odzie¿ow¹ formacjê mieszan¹ Break Dance.
Ko³a zainteresowañ dzia³aj¹ce w GDK to: przedszkole artystyczne (St.
£apkowska), szko³a gry na keyboards (A. Winiszewski), animacja
teatralna (A. Winiszewska), zajêcia plastyczne (D. Chwa³ek), Klub
Animatorów  Kultury (D. Kaczmarek) oraz studio nagrañ (T. Selerski).

Ponadto przy GDK dzia³a³y: Kuratorski Oœrodek Pracy z M³odzie¿¹,
Ko³o Numizmatyczno - Filatelistyczne dla doros³ych, klub "Aerobik",
lektoraty j. niemieckiego i  j. angielskiego. Z inicjatywy D. Chwa³ek i
T. Wo³oszyna odbywa³y siê równie¿ wystawy karykaturzystów polskich
pn.  "G.I. EDEK".

Wydarzenia kulturalne
W trakcie dyrektorowania D. Kaczmarek odby³o siê wiele wydarzeñ

o charakterze muzycznym a du¿a czêœæ z nich by³a autorskimi
pomys³ami pani dyrektor. Wœród nich wymieniæ nale¿y konkurs
piosenki o Gubinie "Z£OTY KASZTAN" (pierwsza edycja w 1998 r.),
Ogólnopolskie (Lubuskie) Spotkania Rodzin Muzykuj¹cych, spotkania
z piosenk¹ oraz biesiady. Ponadto realizowano festyny osiedlowe,
konkursy szopek betlejemskich i stroików œwi¹tecznych, spektakle
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teatralne w ramach programu "Sztuka wolnego czasu". Z wa¿niejszych
inicjatyw polsko - niemieckich warto wymieniæ polsko - niemieckie
plenery plastyczne, fotograficzne, obozy artystyczne, spotkania chórów
seniora, konkursy piosenek oraz spotkania wigilijne.

Wiosna Nad Nys¹
Choæ w latach 1997 - 2002 g³ównym organizatorem "Wiosen Nad

Nys¹" by³ Urz¹d Miejski, impreza nie mog³aby siê odbyæ bez
merytorycznej pomocy i obs³ugi technicznej Gubiñskiego Domu
Kultury. We wspó³pracy z MOS oraz RCAK Zielona Góra
organizowano imprezy na dzisiejszym Placu Wolnoœci, na Wyspie
Teatralnej, a wieczorne koncerty do 2000 r. odbywa³y siê jeszcze w
amfiteatrze. Wœród ówczesnych gwiazd byli wykonawcy Bajm, Eleni,
Patrycja Kosiarkiewicz oraz kabaret PAKA. Now¹ atrakcj¹ WNN
by³ pokaz iluminacji œwiate³ na wodzie ubarwiony muzyk¹ pn.
"Tañcz¹ce fontanny". Sporym zainteresowaniem publicznoœci cieszy³
siê tak¿e w 1998r. multimedialny spektakl œwiat³a i dŸwiêku pod
nazw¹ "Renesansowy koncert ratuszowy". W 2001 roku g³ówn¹ scenê
imprezy  przeniesiono z pl. Wdziêcznoœci (obecnie Chrobrego) na pl.
Katedralny (obecnie Jana Paw³a II), gdzie funkcjonuje do dziœ. Warto
te¿ wspomnieæ, ¿e nadal odbywa³y siê korowody, a do historii
przeszed³ polsko - niemiecki korowód zorganizowany w 2000 r. w
ramach EXPO 2000.

Inicjatywy m³odzie¿owe
Spiritus movens wszystkich akcji m³odzie¿owych w opisywanych

latach by³ Tomasz Selerski. Organizowane przez niego Fina³y WOŒP
zyska³y renomê i do dziœ s¹ jednym z wa¿niejszych wydarzeñ w roku.
Pierwszy po przerwie 6. Fina³ WOŒP z udzia³em gubiñskich zespo³ów
"Jest" oraz "Zielona Chmura" odby³ siê 4 stycznia 1998 r. w kinie
"Grunwald". Ponadto w roku 2000 w ramach "Wiosny Nad Nys¹" na
placu Chrobrego odby³ siê "Rock nad Nys¹" z Acid Drinkers, a w
roku 2001 "Reggae nad Nys¹" z zespo³em Maleo Reggae Rockers.
Powsta³ festiwal "Dark Side of the Island', który pod zmienion¹
nazw¹ trwa do dzisiaj. Pocz¹tkowo odbywa³ siê w plenerze, m.in. na
Wyspie Teatralnej. Zorganizowano koncerty wykonawców Jafia
Namuel, DJ Honza, plenerow¹ wystawê prac wielkoformatowych
Micha³a Bujnickiego, odbywa³y siê turnieje karciane Magic the
Gathering oraz spotkania przy muzyce ró¿nej "Degustator". W GDK
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dzia³a³a te¿ m³odzie¿owa kafejka internetowa.

 Galeria "Ratusz" Gubiñskiego Domu Kultury
Do reaktywacji galerii GDK, bo raczej takiego s³owa powinno siê

u¿yæ w tym wypadku, przyczyni³a siê grupa inicjatywna gubiñskich
plastyków. Halina Wojnicz, Jerzy Ponikiewski, Jan Koluch, Waldemar
Pawlikowski, Dorota Chwa³ek oraz Jolanta Kucharska w styczniu
1999 roku wystosowali pismo do GDK oraz do Zarz¹du Miasta z
proœb¹ o reaktywacjê galerii miejskiej. Zarz¹d Miasta pozytywnie
rozpatrzy³ proœbê i przyzna³ dotacjê, dziêki której po wypowiedzeniu
umowy najmu by³ym dzier¿awcom, we wrzeœniu 1999 r. przyst¹piono
do prac remontowo - adaptacyjnych pomieszczeñ zlokalizowanych w
zachodnim skrzydle ratusza. Zwo³ano tak¿e spotkanie œrodowiskowe,
na którym debatowano nad charakterem i sposobem funkcjonowania
galerii. Galeria wróci³a do macierzy i jej oficjalne otwarcie odby³o
siê 25 stycznia 2000r. By³o hucznie i z pomp¹. Otwarcia wystawy
Adama Bagiñskiego dokona³a dyrektor Danuta Kaczmarek, a
zaproszeni artyœci niezale¿ni z Sulechowa zaprezentowali happening,
wci¹gaj¹c do interakcji licznie zgromadzon¹ publicznoœæ. Pocz¹tkowo
kierownikiem galerii by³ Zygmunt Kaczmarek, który nadzorowa³
prace remontowe. Nastêpnie z racji wykszta³cenia kierunkowego,
zosta³ nim absolwent Wydzia³u Sztuk Piêknych Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu Waldemar Pawlikowski. Od tego czasu
galeria zaczê³a têtnic ¿yciem. Oprócz cyklicznych wystaw
organizowane by³y spotkania literackie oraz pierwsze koncerty poezji
œpiewanej m.in. recital Siergieja Œledziñskiego z repertuarem
piosenek W³odzimierza Wysockiego. Jedn¹ z ciekawszych i wa¿nych
wystaw, na które czeka³o ca³e œrodowisko gubiñskich plastyków, by³a
wystawa pt. "Gubiniana 2000". Z³o¿y³y siê na ni¹ dawno nie
pokazywane prace artystów zwi¹zanych z Gubinem i okolic. Ferment
artystyczny zosta³ zasiany na tyle, ¿e specjalnie na ni¹ powsta³y
tak¿e nowe prace. Wystawa cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem
wœród mieszkañców Gubina o czym œwiadcz¹ wpisy pami¹tkowe w
kronice galerii. Przyszed³ tak¿e czas na indywidualne wystawy, min.
fotograficzn¹ Wies³awa Galewskiego, czy retrospektywn¹ Ryszarda
Tomczaka. Z pozosta³ych pierwszych wystaw warto wspomnieæ
promocjê albumu Jolanty Kucharskiej oraz wystawy Agaty Buchalik
- Drzyzgi i Adama Jarosza. W koñcu gubiñscy artyœci znaleŸli swoje
miejsce. CDN...
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Zenon Pilarczyk
Rozwój przestrzenny Gubina
w XX wieku
Czêœæ IV - okres do lat budowy ,,Drugiej Polski”

Wstêp
W rozwoju ka¿dego miasta decyduj¹cym czynnikiem jest demografia.

Miasto stopniowo siê zaludnia³o przybyszami z ró¿nych stron Polski i
Europy. W³adza centralna te¿ stara³a siê stymulowaæ liczbê urodzin.
W pierwszych latach powojennych obowi¹zywa³o has³o ,,odbudowy
biologicznej narodu". Preferowano rodziny wielodzietne. Po kilku latach
W. Gomu³ka stwierdzi³, ¿e “zjedz¹ nas dzieci i konie". Dodatkowo,
odbudowuj¹c gospodarkê po zniszczeniach wojennych, odbudowano
j¹ tak, jak przed 1939 r. A œwiat w czasie wojny rozwin¹³ siê
technologicznie i organizacyjnie. Odrêbn¹ spraw¹ jest system prawny,
kultura prawna i mentalnoœæ ludzi. Pierwsze Prawo budowlane w
Polsce to dekret prezydenta z 16 lutego 1928 r. Wzorowany na prawie
austriackim dlatego, ¿e ten zaborca pozwala³ na du¿e swobody
obywatelskie. Nie by³a to najlepsza ustawa organizuj¹ca proces
inwestycyjny. Ale wprowadzi³a uprawnienia budowlane i kadra
pracuj¹ca w budownictwie sta³a siê zawodem zaufania publicznego.
Ze wzglêdu na brak wykszta³conych kadr budowlanych w by³ym
zaborze rosyjskim mo¿na by³o zbudowaæ dom parterowy bez projektu
i nadzoru uprawnionego kierownika budowy. Ustawa zawiera³a takie
wy³¹czenie.

W województwie poznañskim i pomorskim (by³y zabór pruski)
nale¿a³o mieæ projekt, pozwolenie na budowê i kierownictwo osoby
uprawnionej. Te podzia³y widoczne s¹ do dziœ. Na terenach wschodnich
kraju statystyki nie podaj¹ prawie ¿adnych samowoli budowlanych.
Nikt spoza uk³adu nie mo¿e wykonaæ projektu i pe³niæ roli kierownika
budowy czy inspektora nadzoru. Sam próbowa³em kilkakrotnie pomóc
buduj¹cej siê rodzinie, niestety. Miejscowy urzêdnik administracji
budowlanej okreœla, kto mo¿e pe³niæ samodzielne funkcje techniczne.
Najczêœciej do ka¿dego wykonawcy przypisany jest projektant i
kierownik budowy. Nie ma tam ,,wolnego rynku". Inwestorzy zachodni
by zrealizowaæ obiekt musz¹ zatrudniæ wskazan¹ osobê. Na naszych
terenach proces inwestycyjny jest bardziej cywilizowany. W latach
powojennych w Gubinie brak by³o kadr budowlanych. Szko³y
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budowlane powsta³y w ̄ arach i Zielonej Górze. W ̄ arach budowlankê
za³o¿yli kolejarze lwowscy. W tych miastach powsta³y prawdziwe
przedsiêbiorstwa budowlane i Gubin by³ budowany przez ¯arskie
Przedsiêbiorstwo Budowlane, a Krosno Odrzañskie przez
Zielonogórskie Przedsiêbiorstwo Budowlane.

Pierwsze nowe budynki w Gubinie
Przez pierwsze dziesiêciolecia po wojnie centrum miasta zarasta³o

krzakami i straszy³a ruina olbrzymiego koœcio³a farnego (najwiêkszego
w województwie). Na zachodzie Europy w prasie pojawi³y siê
komentarze, ,,¿e polska gêœ nie jest w stanie prze³kn¹æ strawy jak¹ s¹
Ziemie Zachodnie". Dodatkowo, powojenny wy¿ demograficzny,
potrzebowa³ miejsca w ³awach szkolnych. Brakowa³o spalonej szko³y
(liceum) w miejscu parkingu przy obecnej ul Obroñców Pokoju
(wówczas ul. Warszawska, po¿ar mia³ miejsce 23.02.1946 r.). Gomu³ka
by zapewniæ warunki do edukacji rzeszom m³odzie¿y rzuci³ has³o:
,,budowy tysi¹ca szkó³ na tysi¹clecie pañstwa polskiego". By³o to
zapo¿yczone od prymasa Wyszyñskiego has³o: ,,budowy tysi¹ca œwi¹tyñ
na tysi¹clecie chrztu Polski". Wszystkie inwestycje by³y planowane
na szczeblu wojewódzkim. Ze wzglêdu na brak miejscowego
przedsiêbiorstwa budowlanego budowê nowej szko³y przejê³o Ludowe
Wojsko Polskie. Rozpoczê³a siê ona 5 czerwca 1961 r. przy ówczesnej
ulicy Poznañskiej (dziœ ul. Kresowa). M³odzie¿ nie mog³a siê doczekaæ
otwarcia nowej szko³y i 1 wrzeœnia 1963 r. w pomieszczeniach
zastêpczych pralni garnizonowej rozpoczê³a pracê Szko³a Podstawowa
Nr 3 w Gubinie. (1*) Naukê rozpoczê³o 470 uczniów w siedmiu klasach.
W latach nastêpnych m³odzie¿ ta wywo³a ,,g³ód mieszkaniowy".
Ostatecznie gubiñsk¹ ,,tysi¹clatkê", wówczas im. gen. Aleksandra
Waszkiewicza przekazano do u¿ytku 6 stycznia 1964 r. Od strony
granicy pañstwowej miasto przedstawia³o op³akany widok.
Przypomnijmy, ¿e zaostrza³a siê “zimna wojna". Wprowadzono
rygorystyczne przepisy dotycz¹ce przebywania w tzw. strefie
nadgranicznej. Na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych rozpoczêto wysiedlanie
ludnoœci zamieszka³ej w budynkach przylegaj¹cych bezpoœrednio do
granicy. Dopiero prawie dwa dziesiêciolecia po zakoñczeniu wojny
zdecydowano o zabudowie pó³nocno-zachodniej czêœci dawnego
“Starego Miasta” by przes³oniæ tereny po rozebranym centrum.

Ze wzglêdu na brak miejscowego wykonawcy budowê rozpoczê³o w
1964 r. Poznañskie Przedsiêbiorstwo Budowlane Nr 3. Nawet
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trudniejsze rozbiórki zlecano wówczas firmom zewnêtrznym.
Zniszczone mosty rozbiera³a Spó³ka Budowlano-Transportowa
"Granitport" Stanis³awa Niewiteckiego ze Szczecina.

W sierpniu 1945 r. powsta³a Spó³dzielnia Pracy Remontowo-
Budowlana "Nowa Era". Pierwszym prezesem zosta³ Jan Ga³uszka,
nastêpnie Piotr Malinowski, Stanis³aw B³a¿ewicz (po powrocie do
Gubina), Lech Kiertyczak, Tadeusz Kêdzierski, Zdzis³aw Sobolewski.
Jej biura pocz¹tkowo mieœci³y siê przy ul. Piastowskiej nr 8.
Pracownikami byli m.in.: in¿. Mieczys³aw Rymkiewicz, in¿. Cholewicz,
technicy: Henryk Macander, Leon Kaczmarek, Tadeusz Kêdzierski,
Lech Kiertyczak, Julian ¯ywicki i inni. Firma ta œwiadczy³a g³ównie
us³ugi remontowo-budowlane w Gubinie i oœciennych powiatach.
Prze¿ywa³a wzloty i upadki. W latach 1975-79 wchodzi³a w sk³ad
Zjednoczenia Spó³dzielni Remontowo-Budowlanych w ¯arach.
Nastêpnie do roku 1982 podlega³a Wojewódzkiej Us³ugowej Spó³dzielni
Pracy ,,Rembud" w Zielonej Górze. PóŸniej by³a samodzielna. Biura i
zaplecze techniczne ulokowano przy ul. Wyspiañskiego 8, w miejscu

Fot.1 Budowa pierwszych bloków mieszkalnych przy ul. Chrobrego w Gubinie. Wówczas
nazwano to "Osiedlem PrzyjaŸni". Nazwa nie przyjê³a siê w latach póŸniejszych. (foto.
T. Firlej).
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obecnego marketu ,,HOREX". Najwiêksz¹ realizacj¹ tej firmy jest kryta
p³ywalnia (obiekt ten w latach nastêpnych przebudowano i
rozbudowano). Wówczas w województwie tylko Zielona Góra mog³a
pochwaliæ siê kryt¹ p³ywalni¹. By³a to tak¿e chêæ dorównania do
s¹siedniego Guben. Po tej firmie pozosta³a budowa Domu
Katechetycznego przy ul. Królewskiej, szko³a w Gronowie, sala
sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1, rozbudowa Technikum
Rolniczego oraz du¿o remontów szkó³ i przedszkoli.( 2*)

Na terenie miêdzy ul. Kresow¹ i Gdyñsk¹, w miejscu obecnej stacji
paliw "BP" utworzono w czerwcu 1954 r. (inne Ÿród³a podaj¹, ¿e w
styczniu 1953 r.) Powiatowe Przedsiêbiorstwo Remontowo-Budowlane.
Wczeœniej w tym miejscu by³ tartak, a na pocz. XX w. kopalnia wêgla
brunatnego. Pierwszym dyrektorem MPR-B zosta³ Jan Szymañczyk,
a kierownikiem robót Edmund Gronikowski. Biura przedsiêbiorstwa
znajdowa³y siê po przeciwnej stronie ulicy w obecnym budynku
mieszkalnym przy ul. Kresowej nr 60. Zadaniem przedsiêbiorstwa by³y
g³ównie remonty budynków mieszkalnych.

W latach nastêpnych prowadzono modernizacje budynków polegaj¹ce
g³ównie na wymianie istniej¹cych w nich stropów drewnianych na
stropy z belek stalowych wype³nionych p³ytami ¿elbetowymi WPS. W
ten sposób mo¿liwe by³o wykonanie ³azienek i ubikacji w tych
mieszkaniach. Dotyczy³o to prawie wszystkich ocala³ych kamienic w
mieœcie. Przedsiêbiorstwo to nieustannie boryka³o siê brakami
kadrowymi. Wraz z likwidacj¹ powiatu przesta³o istnieæ. W latach
nastêpnych w tym miejscu dzia³a³ Odcinek Robót Komunalnego
Przedsiêbiorstwa Remontowo-Budowlanego w Zielonej Górze
przekazany w 1983 r. do KPR-B Lubsko. Przedsiêbiorstwo to m.in. w
1978 r. zbudowa³o budynek mieszkalny w Polanowicach dla Wojsk
Ochrony Pogranicza.

Nowe budynki przy ul. Chrobrego budowano w technologii
tradycyjnej z elementów drobnowymiarowych (cegie³, pustaków
“Muranów”, “Alfa", stropy typu DMS z belek ¿elbetowych wype³nionych
pustakami). By³y to technologie bardzo pracoch³onne charakteryzuj¹ce
siê niskim zaanga¿owaniem sprzêtu (betoniarki, prymitywne dŸwigi-
wci¹garki). Si³a ludzka odgrywa³a tu decyduj¹c¹ rolê. Problemem by³o
posadowienie budynków w tym miejscu. Grunt nie by³ stabilny.
Osadnictwo w tym miejscu zlokalizowane by³o od wczesnego
œredniowiecza. W tamtym czasie nikt nie zawraca³ sobie g³owy
archeologiem. Nie przejmowano siê warstwami kulturowymi, które
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zniszczono. Lecz problem techniczny pozosta³. Konieczne by³y
póŸniejsze dzia³ania ratunkowe na wskutek nierównomiernego
osiadania gruntu. Projekt budowlany pierwszych nowych powojennych
gubiñskich budynków pochodzi³ z Poznania. Przedsiêbiorstwo to
budowa³o takie budynki w Poznaniu, ale tam by³y one 10-piêtrowe, z
szybem windowym w œrodku klatki schodowej. Dla potrzeb Gubina

budynki te ,,skrócono" do 5
kondygnacji. Zapewne z
dwóch powodów:
pierwszym by³a noœnoœæ
gruntu - nie zdecydowano
siê na kosztown¹ wymianê
posadowienia lub na bicie
pali, drugim powodem by³
brak dozoru technicznego
dla wind osobowych na
terenie ca³ego naszego
ówczesnego województwa.

Przepisy wówczas
obowi¹zuj¹ce wymaga³y by
komin by³ bielony co roku
wapnem. Na poddaszu
winno byæ okienko
wycierowe w kominie i
skrzynka z piaskiem do
gaszenia samozap³onu
komina.

 By³ to czas gdy ca³e
budownictwo mieszka-
niowe przechodzi³o na
centralne ogrzewanie
lokali mieszkalnych.
Powsta³a koniecznoœæ
lokalizacji lokalnej kot³ow-
ni dla osiedla mieszkanio-
wego na terenie "Starego
Miasta" w Gubinie. W
tamtym czasie obiekt

Fot.2 Budynek mieszkalny przy ul. Chrobrego w
Gubinie w stanie "surowym zamkniêtym". Pierwsza
kondygnacja by³a wykonana z ceg³y, nastêpne z
pustaków "Muranów". Budynki posiadaj¹ szyb
windowy w klatce schodowej. W czasie budowy
zdarzy³ siê wypadek œmiertelny. Do niezabezpieczo-
nego szybu wpad³ syn Kazimierza Staszaka -
pracownika budowlanego. Ze wzglêdu na brak
ogrzewania z dala czynnego zastosowano do
ogrzewania piece kaflowe, które wykona³ zdun
Bogdan Jarczyñski. W latach póŸniejszych, po
zbudowaniu kot³owni przy ul. Roosevelta,
pod³¹czono je do sieci centralnego ogrzewania.
(zdj. T. Firlej)
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kot³owni stanowi³ powa¿ne zagro¿enie dla œrodowiska. Jego uci¹¿liwoœæ
zmniejszano poprzez budowê wysokich kominów, które roznosi³y
zanieczyszczenia na wiêkszej powierzchni. Poniewa¿ centrum "Starego
Miasta" znajduje siê poni¿ej Wzgórz Gubiñskich takie rozwi¹zanie
by³o nieskuteczne. Kot³owniê ulokowano na miejscu by³ej fabryki
dro¿d¿y i spiritusu przy obecnej ul. Roosevelta. Wykorzystano
fundamenty pod kot³y i sk³ad opa³u. Budowa kot³owni przeci¹ga³a siê
na wskutek problemów technicznych. Budynek przy ul. Roosevelta 3
zosta³ zasiedlony przed zim¹, a kot³ownia nie by³a ukoñczona.
Zdecydowano siê na pod³¹czenie sieci do kocio³ka EW 6. By³ to kocio³ek
na ko³ach z obudowanym drewnem zbiornikiem na ciep³¹ wodê. Pali³o
siê w nim wêglem lub koksem i pod³¹cza³o wodê z sieci. Wytwarzana
para s³u¿y³a do podgrzewania zamarzniêtego piasku. Na piasek k³ad³o
siê plandekê i pod ni¹ dostarczano parê. Do betoniarki te¿ wlewano
ciep³¹ wodê z kocio³ka, a nastêpnie rêcznie sypano piasek, cement i
wapno palone. Pracownicy mieli do przerzucenia ³opatami dziesi¹tki
ton tego materia³u. Praca budowlañca by³a w wówczas bardzo ciê¿ka.
Kocio³ek pracowa³ na ka¿dej budowie dzieñ i noc. Inaczej by robota
stanê³a. A w³adza chcia³a mieszkañ, których bez przerwy brakowa³o.
Norm¹ by³o planowanie ponad mo¿liwoœci firm budowlanych.
Brakowa³o wówczas wszystkiego. Materia³ów budowlanych i

Fot.3 Dopiero budowa bloku przy ul. Westerplatte 12 zapewni³a skuteczny "parawan"
przes³aniaj¹c centrum miasta dla s¹siadów za Nys¹ £u¿yck¹. W ten sposób powsta³
najwiêkszy gubiñski "mrówkowiec". D³ugoœæ budynku wynosi ponad 138 m. Budowê
bloku zakoñczono w 1972 r.
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wykwalifikowanych ludzi do pracy. Dopiero pod koniec lat 70-tych
wesz³y w ¿ycie agregaty - maszyny przygotowywa³y i podawa³y zaprawê
wê¿ami na piêtra. Bywa³o i tak, ¿e wiêksze bloki mieszkalne grzano
w zimie za pomoc¹ nieczynnych lokomotyw kolejowych. Problem
ogrzewania dolnej czêœci miasta nie zosta³ definitywnie rozwi¹zany.
Bloków mieszkalnych przybywa³o. Moc nowej kot³owni nie by³a
wystarczaj¹ca. Pojawi³y siê pawilony handlowe, odbudowano ratusz.
Lubuskie Zak³ady Przemys³u Skórzanego ,,Carina'' zbudowa³y ¿³obek
i przedszkole. Ciep³a brakowa³o dla nastêpnych budynków. Wówczas
powsta³a koncepcja lansowana prze zastêpcê dyrektora ds.
technicznych LZPS "Carina" in¿. Edwarda Brodziejewskiego by zak³ad
modernizuj¹c swoj¹ kot³owniê dostawi³ dodatkowy kocio³ na
ogrzewanie miasta. W ten sposób mia³ przej¹æ ogrzewanie dolnej czêœci
miasta. Wykonano nawet sieæ ciep³ownicz¹ z kot³owni zak³adowej do
pawilonu "œrodkowego" przy ul. 3 Maja.

Trudnoœci gospodarcze, które zaczyna³y siê w tym czasie, wstrzyma³y

   Fot. 4. Budynek przy ul. Roosevelta 3 (z prawej). By³ pierwszym budynkiem, który
ogrzewano z sieci ciep³owniczej. W 1968 r. przez pierwszy sezon zimowy by³
pod³¹czony do prowizorycznego kocio³ka EW-6. Kocio³ek by³ umieszczony w
prowizorycznej szopie. Przez ca³¹ zimê palacz Stanis³aw Œwi¹tkowski dba³ o ciep³o
mieszkañców tego bloku.W nastêpnym roku budynek pod³¹czono do nowo zbudowanej
kot³owni przy ul Roosevelta w miejscu Fabrik Hefe u. Spirittusfabrik Emil Haak (fabryka
dro¿d¿y i spiritusu ) adres: Crossner Mauer 5 (obecna ul. Roosevelta by³a terenem po
fosie miejskiej).
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budownictwo na tym terenie i od pomys³u odst¹piono. W latach
nastêpnych rozwinê³a siê technika ciep³ownicza i po zbudowaniu
kot³owni przy ul. Tobruk istniej¹c¹ kot³owniê przy ul. Roosevelta
przebudowano na wymiennikowniê ciep³a. Znikn¹³ plac na opa³ i kot³y
z kominami. Obecnie ciep³o o wysokich parametrach (du¿ej
temperaturze i ciœnieniu w rurach o niedu¿ej œrednicy) jest t³oczone
do wymiennikowni i tam zmienia parametry na dostosowane do
ogrzewania bloków w ca³ej czêœci dolnego miasta.

Budowê budynków mieszkalnych
przy ul. Chrobrego w 1968 r. przejê³o
¯arskie Przedsiêbiorstwo Budowla-
ne. Kierownikiem budowy od 1
sierpnia 1968 r. zosta³ Józef Rybka z
¯ar. Przez wiele lat pe³ni³ tê funkcjê
doje¿d¿aj¹c do Gubina motorem MZ.
W latach nastêpnych budowa³ osiedle
im. E. Plater i kot³owniê przy ul.
Tobruk. By³ bardzo zwi¹zany z
naszym miastem. W latach
nastêpnych zosta³ zastêpc¹
dyrektora ds. œrodków produkcji. Z
tej perspektywy te¿ dba³ o dobre
zaopatrzenie budów w Gubinie.
Wspomina³ o swojej pracy na naszym
terenie po przejœciu na emeryturê.
Pracowaliœmy razem wiele lat w
samorz¹dzie zawodowym. Zmar³
tragicznie wychodz¹c samotnie na
spacer podczas pobytu w sanatorium
w Œwieradowie. Znaleziono go obok
szlaku turystycznego po kilkunastu
dniach. Mia³ 80 lat. Pogrzeb odby³ siê
w ¯arach 28.08.2018 r.

Ochrona zabytków
W latach nastêpnych ca³a pó³nocna czêœæ "Starego Miasta" zosta³a

zabudowana. W owym czasie nie zawracano sobie g³owy spuœcizn¹
kulturow¹ minionych wieków. Mieszkañcy uwa¿ali, ¿e to niemieckie

Fot. 5 Józef Rybka - d³ugoletni
kierownik budów ¯arskiego
Przedsiêbiorstwa Budowlanego na
terenie Gubina. Realizowa³ budowy od
bloków mieszkalnych przy ul. Chrobrego
poprzez mieszkania na osiedlu E. Plater
do kot³owni przy ul. Tobruk. PóŸniej
zastêpca dyrektora ¯PB ds. œrodków
produkcji. Pomaga³a mu miejscowa
kadra techniczna: Leon Kaczmarek,
Ryszard Jakutowicz, Tadeusz Jagie³³o-
wicz, Wies³aw Fiszer, Andrzej
Bart³odziej i inni.
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pozosta³oœci na ziemiach niegdyœ piastowskich. Sprzyja³a temu
oficjalna pañstwowa propaganda. W ten sposób pozbawiono nas
unikatowej zabudowy z minionych wieków. Na podstawie zdjêæ mo¿emy
oceniæ np. stan zachowania teatru miejskiego na wyspie. Jego
zniszczenie w czasie walk o miasto w 1945 r. mo¿na oceniæ na 30-40
procent. Budynek ten nadawa³ siê do odbudowy. Nikt siê nie
przejmowa³ tym, ¿e to kultura europejska przenikaj¹ca siê od wieków
miêdzy oboma ¿ywio³ami: polskim i niemieckim. Ale z czasem poziom
wykszta³cenia i znajomoœci dorobku materialnego ubieg³ych wieków
rós³. Powo³ano Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.
Przypomnijmy, ¿e w II RP ochrona zabytków nale¿a³a do Starosty
Powiatowego. W tym czasie starostwa zatrudnia³y ok. 30 osób i by³o
stanowisko In¿yniera Powiatowego, któremu podlega³y te sprawy.
Odnotowujemy, ¿e Wojewódzki Konserwator Zabytków w dniu 12
kwietnia 1961 r. wpisa³ do rejestru zabytków ruinê koœcio³a farnego i
Bramê Ostrowsk¹ z fragmentem murów obronnych. Decyzja nr I-240/
61 zawiera b³¹d w okreœleniu obiektu. Jako obiekt wpisano "Koœció³
œw. Trójcy - fara". Gubinianie wiedz¹, ¿e to dwa ró¿ne obiekty.
Nastêpnie pod nr rej. 62 znajdujemy decyzjê nr Kl-IV-5340/D/17/78 z
20.07.78 gdzie wpisano jako obiekt: "Zespó³ urbanistyczno-
krajobrazowy miasta Gubina". Za³¹cznikiem do decyzji jest mapka z
granicami tego “zespo³u” (oznaczono “Stare Miasto” z niewielkimi
przyleg³oœciami). Czy to prawo uchroni³o nasze miasto od utraty
najcenniejszych zabytków? OdpowiedŸ nie jest jednoznaczna. W
centrum zosta³a siatka ulic z metryk¹ œredniowieczn¹ i ruiny
najcenniejszych budowli: ratusza, fary i jedna baszta Bramy
Ostrowskiej z resztkami murów oraz Baszt¹ Dziewicy. Bezpowrotnie
“zagin¹³" Arsena³ wpisany pod nr 473 do rejestru zabytków.
Prawdopodobnie by³ zlokalizowany w miejscu obecnego marketu
“Netto”.

Decyzje o budowie osiedla mieszkaniowego na terenie wpisanym do
rejestru zabytków by³y decyzjami politycznymi. Nie liczono siê z
¿adnymi wytycznymi konserwatorskimi dla tego terenu. Nowa w³adza
po wojnie ze wzglêdów ideologicznych chcia³a usun¹æ koœcio³y farne z
centrum miast na tzw. Ziemiach Odzyskanych. By³y wydane
odpowiednie polecenia. Na szczêœcie rozbiórka tak wielkich obiektów
przekracza³a mo¿liwoœci techniczne i ekonomiczne tej w³adzy. Na dziœ
mamy odbudowany ratusz, który dobrze podkreœla to¿samoœæ miasta.
Jest jednym z ³adniejszych ratuszy w Polsce. Jego utrzymanie stanowi
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problem g³ównie ze wzglêdu na brak fachowców, którzy potrafi¹
prawid³owo wykonaæ remont zabytkowego obiektu. Koœció³ farny
pozostaje w stanie zabezpieczonej ruiny. Mimo wydanego pozwolenia
na odbudowê miasto samo nie poradzi sobie finansowo z jego odbudow¹.
Wymaga ona naprawdê du¿ych œrodków finansowych. W takim stanie
ten obiekt tak¿e stanowi interesuj¹cy element dorobku materialnego
w historii Gubina. Mo¿na go tylko lepiej udostêpniæ publicznoœci i
pomys³owo wyeksponowaæ. Na wyobraŸniê dzia³a jego wielkoœæ.
Najwiêkszy koœció³ w województwie lubuskim. Koszt jego budowy w
minionych wiekach, po waloryzacji, jest równy kosztowi wyprawy
kosmicznej na ksiê¿yc.

Jestem przeciwnikiem ca³kowitej odbudowy zabytków. Robimy
wówczas makietê w skali 1 do 1. Ka¿dy budynek winien zawieraæ
cechy charakterystyczne dla okresu w którym zosta³ zbudowany.
Zmieni³ siê model konsumpcji.  Dziœ jesteœmy bogatszym
spo³eczeñstwem. Chcemy wygodnie robiæ zakupy wszystkiego w
jednym miejscu. Potrzebna jest galeria z du¿ym parkingiem. Co siê
sta³o. Kiedyœ, gdy ktoœ by³ w³aœcicielem kamienicy z handlowo-
us³ugowym parterem, by³ ustawiony. Teraz centra miast pustoszej¹.
Lokalne w³adze czyni¹ du¿e wysi³ki by powróci³o do nich ¿ycie.

Rejestr zabytków z 1993 r. zawiera³ 122 pozycji w mieœcie Gubin.
G³ównie s¹ to kamienice wpisane za elementy architektoniczne na
elewacjach frontowych. Ka¿dy inwestor w czasie budowy chcia³ by
jego kamienica by³a naj³adniejsza i zatrudnia³ artystów do jej
ozdobienia. Czêsto inwestorami kamienic byli mistrzowie budowlani,
którzy w ten sposób zabezpieczali sobie byt ,,na stare lata", gdy ju¿
opadli z si³ by wykonywaæ ten trudny i wyczerpuj¹cy zawód. Uwa¿am,
¿e te elewacje winny byæ chronione. Nie widzê powodów dla których
nale¿y uzgadniaæ z Konserwatorem Zabytków przebudowê mieszkania
czy wykonanie instalacji c.o. w takiej kamienicy. Do ciekawszych
zabytków nale¿¹: budynki przemys³owe - winiarnia, oficyna przy ul.
Piwnej 1 (nr rej.3252), zespó³ fabryczny ul Fabryczna 5 (nr rej.3266),
zespó³ willowo-ogrodowy ul. Kunickiego 4 (nr rej. 3276) oraz zabytkowe
wille przy ul. Piastowskiej, Zwyciêstwa, D¹browskiego. Przez nieuwagê
pominiêto wille po fabrykanckie przy ul. Kunickiego (by³y ¿³obek i
przedszkole). Posiadaj¹ one bogat¹ dekoracjê architektoniczn¹ zarówno
wewn¹trz jak i na zewn¹trz. Odbudowa jedynego kwarta³u przy ul.
Basztowej i Kinowej i nieudana odbudowa kwarta³u przy ul. Prusa i
Zygmunta Starego to temat do nastêpnych odcinków.
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Co nam zosta³o z tych lat
By³y to czasy w których ka¿d¹, wa¿n¹ inwestycjê, oddawano do

u¿ytku z okazji œwiêta pañstwowego lub wydarzenia partyjnego. Nie
mo¿na by³o oddaæ inwestycji bez okazji. Najczêœciej by³o to œwiêto
odrodzenia PRL (22 lipca), rocznica rewolucji paŸdziernikowej (7
listopada) lub kolejny zjazd partii. Obecnie mamy czasy gdy wiêkszoœæ
inwestycji oddawanych jest przed wyborami. Gdyby wybory by³y
czêœciej, to kraj zapewne lepiej by siê rozwija³. Wówczas i obecnie,
przewa¿nie obiekty te nie by³y ostatecznie wykoñczone i po przeciêciu
wstêgi w sposób skryty, prowadzone s¹ prace wykoñczeniowe. Z tego
czasu pochodz¹ bloki mieszkalne w dolnej czêœci miasta: blok
komunalny przy ul. Roosevelta 1 i blok spó³dzielczy przy ul. Marii
Konopnickiej nr 1, oddane do u¿ytku w1971 r. Dla rodzin wojskowych
przekazano w 1972 r. blok przy ul. Westerplatte 12 (“mrówkowie”).
Przy ul Piastowskiej 32 oddano blok wojskowy, a przy Piastowskiej 34
dla pracowników LZPS ,,Carina" w roku 1978. Pierwszy blok na terenie
osiedla im. E. Plater, w górnej czêœci miasta, oddano dla spó³dzielni
mieszkaniowej w 1979 r. (3*) W ówczesnej strefie przemys³owej (na
po³udnie od linii kolejowej: b. przystanek PKP - Niemcy) w 1977 r.
oddano do u¿ytku masarniê GS - obecnie wydzier¿awiono budynek do
prowadzenia innej dzia³alnoœci produkcyjnej. Piekarniê dla tej samej
spó³dzielni oddano w 1979 r., która z powodzeniem prowadzi dzia³alnoœæ
do dziœ. Du¿ym inwestorem by³ najwiêkszy zak³ad w Gubinie - LZPS
,,Carina". Zak³ad ten zbudowa³ w centralnej czêœci miasta wiele
obiektów infrastruktury spo³ecznej dla swoich pracowników, tak¿e
oœrodek wypoczynkowy w Kosarzynie. Dwa obiekty powsta³y przy ul.
Obroñców Pokoju: przedszkole na 120 miejsc i ¿³obek na 80 miejsc.
Obecnie s¹ to budynki us³ugowo-handlowe. Inne obiekty po tym
zak³adzie zosta³y zlikwidowane wraz z upad³oœci¹ zak³adu. Na miejscu
sto³ówki zak³adowej na 200 miejsc, któr¹ oddano do u¿ytku 20 lipca
1973 r mamy dziœ stacjê benzynow¹ Shell. Na terenie sk³adu opa³u
powsta³o TESCO. Pierwszy sklep samoobs³ugowy (tzw. SAM) oddano
w Gubinie przy ul. Wyspiañskiego (1974 r.). Pawilony przy ul. 3 Maja
o pow. 567 m.kw. ( 1973 r.), a przy ul. Piastowskiej o pow. 196 m. kw.
(1978 r.). Obiekty te nadal pe³ni¹ funkcje handlowe.

Wa¿nym wydarzeniem w mieœcie by³o oddanie do u¿ytku dworca
PKS, jednego z naj³adniejszych w województwie (21.VII.1975 r.).
Budynek ten zu¿y³ siê moralnie i dziœ pe³ni funkcje handlowe. Dla
poprawy komfortu ¿ycia mieszkañców wa¿nym wydarzeniem by³o



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG  57

oddanie krytej p³ywalni przy ul. Gen. Andersa (II Armii WP) 5.IX.1979
r.) . Obiekt ten po modernizacji i rozbudowie dalej pe³ni swoj¹ funkcjê.
Zastosowano nowe techniki uzdatniania wody i spe³niono wymagania
œrodowiskowe. Inwestorem tego zadania by³ komitet spo³eczny, który
gromadzi³ œrodki i finansowa³ przedsiêwziêcie. Dla gubiñskiej kultury
te¿ zbudowano kilka obiektów. Amfiteatr miejski na 500 osób zosta³
wykonany przez Wojsko Polskie (5.V.1978 r.). Ze wzglêdu na zaostrzenie
przepisów dotycz¹cych ewakuacji, obiekt ten obecnie mo¿e byæ
u¿ytkowany w ograniczonym zakresie. Wczeœniej oddano do u¿ytku,
po nadbudowie i modernizacji, budynek dla Szko³y Muzycznej przy
ul. Piastowskiej 23 (19 II 1977 r.), który s³u¿y tym celom do dziœ.

Dla infrastruktury miejskiej najwa¿niejszym wydarzeniem po wojnie
by³o oddanie do u¿ytku nowoczesnej stacji uzdatniania wody i dwóch
zbiorników wyrównania dobowego o poj. 20 tys. m szeœæ. ka¿dy,
zlokalizowanych na Wzgórzach Gubiñskich (22.VII.1979 r.). Do
zbiorników tych jest doprowadzona magistrala wodna (2 rury ¿eliwne
œrednicy 0.5 m) ze stacji uzdatniania w Komorowie do zbiorników na
koñcu ul. Ró¿anej. Zbiorniki s¹ zbudowane z prefabrykowanych
elementów ¿elbetowych. Na po³¹czeniach zastosowano uszczelki
gumowe i ca³oœæ obsypano, po zaizolowaniu, ziemi¹. Inwestycja
rozwi¹za³a problem okresowego braku wody w Gubinie. Przedwojenne
ujêcie wody dla miasta znajdowa³o siê po zachodniej stronie Nysy
£u¿yckiej. Du¿e zaanga¿owanie w budowê rozbudowy tego obiektu
wniós³ ówczesny Naczelnik Miasta Stefan Ciszek.

Po uznaniu zachodniej granicy pañstwowej przez RFN i wizycie
kanclerza Brandta w Polsce wzros³o zaufanie spo³eczeñstwa do ma³ej
ojczyzny. Mieszkañcy Gubina zaczêli inwestowaæ swoje pieni¹dze w
budownictwo jednorodzinne. W rejestrze pozwoleñ na budowê nr 1
nadano budowie budynku jednorodzinnego przy ul. Królewskiej nr 3
dla Stanis³awa Mierzuchowskiego w 1970 r. W 1972 roku oddano do
u¿ytku 5 domów jednorodzinnych, a w 1979 kolejne 40. Wymieniony
powy¿ej zbiór powsta³ g³ównie na podstawie opracowania (1*) ale nie
zawiera on wszystkich inwestycji. By³o du¿o remontów i adaptacji.
Nie uda³o mi siê np. ustaliæ kiedy nadbudowano szko³ê nr 2. Jednak
g³ówne budynki które s³u¿¹ miastu do dziœ, zosta³y wymienione.

Budynki i ludzie
Po wejœciu w ¿ycie nowego Prawa budowlanego w 1975 r. mgr in¿.

Aleksander Pupejko zosta³ pierwszym inspektorem ds. budownictwa
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Mgr in¿. Aleksander Pupejko.

w Gubinie. Urodzi³ siê 19.XI.1936 r. w
Kownie. Politechnikê Szczeciñsk¹ ukoñczy³
w 1961 r. Po odbyciu s³u¿by wojskowej
pozosta³ w wojsku ze wzglêdu na tradycje
rodzinne. Opowiada³, ¿e przed I wojn¹ : “jak
oficer zastrzeli³ podejrzanego typa - to tak
mia³o byæ”. Imponowa³ mu presti¿ oficera
w dawnych armiach.

Do jego obowi¹zków nale¿a³o wydawanie
"informacji o terenie" i wydawanie
pozwoleñ: "na budowê w budownictwie
osób fizycznych". Tak wówczas dzielono
budownictwo. Pozwolenia na budowê dla
"jednostek uspo³ecznionych" wydawa³
G³ówny Architekt Województwa. Nie

mo¿na by³o wydaæ pozwolenia wg projektu indywidualnego. Mo¿liwe
by³o tylko wykonanie planu zagospodarowania dzia³ki i zatwierdzenie
projektu typowego. Projekt indywidualny móg³ zatwierdziæ G.A.W.
Preferowane by³y projekty z p³askim dachem: typ W-02 i z dachem
stromym W-019. Te budynki wówczas zape³ni³y przestrzeñ publiczn¹
w naszym mieœcie i w Polsce. W póŸniejszych latach wzrasta³ kryzys
ekonomiczny i brakowa³o materia³ów budowlanych. Wprowadzono
ograniczenia powierzchniowe do 110 mkw. powierzchni u¿ytkowej.
Buduj¹cy masowo zasypywali kondygnacjê ,,niskiego parteru", któr¹
po odbiorze ,,odkopywano". Nie liczono siê z prawem w³asnoœci dzia³ki.
Samorz¹d gminny oprócz tego, ¿e nie mia³ ¿adnych dochodów nie
dysponowa³ ¿adnym terenem. Buduj¹cy móg³ nabyæ notarialnie tylko
prawo u¿ytkowania wieczystego dzia³ki (na 99 lat) od Skarbu Pañstwa,
który reprezentowa³ Kierownik Zarz¹du Gospodarki Terenami. Inne
budynki tj. gara¿e by³y pocz¹tkowo budowane bez ¿adnego prawa do
dzia³ki. Wa¿na by³a opinia tzw. Komitetu Osiedlowego. W Komitecie
by³o trzech starszych panów i nale¿a³o przynieœæ ,,flaszeczkê" by
uzyskaæ pozytywn¹ opiniê. Opinia by³a podstaw¹ do wydania decyzji
o pozwoleniu na budowê. W ten sposób powsta³y kompleksy gara¿y
przy ul. Krzywej, Grunwaldzkiej i Krakowskiej (obecnie w ruinie).
Najbardziej szpec¹ miasto gara¿e zbudowane nad Lubsz¹ na zapleczu
ul. D¹browskiego - jest to naj³adniejsza, reprezentacyjna czêœæ Gubina.

Ze wzglêdu na wzrastaj¹c¹ "ekonomiê niedoborów" i brak materia³ów
budowlanych w³adza zabroni³a budowy gara¿y. Ale mo¿na by³o
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budowaæ budynki gospodarcze. Definicja takiego budynku nie by³a
ustalona. Pomys³owi gubiniacy budowali budynki gospodarcze, które
pe³ni³y funkcjê gara¿y. W latach nastêpnych dla dzia³ek pod tymi
obiektami wydano umowy dzier¿awy i dla czêœci przeniesiono prawo
w³asnoœci na rzecz buduj¹cych. Pierwszy inspektor ds. budownictwa
w Gubinie wykonywa³ projekty zagospodarowania dzia³ek i wydawa³
pozwolenia na budowê. Ksi¹dz proboszcz Aleksander Dobrucki z
ambony pochwali³ urzêdnika. W jeden dzieñ z³o¿y³ wniosek o
pozwolenie na budowê, a w nastêpnym otrzyma³ pozwolenie wraz z
projektem na budowê gara¿u. Wówczas nie by³o pojêcia: konflikt
interesów w czasie pe³nienia funkcji urzêdniczej. Ale sprawa stawa³a
siê coraz g³oœniejsza i nie by³a oczywista - mgr in¿. Aleksander Pupejko
odszed³ do pracy w Urzêdzie Miasta w Kroœnie Odrzañskim na to
samo stanowisko. Pracowa³ tam do 1984 r. Przez kilka miesiêcy pe³ni³
funkcjê G³ównego Architekta Województwa gdy wojewod¹ by³ p³k
Walerian Miko³ajczak z Krosna Odrz. W latach 1984-88 pracowa³ w
nowo powsta³ej Lubuskiej Brygadzie WOP w Kroœnie Odrzañskim.
Zajmowa³ siê przygotowaniem inwestycji dla tej jednostki. Ca³y czas
podnosi³ kwalifikacje zawodowe. Zdoby³ uprawnienia rzeczoznawcy
ds. zabezpieczeñ p.poŸ. i rzeczoznawcy ds. certyfikacji energetycznej
obiektów budowlanych. Pracowa³ dodatkowo jako projektant w

Terenowym Zespole Us³ug
Projektowych w Kroœnie
Odrzañskim. Posiada³ unikalne
hobby zwi¹zane z kultur¹
prawos³awia, któr¹ zna³ od
dzieciñstwa w zwi¹zku z miejscem
urodzenia. Pisa³ ikony (ikony siê
pisze, a nie maluje, jak obrazy w
chrzeœcijañstwie zachodnim). Odby³
zapewne kurs specjalistyczny w tym
zakresie. Posiada³ zdolnoœci

Fot. 7. Ikona napisana przez mgr. in¿.
Aleksandra Pupejkê na profesjonalnie
przygotowanej desce o wym. 20 x 32 cm .
Podarowana Mieczys³awowi Ejsmontowi
(znany na terenie naszego miasta inspektor
nadzoru m. in. przy rozbudowie ZSR przy ul.
Gen. Kazimierza Pu³askiego).
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artystyczne. Ikonami obdarowywa³ swoich bliskich znajomych. Jego
syn Marek poszed³ w œlady ojca i zosta³ magistrem in¿ynierem
budownictwa.

Mgr in¿. Aleksander Pupejko zmar³ 14 maja 2013 r i zosta³
pochowany na cmentarzu komunalnym w Kroœnie Odrzañskim. W
pamiêci œrodowiska budowlanego na naszym terenie pozostanie jako
bezkompromisowy pryncypialny fachowiec. Nie tolerowa³ bylejakoœci,
powa¿nie traktowa³ swój zawód. Po nim funkcjê inspektora ds.
budownictwa w Urzêdzie Miejskim w Gubinie obj¹³  technik budowlany
Tadeusz Olejnik.

Polski Zwi¹zek Techników i In¿ynierów Budownictwa - Ko³o
Terenowe w Gubinie

Œrodowisko kadry budowlanej w Gubinie w obliczu nadchodz¹cych
zmian w tej czêœci Europy, widzia³o koniecznoœæ nadrobienia opóŸnieñ
w rozwoju technicznym swojej bran¿y. Odczuwano równie¿ potrzebê
powo³ania jakiejœ formy samorz¹du zawodowego. Wyprzedziliœmy czas.
Grupa inicjatywna cz³onków za³o¿ycieli sk³ada³a siê z nastêpuj¹cych
osób: Wies³aw Fiszer, Ryszard Jakutowicz, Antoni Makowski,
Ma³gorzata Maœcienica, Zenon Pilarczyk, Antoni Soko³owski i Marek
W¹sala wyst¹pi³a do Zarz¹du Oddzia³u PZITB w Zielonej Górze z
wnioskiem o powo³anie Ko³a Terenowego w Gubinie . W odpowiedzi
na wniosek przyby³ prezes ZO PZITB mgr in¿. Arkadiusz Stanglewicz
na rozmowy z Naczelnikiem Miasta. Wówczas obowi¹zywa³ ,,centralizm
demokratyczny" i bez zgody w³adz miasta nie mog³a powstaæ ¿adna
organizacja. Naczelnik Kazimierz Dêbicki nie widzia³ ¿adnych
przeszkód i 23 czerwca 1987 r. powo³ano w Gubinie Ko³o Terenowe
PZITB. Pierwszym prezesem ko³a zosta³ Zenon Pilarczyk. W
szczytowym okresie Ko³o liczy³o 29 cz³onków. By³o jednym z
najaktywniejszych w województwie. W planie pracy by³a coroczna
wycieczka na najciekawsz¹ budowê w mieœcie. Problemy budowy
referowa³ cz³onkom jej kierownik. Dziêki znajomoœciom Antoniego
Soko³owskiego nawi¹zano owocn¹ wspó³pracê z Ko³em nr 28 przy
Szefostwie S³u¿by Zakwaterowania i Budownictwa Œl¹skiego Okrêgu
Wojskowego we Wroc³awiu, którym dowodzi³ wówczas pp³k mgr in¿.
Jerzy Ga³¹zka. Cz³onkowie naszego Ko³a brali udzia³ w sympozjach
naukowo-technicznych m.in. na Zamku Czocha w Hermanicach i
Monachium. By³y to wówczas wa¿ne wydarzenia. Nasze Ko³o te¿
zorganizowa³o sympozjum na bazie WDW Kosarzyn w dniach 25-27.X
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1991 r. Wziê³o w nim udzia³ ok. 150 uczestników. Przygotowano
okolicznoœciowy buton i wydano "Œpiewnik budowlanych".

W tym okresie zmienia³y siê przepisy techniczno-budowlane,
wchodzi³y do budownictwa nowe materia³y i technologie. Otwieraliœmy
siê na Zachód. By przybli¿yæ cz³onkom te zmiany 20 IX 1991 r. ukaza³
siê pierwszy numer "INFORMACJI TECHNICZNEJ". By³a ona
wydawana w³asnym sumptem i wysy³ana cz³onkom. Zawiera³a ona
m. in. ,,B³yskawicê" - informacjê o cenach kwartalnych w budownictwie,
materia³ów i robót budowlanych. Corocznie obchodzono w ostatnim
tygodniu wrzeœnia ,,Dzieñ Budowlanych" po³¹czony ze szkoleniem i
spotkaniem towarzyskim. Do najciekawszych nale¿a³y: krycie
dachówk¹ cementow¹ “BRAAS Polska" - 17.I.1997 r., Docieplenie
budynków technologi¹ “Ispo" - 29.IX .2000 r., Ciep³o ziemi do
ogrzewania budynków - 8.V.2009 r.

Fot. 8. Sympozjum Ko³a Terenowego PZITB - Kosarzyn 25-27.X.1991 r. podsumowanie.
Od lewej: Janina Wojcieszak - sekretarz Oddzia³u PZITB w Zielonej Górze, S³awomir
Wo³oszyñski, Antoni Makowski, Danuta Konieczyk - zastêpca przewodnicz¹cego
Oddzia³u PITB w Zielonej Górze, Zenon Pilarczyk - przewodnicz¹cy Ko³a PZITB w
Gubinie, Janusz Matysiak - przewodnicz¹cy Oddzia³u PZITB w Zielonej Górze, Petros
Railis, Antoni Soko³owski - sekretarz Ko³a PZITB w Gubinie.
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W stowarzyszeniu du¿o miejsca poœwiêcano sprawom dotycz¹cym
etyki i godnoœci zawodu budowlanego. S¹ teraz widoczne efekty tej
pracy. Zawód cieszy siê wiêkszym szacunkiem i jest coraz lepiej
op³acany.

Cz³onkowie naszego Ko³a byli wielokrotnie odznaczani za swoj¹
dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Z³ote i srebrne odznaki PZITB otrzymali: Antoni
Soko³owski i Zenon Pilarczyk. Odznaki srebrne otrzymali: Tadeusz
Kêdzierski i Antoni Makowski. Dla osób, które podnosi³y kwalifikacje
zawodowe (ukoñczy³y studia podyplomowe), po przeprowadzeniu
kwalifikacji nadawano uprawnienia rzeczoznawcy PZITB. Po
powstaniu samorz¹du in¿ynierskiego wojewoda, automatycznie nada³
tym osobom pañstwowe uprawnienia rzeczoznawcy w specjalnoœciach
budowlanych.

Nasze Ko³o nawi¹za³o wspó³pracê z in¿ynierami budownictwa z
Guben. Odby³o siê kilka spotkañ z Ingenieurtechnischer Verband KDT
Ortsgrupe Guben. By³a to bardzo owocna wymiana doœwiadczeñ
zawodowych. Dla usprawnienia procesu inwestycyjnego

Fot.9. Spotkanie kole¿eñskie z okazji Dnia Budowlanych 1.X.1999 r. w piwnicy PTTK,
restauracja “Suprais". Od lewej: Grzegorz Niemczyk, S³awek K³osowicz, Wies³aw
Fiszer, Tadeusz Kêdzierski, S³awek Wo³oszyñski, Zdzis³aw Ptak, Dariusz Bocheñski,
W³adys³aw Koziej.
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stowarzyszenie powo³a³o s¹dy polubowne, które rozstrzyga³y spory
miêdzy uczestnikami tego procesu: inwestorami, projektantami i
wykonawcami budowlanymi. Odci¹¿y³o to s¹dy powszechne i obni¿y³o
znacznie koszty takich sporów. Z chwil¹ powo³ania samorz¹du
zawodowego tj. Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa na podstawie
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz¹dach zawodowych
architektów i in¿ynierów budownictwa (Dz.U.2001 nr 5 poz.42) nasi
cz³onkowie automatycznie weszli w jej sk³ad i pe³nili tam wiele funkcji
organizacyjnych. Samorz¹d zawodowy na mocy ustawy, w
przeciwieñstwie do stowarzyszenia, daje cz³onkom ubezpieczenie od
odpowiedzialnoœci cywilnej w zwi¹zku z wykonywaniem samodzielnej
funkcji w budownictwie. Do dzia³alnoœci samorz¹du zawodowego
wrócimy w nastêpnych odcinkach.

Na ³amach kwartalnika "Gubin i Okolice" chcia³bym naszym
czytelnikom przybli¿yæ sylwetki wielu ludzi, którzy maj¹ udzia³ w
kszta³towaniu zabudowy naszego miasta. W zwi¹zku z tym zwracam

Fot.10. 20 .VI. 2008 Podsumowanie wycieczki na najciekawsz¹ budowê - osiedle
domków jednorodzinnych "Kaliska". Od lewej: Dariusz Bocheñski, Antoni Makowski,
Zenon Pilarczyk, Wies³aw Fiszer, Czes³aw Mitrus, Zbyszek S³awiñski, Janek Hañæka,
Antoni Soko³owski.
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siê o pomoc w sprawie udzielenia informacji o ¿yciorysach zawodowych
nastêpuj¹cych osób: mgr in¿. Ryszard Jakutowicz, in¿. in¿. Wies³aw
Lewandowski, Teofil Rodziewicz, tech. bud. Jan Banecki, Edmund
Gronikowski, Zbyszek Krysiak, W³adys³aw Koziej, Petros Railis i
innych. Proszê o kontakt na adres : zenpil@wp.pl  lub tel. 660 833
242. Wspomnienie o Tadeuszu Kêdzierskim zosta³o zamieszczone w
numerze nr 32 z marca 2016 r., a o Julianie ̄ ywickim w nr 40 z marca
2018 r. naszego biuletynu.

Literatura :
1*- Kalendarium Gubina 1945-2009 wyd. SPZG-GTK, czerwiec 2010 r.
2*- Ziemia Gubiñska 1939-1949 Zygmunt Traczyk wyd. SPZG - 2011 r.
3*- Biuletyn Gubin i Okolice nr 36 marzec 2017, Kazimiera Kêdzierska: “Gubin w
latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku”.

P.S. Doktor Zygfryd Gwizdalski zwróci³ uwagê, ¿e w poprzednim
odcinku znacznie skróci³em okres rozbiórki Gubina.  Otó¿ w
“Kalendarium Gubina 1945-2009” s.33 rok1947 znajdujemy taki zapis:
“1 wrzeœnia - zorganizowano Zarz¹d Nieruchomoœci Miejskich i od
tego czasu rozpoczê³o siê systematyczne i masowe, trwaj¹ce 8 lat
rozbieranie nie tylko zniszczonych domów. Do tego czasu rozbiórki
dokonywa³y firmy prywatne…". W biuletynie ,,Gubin i Okolice" nr 35
s. 73 - A. Leda pisze: “Brak sprzêtu mechanicznego powodowa³, ¿e po
zburzonych budynkach pozostawa³y zwa³y gruzu, a w nich jeszcze
masa wartoœciowej ceg³y. Tak to wygl¹da³o w ca³ym mieœcie jak i
powiecie, a trwa³o to do roku 1956, kiedy ograniczono rozbiórki.
Rozpoczê³o siê w miarê prawdziwe odgruzowanie, plantowanie i
zak³adanie trawników i skwerów. Ceg³ê zaczêto wydobywaæ ju¿ z
fundamentów, gruz wywoziæ poza miasto”.

Naturalnie, ¿e rozbiórki trwaj¹ i dzisiaj, ale wynikaj¹ one z potrzeb
funkcjonalnych, jakie stawiamy obiektom budowlanym. Niektóre
obiekty zu¿ywaj¹ siê ,,moralnie" i s¹ niepotrzebne. Rozbiera siê je, by
nie p³aciæ podatku od nieruchomoœci, np. spichlerze przy by³ym dworcu
PKP.  Niektóre obiekty rozebrano znacznie póŸniej ze wzglêdu na to,
¿e by³y to konstrukcje ¿elbetowe i w owym czasie nie by³o sprzêtu do
takich rozbiórek, np.:  dom handlowy w centrum lub czêœæ budynku
by³ego Urzêdu Miejskiego (do 1945 r.) przy moœcie granicznym.

Zenon Pilarczyk
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Wed³ug danych geograficznych, miasto Guben z 33 tysi¹cami
mieszkañców, usadowione jest nad rzekami Nys¹ £u¿yck¹ i Lubsz¹,
na wschodnim brzegu Lubszy, w szerokiej na 3 km dolinie i od 1880
roku tworzy powiat.

Ju¿ w staro¿ytnoœci Guben wystêpowa³ jako drugie miasto Dolnych
£u¿yc, obok równie wa¿nego miasta Cottbus. Jednak piêkne po³o¿enie
miasta dawa³o Guben pierwszeñstwo wœród miast Dolnych £u¿yc.
Dlatego nazywane by³o per³¹ Dolnych £u¿yc, tak¿e nazywane drugim
Heidelbergiem.

Kto wejdzie na wzgórza we wschodniej czêœci miasta i skieruje wzrok
z jednego z punktów widokowych na okolice, ma przed sob¹ wspania³y
obraz na otwarty teren otoczony lasami oraz sadami drzew, po³o¿onych
wœród nich willi i domków. Na wierzcho³kach wzgórz powiewa³y flagi
stoj¹cych obok restauracji. Gdy spojrza³o siê w dó³ na le¿¹ce u stóp
miasto zobaczyæ mo¿na by³o wœród gêstej zabudowy domów
mieszkalnych góruj¹cy nad nimi koœció³ i ratusz. A zwracaj¹c wzrok
na rzeki, doliny i zadrzewione wzgórza zobaczyæ mo¿na by³o u ich
stóp przeje¿d¿aj¹ce poci¹gi. Ten przepiêkny widok powodowa³ u
ogl¹daj¹cych uczucie radoœci i przyspieszone bicia serca.

Wszystko to jest powodem, ¿e Guben z roku na rok odwiedzaj¹ coraz
liczniejsi przybysze, szczególnie w okresie kwitnienia drzew
owocowych. Miasto prze¿ywa wtedy wêdrówkê ludów. Na wzgórzach i
na uliczkach ledwo mieszcz¹ siê t³umy. Guben jest szczególnie
atrakcyjny dla mieszkañców s¹siednich miast takich jak Cottbus,
Forst, Frankfurt nad Odr¹, Somerfeld (Lubsko).

W tych tygodniach Guben staje siê ulubionym miejscem wycieczek,

Jak wygl¹da³ Guben na prze³omie
wieku XIX i XX

W 1900 roku znany lubeñski historyk Karl Gander napisa³ "Przewodnik po
Gubinie i Okolicy". To bodaj¿e najciekawszy przewodnik po mieœcie. Na
prawie 150 stronach przewodnika autor opisuje ró¿ne czêœci miasta
proponuj¹c spacer po jego zak¹tkach. Do kompletu wykaz funkcjonuj¹cych
w 1900 roku restauracji, kawiarni, winiarni, hotelów, tak¿e wykaz wa¿nych
budynków i fabryk. Warto zauwa¿yæ, ¿e np. w mieœcie funkcjonowa³y 82
cukiernie i 19 hoteli. W jednym z rozdzia³ów autor przybli¿a potencjalnemu
turyœcie informacje ogólne o mieœcie. Jak na prze³omie wieków K. Gander
widzia³ Guben?



66  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

a królewskie koleje ¿elazne
u³atwiaj¹ mo¿liwoœæ
przemieszczania siê. Na
przyk³ad w niedzielê i w
œrody z bilety Cottbus s¹
ulgowe. I to
prawdopodobnie tak¿e
u³atwia i zachêca do
odwiedzania Guben. Stacja
Frankfurt postanowi³a, ¿e
po ukoñczeniu budowy linii
kolejowej te¿ u³atwi dojazd.
Linia kolejowa z Forst na
pewno zwiêkszy iloœæ
odwiedzaj¹cych. W ci¹gu
roku Guben odwiedzaj¹
rzesze obcych, bo dobra
opinia o Guben coraz
bardziej rozprzestrzenia
siê, daj¹c ciekaw¹ wiedzê o
mieœcie, tak¿e powoduje, ¿e
podró¿ni czêsto przerywaj¹
podró¿, by miasto zobaczyæ
i chocia¿ z jednego punktu
obserwacyjnego popatrzeæ
na okolice. Dobre
po³¹czenia kolejowe na linii
Berlin-Wroc³aw, Guben-
Poznañ, Guben-Halle, a w

najbli¿szym czasie z Forst, sprzyjaj¹ dotarcie tutaj. W soboty i w
niedzielê poci¹g relacji Berlin-Wroc³aw ma w Guben 4-godzinny postój,
by podró¿uj¹cy mogli przejœæ siê na wzgórza gubeñskie. Guben staje
siê oœrodkiem wczasów letnich dla mieszkañców Berlina i tak¿e innych
miast. Powodem jest to, ¿e do miasta poci¹giem pospiesznym mo¿na
dojechaæ w ci¹gu niespe³na dwóch godzin.

A zarz¹d miasta i liczne stowarzyszenia w mieœcie dbaj¹ o sta³¹
poprawê wygl¹du i upiêkszanie miasta przez co Guben staje siê coraz
milszy i przyjazny. Nale¿y siê przewidywaæ, ¿e miasto bêdzie nadal
rozwijaæ siê w tym kierunku. Trasy wycieczkowe na wzgórzach s¹

W Przewodniku na 48 stronach reklamy
gubeñskich kawiarni, hotelów, winiarni, itd.
Powy¿ej reklama restauracji mieszcz¹cej siê przed
wojn¹ na koñcu dzisiejszej ulicy Ró¿anej.
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zacienione, z ³agodnymi wzniesieniami i dziêki staraniom
organizatorów bardzo zadbane o piêkno tych miejsc. S¹ ³awki dla
odpoczynku. Osoby pragn¹ce oderwaæ siê od trosk dnia codziennego
mog¹ na nich zasi¹œæ i wypoczywaæ.

Ale Guben jest w³aœciwym miejscem idealnym na odpoczynek nie
tylko z powodu piêknych miejsc z wielkimi ogrodami.

To jest miasto, które dziêki otaczaj¹cym go lasom, dostarcza materia³
do budowy infrastruktury urz¹dzeñ wypoczynkowej. Dysponuje tanimi
dzia³kami budowlanymi, wodoci¹gami zaopatruj¹cymi we wspania³¹
wodê pitn¹, a miejska rzeŸnia zaopatruje mieszkañców w dobre wyroby
miêsne. Gazownia zaopatruje w œwiat³o, a kuchnie i warsztaty w
energiê grzewcz¹.

Ulice s¹ w dobrym stanie. W œródmieœciu brukowane, z chodnikami
po obu stronach, które s¹ wy³o¿one p³ytami granitowymi lub mozaik¹
kamienn¹. Latem stale pielêgnowane i polewane wod¹. Wywóz œmieci
jest przez urz¹d miasta œwietnie zorganizowany. Trwaj¹ prace nad
skanalizowaniem ca³ego miasta. Wkrótce powstanie linia tramwajowa.
Miasto ma œwietnie zorganizowan¹ stra¿ ogniow¹ odpowiadaj¹c¹
nowoczesnym wymogom. Jest szpital, sierociniec, dom opieki spo³ecznej
oraz dom pielêgnacyjny na wzgórzach ko³o Crossenerstrasse. Jest te¿
cmentarz wendyjski, piêknie po³o¿ony w cieniu wielkich drzew,
za³o¿ony w paŸdzierniku 1800 roku.

Do tego dodaæ nale¿y, ¿e dziêki darczyñcom za³o¿ono fundacjê i szpital
Noemi-Wilkestift. Ulice miasta s¹ niestety czêœciowo ciasne, ale i tu
ka¿da nowa budowa przynosi korzystne zmiany. Budynki mieszkalne
prezentuj¹ siê œwietnie, nowoczeœnie urz¹dzone. Mieszkania s¹ w
dobrych dostêpnych cenach, nie dro¿sze ni¿ w s¹siednich miastach.
Utrzymanie w mieœcie jest niedrogie, kto chcia³by tu osi¹œæ, znajdzie
dzia³ki w dogodnych miejscach po dostêpnych cenach. Byli rolnicy lub
przyjaciele œrodowiska i mi³oœnicy natury znajduj¹ tu miejsca na sady
i ogrody z mo¿liwoœci¹ uprawy warzyw i owoców, a u dzia³kowiczów
informacje i naukê.

Na polu ¿ycia duchowego istniej¹ w Guben szerokie mo¿liwoœci. S¹
dwa koœcio³y: ewangelicki i katolicki, poza tym koœció³ apostolski, Dom
Modlitwy i Synagoga. Szkolnictwo jest na dobrym poziomie. Widoczna
jest dba³oœæ o rozwój i dostêp do wiedzy dla m³odych, co spowodowa³o,
¿e w Guben od lat znajduje siê Wy¿sza Uczelnia. Obecnie w Guben
jest gimnazjum ze szko³¹ podstawow¹, Wy¿sza Szko³a Mêska i Wy¿sza
Szko³a ¯eñska, 4 ewangelickie szko³y powszechne, pi¹ta w budowie,
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katolicka szko³a powszechna i szko³a zawodowa tak¿e szko³a dbaj¹ca
o naukê dla upoœledzonych. Wybrani uczniowie szkó³ podstawowych
maj¹ mo¿liwoœæ kszta³cenia siê w kierunkach: gospodarstwo domowe
i sadownictwo. Starsze dziewczêta mog¹ siê dokszta³caæ w szko³ach
powszechnych, jest  te¿ szko³a dla g³uchoniemych dla ca³ej prowincji
Brandenburg. Funkcjonuje prywatna wy¿sza szko³a dla dziewcz¹t
utrzymywana prze Zwi¹zek Kupców, oraz szko³a zawodowa dla kupców,
przedszkolanek i opiekunów dzieciêcych. S¹  dwa domy pomocy dla
ch³opców i dziewcz¹t. Wa¿n¹ placówk¹ zorganizowan¹ przez Zarz¹d
Miasta jest biblioteka z czytelni¹.

W Guben nie brakuje miejsc dla wiedzy i oœwiaty. Dla przyjació³
wiedzy przyrodniczej za³o¿ono Stowarzyszenie Przyrodnicze
zrzeszaj¹ce oko³o  3 tysi¹ce cz³onków ró¿nych narodowoœci. Zarz¹d
ma swoj¹ siedzibê w Guben.  Odbywaj¹ siê tu spotkania przyjació³
historii, staro¿ytnoœci, ludoznawstwa, zbieractwa staro¿ytnoœci w
sta³ym kontakcie z Dolno³u¿yckim Towarzystwem, które liczy ok. 120
cz³onków, ma swoje czasopismo, które ukazuje siê w Guben, oficjalnie
prowadzi wyk³ady, szczególnie zim¹. S¹ stowarzyszenia wiedzy ogólnej,
Stowarzyszenie Kobiet zajmuj¹ce siê pielêgnacj¹ i lecznictwem.

Guben to tak¿e miejsce  z oœrodkami kultury. Nale¿y tu wspomnieæ
o teatrze w którym od Bo¿ego Narodzenia do Wielkanocy wystawiane
s¹ sztuki i od czasu do czasu opery. ¯ycie muzyczne w Guben jest
bardzo o¿ywione. Orkiestra miejska daje czêsto koncerty, w zimie
symfoniczne. Mi³oœnicy maj¹ mo¿liwoœæ wys³uchania muzyki
wojskowej. Dzia³a Stowarzyszenie Mi³oœników Muzyki które zrzesza
muzyków zawodowych i amatorów pod egid¹ Franza Wagnera,
organisty, który mia³ za zadanie rozpowszechnianie muzyki klasycznej.
W organizowanych koncertach udzia³ bior¹ artyœci z Berlina i innych
du¿ych miast. W Guben istnieje mêski klub œpiewaczy licz¹cy 20 osób
oraz dwa chóry mieszane. Wystêpuj¹ w koœcio³ach, szczególnie w
ewangelickich.

Tekst na podstawie: Karl Gander "Przewodnik po Guben i okolicy",
wydany w 1900 roku w Guben.

T³umaczenie i opracowanie Z. Gwizdalski
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Nie bez przyczyny tematem mojego artyku³u bêdzie  Stargard
Gubiñski.To tu mieszka³ d³ugoletni wójt Gminy Gubin - Edward
Aksamitowski. Obecny wójt - Zbigniew Barski - te¿ pochodzi z tej
miejscowoœci (byli s¹siadami przez miedzê).

Stargard Gubiñski to du¿a miejscowoœæ w Gminie Gubin, po³o¿ona
10 km na po³udniowy wschód od Gubina nad rzek¹ Lubsza. Dawniej,
jak podaje historia z 1357 roku, zwany by³ Stargradem, w póŸniejszych
latach powróci³ do starej nazwy Stargard Gubiñski. Zabudowa wsi to
ulicówka - zabudowa rozci¹gniêta z budynkami z jednej lub dwóch
stron drogi, wygl¹dem przypominaj¹ca miejsk¹ ulicê; najd³u¿sz¹
ulicówk¹ w Polsce jest wieœ Zawoja w Ma³opolsce. We wsi znajduje siê
gotycki koœció³ z XIV wieku parafii pod wezwaniem œw. Józefa wpisany
na listê zabytków,. Jest to salowa œwi¹tynia za³o¿ona na placu
zbli¿onym do prostok¹ta. Posiada wie¿ê wzniesion¹ na rzucie
kwadratu. Korpus koœcio³a jest pokryty dachem trójspadowym, a wie¿a
- brzegowym. Jego ozdob¹ s¹ wysokie okna. Za o³tarzem znajduje siê
dobudowana czêœæ z pomieszczeniem naziemnym oraz krypta grobowa.

W 1945 roku wieœ zasiedlili repatrianci z Bukowiny (dzisiejszej
Rumunii). We wsi po wojnie by³a szko³a czteroklasowa. Zosta³a jednak
rozebrana, a na jej miejscu powsta³a baza transportowa. Po upadku
gminnej spó³dzielni, jej obiekty pos³u¿y³y do powstania tartaku, póŸniej
zak³adu meblowego, który równie¿ upad³. Znalaz³ siê jednak kupiec z
Niemiec, który wykonywa³ tam wi¹zanki i wianki z kwiatów. Niemiec
wycofa³ siê z tej inwestycji i zak³ad opustosza³. Po roku w tym miejscu
powsta³o (dziœ niechlubne) przytulisko dla zwierz¹t, ale zosta³o
rozwi¹zane.

W Stargardzie Gubiñskim znajduje siê oœrodek zdrowi z
nastêpuj¹cymi poradniami: neurologiczn¹, gastroentorologiczna,
laryngologiczna, endykronologiczna, medycyny pracy, poradnia ogólna.
Przyjmuje te¿ neurochirurg, ale prywatnie.

Mieszkañcy wioski zajmuj¹ siê upraw¹ roœlin, g³ównie zbo¿a,
kukurydzy i rzepaku.

Jak ju¿ wspomina³am, w miejscowoœci tej mieszka obecny wójt

Jadwiga Warzyñska
Ci¹g dalszy wzmianek o gminnych
miejscowoœciach
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Zbigniew Barski, z wykszta³cenia mgr in¿. mechanik o specjalnoœci
technologia budowy maszyn. Pracowa³ w spó³dzielni rolniczej, w
wojsku, w szkole podstawowej gdzie uczy³ matematyki i fizyki; w
Zespole Szkó³ Rolniczych w Gubinie uczy³ mechaniki, technologii, a
po studiach podyplomowych - elektrotechniki i informatyki. Obecnie
kontynuuje prace na terenie gminy, rozpoczête poprzez poprzedniego
wójta Edwarda Aksamitowskiego, m.in.: doprowadzanie wodoci¹gów
do wszystkich miejscowoœci, budowanie asfaltowych dróg dojazdowych,
remonty i rozbudowê szkó³, wspieranie rad so³eckich poprzez
przyznawanie œrodków pieniê¿nych na potrzeby wsi (tworzenie placów
zabaw, œwietlic, rozwój infrastrukturalny wsi). Wójt zabiega o
integracjê z organizacjami pozarz¹dowymi, opiekê nad ludŸmi
starszymi i biednymi, wspiera aktywne kluby sportowe i jednostki
ochotniczych stra¿y po¿arnych. Dba o wspó³pracê zagraniczn¹.

Potrzeby gminy s¹ ogromne. Tegoroczny bud¿et zamkn¹³ siê w kwocie
33 mln z³, a wydatki s¹ du¿o wiêksze, zatem wójt ma sporo pracy i
musi w³o¿yæ wiele wysi³ku aby podo³aæ wyzwaniom jakie stawiaj¹ mu
dzisiejsze czasy i mieszkañcy wsi i gminy.

Wjazd do Stargardu od strony Witaszkowa.
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Rozwa¿ania o tartaku i m³ynie
wodnym w Wa³owicach

A. Leda

Nie ulega dla mnie ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e w Wa³owicach
funkcjonowa³ m³yn wodny, o czym aktualni mieszkañcy tej wsi i
okolicznych pewno nie s³yszeli, nie mówi¹c o jego lokalizacji, o której
jeszcze bêdzie za chwilê.

Zaraz po wojnie zosta³ zasiedlony przez m³ynarza Stanis³awa
Pecelerowicza z Konina. Czyli przed wojn¹ musia³ ju¿ byæ. M³ynarze
siê zmieniali, m³yn przez lata ulega³ dewastacji, zbo¿e mielono w nim
do pocz¹tku lat 60-tych.

Przedostatnim w³aœcicielem by³ Piotr Maci¹g, nie me³³ ju¿ zbo¿a, a
zajmowa³ siê hodowl¹ ryb (w stawie przy m³ynie), które w pewnym
czasie zosta³y otrute przez œcieki z koszar, przedostaj¹ce siê ciekiem
Steklnik do stawu. Aktualnym w³aœcicielem nieruchomoœci jest Teresa
Maci¹g u¿ytkuj¹ca wiêkszoœæ budynków.

W latach 60-tych m³yn i jego okolice w porze wiosenno-letniej
stanowi³y szczególnie urocze miejsce (staw, grobla, szum drzew, œpiew
ptaków, plusk p³yn¹cej na turbinê wody i ³oskot spadania), gdzie
spotykali siê zakochani z Drzeñska Ma³ego i Wa³owic. W m³ynie by³em
pierwszy raz jako dziecko, kiedy to s¹siad zabra³ mnie furmank¹ na
przeja¿d¿kê, wioz¹c zbo¿e do przemia³u. PóŸniej jako doros³emu
zdarza³o mi siê bywaæ u Maci¹ga na rybach, których pomimo wszystko
nie lubiê do dziœ (?).

Na dzieñ 24 lipca 2020 roku - kiedy by³em w miejscu gdzie przed
laty funkcjonowa³ m³yn  - wygl¹da³o to tak: pomieszczenia dawnego
m³yna przylegaj¹ce do budynku mieszkalnego, stanowi¹ce z nim ca³oœæ,
ulegaj¹ dalszemu niszczeniu. Teren przyleg³y zaroœniêty jest drzewami,
krzakami i innymi chaszczami, po stawie nie ma œladu, jedynie mo¿na
siê domyœlaæ gdzie by³ staw. To samo z turbin¹.

Pierwszy raz o tartaku wodnym w Wa³owicach dowiedzia³em siê z
Biuletynu SPZG "Gubin i okolice" nr 4/2011 (str.7). Istnienie jego w
tym samym numerze zasadnie negowa³ Stefan Pilaczyñski. Sprawa
wydawa³aby siê jasna - nie by³o w Wa³owicach tartaku wodnego.

Jednak wersje jego istnienia powielano nadal. W biuletynie nr 2/
2015 czytamy: … "natomiast w pobli¿u Wa³owic, przy drodze do
Drzeñska Ma³ego, istnieje nieruchomoœæ wpisana do rejestru zabytków,
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to dawny tartak wodny. Zachowa³ siê zamieszka³y budynek mieszkalny,
niewielkie resztki turbiny i grobla otaczaj¹ca ca³kowicie dziœ zaroœniêty
staw-zbiornik wody dla potrzeb tartaku, w którym wody nie ma ju¿
od lat".

Z numeru 49/2020 Biuletynu dowiadujemy siê ¿e tartak by³
prawdopodobnie czêœci¹ m³yna wodnego. Dalej: "tartak wodny - obecnie
nieu¿ytkowany jest rzadkim przyk³adem budownictwa przemys³owego
z prze³omu XVIII-XIX wieku". Taki zapis mia³by sens, gdyby odnosi³
siê do m³yna, o którym mowa by³a na pocz¹tku.

Sk¹d tartak wodny w Wa³owicach? Zapewne z pomy³ki osoby
dokonuj¹cej wpisu do rejestru zabytków. Okreœlaj¹c prawid³owo
lokalizacjê, s³ysz¹c coœ o tartaku w Wa³owicach - by³ taki, ale nie wodny
- podœwiadomie zamiast m³yn wpisa³a tartak. I to by³oby najbardziej
logiczne wyt³umaczenie rzekomego istnienia tartaku wodnego w
Wa³owicach.

Ciekawe czy wspomniana nieruchomoœæ figuruje jeszcze w rejestrze

Obok budynku, w g³êbi, przed laty by³a turbina m³yna, po której nie pozosta ¿aden œlad.
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zabytków i czy jako tartak, czy jako m³yn.

Sprostowanie
W poprzednim numerze biuletynu na stronie 78 w opisie górnego

zdjêcia jest - naczelny, winno byæ - naczelnik. Ponad to jakiœ chochlik
drukarski spowodowa³, ¿e w tekœcie jest jeszcze kilka innych b³êdów,
nie maj¹cych jednak znaczenia dla treœci, za które przepraszam.

I jeszcze jedno...
Na stronie 65 biuletynu SPZG nr 2/2020 w artykule “Rozwój

przestrzenny Gubina w XX wieku” Z. Pilarczyk powstanie obozu
karnego, którego wiêŸniów zatrudniano do odgruzowania, okreœla na
rok 1946. Wed³ug Henryka Stachowicza (publikacja "Wspomnienia
nie tylko o sobie samym") by³ to kwiecieñ 1950 rok, obóz istnia³ 7
miesiêcy.

Zdaniem Zygmunta Traczyka ("Ziemia Gubiñska 1939-1949" str. 134)
obóz powsta³ w kwietniu 1959 roku, co jest niemo¿liwe, poniewa¿ okres
rozbiórek by³ ju¿ - z ma³ymi wyj¹tkami - ukoñczony, koñczy³a siê faza
odgruzowywania, zaczyna³ siê przerób gruzu. Wspomniany przez niego
Edmund Gronikowski nadzorowa³ prace rozbiórkowe, a nie by³
kierownikiem obozu pracy, w dos³ownym s³owa tego znaczeniu.
WiêŸniów pilnowali ¿o³nierze Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego.

Ponad to Z. Traczyk pisze: " Gruzy ze zniszczonych domów i obiektów
fabrycznych zawali³y ulice i place - oczyszcza³a je ludnoœæ
przyje¿d¿aj¹ca z okolicznych wsi. Czy¿by ch³opi, po obsianiu pól, nie
maj¹c nic do roboty (?), z nudów, przyje¿d¿ali sprz¹taæ gruz, ku
zadowoleniu mieszczuchów? Ale ju¿ powa¿nie, s¹dzê, ¿e odbywa³o siê
to w ramach tzw. szarwarków.

W odgruzowywaniu niezale¿nie od pracowników Oddzia³u
Rozbiórkowo-Porz¹dkowego udzia³ brali junacy Powszechnej Organizacji
"S³u¿ba Polsce" zgodnie z ustawowymi zadaniami, instytucje, zak³ady
pracy i szko³y w ramach czynów spo³ecznych, byæ mo¿e i wojska. Nale¿y
domniemywaæ ¿e w 1945 roku ci¹gi komunikacyjne odgruzowywa³a
niemiecka ludnoœæ cywilna i jeñcy wojenni.

   Na stronie 63. wspomnianego na wstêpie biuletynu, w opisie zdjêcia
wkrad³ siê b³¹d. Przedstawia ono siedzibê w³adz miejskich do roku
1961 roku, a nie siedzibê starostwa mieszcz¹cego siê wówczas przy
ul. Piastowskiej 24, gdzie póŸniej przenios³y siê w³adze  miejskie.

A.Leda
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Od jakiegoœ czasu rozmawiamy w Stowarzyszeniu Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej o jedynym na Ziemi Gubiñskiej miejscem pamiêci z czasów
œredniowiecza zwanym, jako "G³az Hañby".

Jesteœmy zgodni, ¿e nale¿y bardziej zadbaæ o miejsce pamiêci wa¿ne
dla historii £u¿yc, ale te¿ dla pradziejów Polski. Wiemy z historii, ¿e
za panowania Boles³awa Chrobrego Wielkiego, £u¿yce Dolne przez
kilkanaœcie lat by³y w granicach Polski ju¿ jako naród katolicki.

W moim piœmie do Zebrania Cz³onków SPZG œwiadomie nie
u¿ywa³em nazwy "G³az Hañby", lecz "Gaj Hañby”, która jest bli¿sza
t³umaczeniu nazwy historycznej Schmachtenhayn. Pozosta³ tu skwer
a w œrodku okaza³y obelisk na murowanym symbolicznym
postumencie. Na kamiennym obelisku widoczny jest napis w jêzyku
niemieckim: "Wieœ Schmachtenhayn zniszczona przez Husytów 1429
przed gwa³tem nieprzyjació³ zachowaj nas Bo¿e 1929". Jak podaje Jerzy
Czabator honorowy prezes SPZG, pierwszych t³umaczeñ i oznakowañ
tego miejsca dokonali dzia³acze gubiñskiego PTTK. Za ka¿dym razem,
gdy odwiedzam to miejsce zastanawiam siê, dlaczego tak bardzo

Nie bêdzie "G³azu Hañby" obok
ul. Legnickiej

Sierpieñ 2014. Cz³onkowie SPZG kolejny raz uporz¹dkowali teren wokó³ pami¹tkowego
g³azu.
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upamiêtniono w 1920 roku £u¿yczan i £u¿yczanek z ma³ej wsi? Jest
osobliwoœci¹ historyczn¹, ¿e w Guben ¿y³ i pracowa³ przez 45 lat (
1869-1916) s³ynny profesor Hugo Jentsch. To On w³aœnie zakochany
w £u¿ycach odkrywa³ nieznane strony ze œredniowiecznego ¿ycia
obywateli miasta Guben i okolicznych wsi. Mo¿emy œmia³o za³o¿yæ, ¿e
obelisk i skwer na terenie by³ej wsi Schmachtenhayn ufundowali
przyjaciele i uczniowie Hugo Jentscha. Osobliwoœci¹ historyczn¹ jest
fakt, ¿e obecnie w Gubinie mamy grupê œpiewacz¹ o nazwie
"£u¿yczanki".  Opowiedzia³em o tragedii œredniowiecznych £u¿yczanek
ze wsi Schmachtenhayn kierowniczce grupy Danucie Kaczmarek.
Szybko doszliœmy do wniosku, ¿e jest to dobry temat na projekt pod
tytu³em " £u¿yczanki - £u¿yczankom". Jest te¿ wa¿ny aspekt
religijnoœci ówczesnych ³u¿yczan. Pomordowane £u¿yczanki katoliczki
nie maj¹ katolickiego krzy¿a i nikt nie modli siê w ich intencji.

Obecny czas pandemii koronowirusa nie sprzyja gromadzeniu siê
ludzi w jednym miejscu. Mimo to zapraszam grupy wycieczkowiczów
na skwer Schmachtenhayn. Mo¿na tam dojœæ pieszo, dojechaæ rowerem
lub samochodem. Obelisk znajduje siê przy wyjeŸdzie z miasta ulic¹
Legnick¹ tu¿ za stref¹ przemys³ow¹, oko³o 200m drog¹ poln¹ w prawo.

Sam obelisk wraz z najbli¿szym otoczeniem nale¿y traktowaæ, jako
zabytek o du¿ych wartoœciach historycznych, kulturalnych i religijnych.

W Stowarzyszeniu Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej d¹¿ymy do
podniesienia rangi tego miejsca.

¯ród³a wykorzystane do pisania artyku³u: Piotr Marczak "Wojny husyckie", Tomasz
Jaworski - Mieczys³aw Ostrowski "£u¿yce", Biuletyn SPZG nr 1 (20) marzec 2013

Tadeusz Raut

Schmachtenhain
Wioska le¿a³a oko³o 1,5 km od Guben, na terenie  Werderfelde -

pochodzenie nazwy wioski nazwê t³umaczono jako:"zhañbienie",
"biedni",  "za op³otkami wsi", "pole ze Ÿród³em lub studni¹".

Pierwsza wzmianka o tym miejscu znajduje siê we wspomnieniach
pewnego mieszkañca Guben Heinrikus  de Schmachtinhay - z 20 marca
1295. PóŸniejsze wspomnienia o tej osadzie i jego dalszej historii budzi
w¹tpliwoœci, czy ona wg legendy (przekazów przez historyków) w roku
1429  zniszczona zosta³a przez Husytów, czy z nakazu w³adz Guben
mieszkañcy przesiedleni zostali na teren miasta. W ka¿dym razie
jeszcze w roku 1446 i 1450 w dokumentach dolnoœl¹skich  wspominano
o podniesieniu podatku dla mieszkañców Guben dla utrzymania wioski

dokoñczenie na str. 78
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Ci, co odeszli ...

Mieczys³aw Horoszkiewicz
W tym roku mija kolejna rocznica œmierci

wspania³ego cz³owieka Mieczys³awa
Horoszkiewicza zas³u¿onego organizatora
dzia³alnoœci gospodarczej i handlowej na
Ziemiach Zachodnich.

Urodzi³ siê 15 kwietnia 1922 roku, we wsi
Hruzdowo, pow. Mo³odeczno, woj. wileñskie.
Szko³ê Podstawow¹, siedmioklasow¹, ukoñczy³
w 1938 roku. Pracowa³ z rodzicami w
gospodarstwie, do chwili przyjœcia Armii
Czerwonej.

Po napaœci hitlerowskiej w roku 1941 w
okresie zimowym Niemcy otworzyli œredni¹ szko³ê bia³orusk¹ handlow¹.
Mieczys³aw Horoszkiewicz uczêszcza³ do niej dwa lata. Gdy w 1942 roku
przedstawiciele okupantów wybierali ch³opaków do szko³y oficerskiej,
nasz bohater uciek³ do Armii Krajowej (Oddzia³ 13. Nietoperz).

W lipcu 1942 roku, po zdobyciu Wilna przez oddzia³y AK, w ramach
akcji Burza, inspektorat wileñskiej AK - jak relacjonowa³ sam M.
Horoszkiewicz,   zosta³ poproszony do marsza³ka. Niestety  wiemy,  nikt
z nich ju¿ nie wróci³. Przewieziono ich do Moskwy.

Kiedy zgrupowanie AK spieszy³o na pomoc powstaniu warszawskiemu,
w Puszczy Prudnickiej zosta³o okr¹¿one przez oddzia³y Armii Czerwonej
i rozbrojone.

M. Horoszkiewicz trafi³ do obozu w Miednikach, ko³o Wilna (30 km od
Wilna). Tam pojawili siê pu³kownicy w polskich mundurach i werbowali
do armii Wojska Polskiego. Akowcy oponowali, stawiaj¹c warunek oddania
ich dowódcom, pod których rozkazami chcieli walczyæ. Sz³o tu m.in. o
pp³k. Aleksandra Krzy¿anowskiego "Wilka".

Dalszy bieg rzeczy by³ taki, ¿e Mieczys³aw Horoszkiewicz, wraz z innymi,
zosta³ wywieziony do Ka³ugi nad Ok¹. Podró¿ wygl¹da³a ma³o ciekawie.

W bydlêcych wagonach w  okropnych warunkach sanitarnych. Tu
wcielono go do Armii Czerwonej. Przeszed³ trzymiesiêczne przeszkolenie,
do przysiêgi. W najbardziej uroczystym momencie - sk³adania  przysiêgi,
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po rosyjsku, nie wymówi³a tekstu ca³a jednostka, sk³adaj¹ca siê z samych
AK-owców; licz¹ca ponad cztery tysi¹ce ludzi.

W tej sytuacji M. Horoszkiewiczowi, podobnie jak kolegom, zabrano
broñ. Znów w wagonach bydlêcych wieziono ich  za Moskwê. Daleko, 500
kilometrów. Tam, trzymani w lasach, odbywali "kuracjê". ¯eby dostaæ
normaln¹ porcje jedzenia, trzeba by³o - we dwóch - wyrobiæ dziennie 12
kubików drewna, które wagonami wywo¿ono na ogrzewanie Moskwy.

M. Horoszkiewicz mia³ tu trochê szczêœcia. Op³aca³a siê wczeœniejsza
nauka. Poniewa¿ biegle opanowa³ jêzyk rosyjski, w mowie i piœmie,
powierzono mu prowadzenie dokumentacji robót. Zatem nie musia³ ciê¿ko,
pracowaæ.

M. Horoszkiewicz mówi¹c o swoich prze¿yciach ¿o³niersko-okupacyjnych
czêsto odwo³ywa³ siê do ksi¹¿ki Piotra Niwiñskiego "Okrêg Wileñski AK
w latach 1944-1948" (Warszawa 1999).

W 1946 roku wspólnie z innymi, zosta³ przewieziony do Bia³ej Podlaskiej.
Przyjêto ich tam wspaniale. Ka¿demu przydzielono "dom", to znaczy -
miejsce u kogoœ w mieszkaniu. Nasz t³umacz trafi³ do rodziny fryzjera.
St¹d mo¿na by³o udaæ siê w dowolnym kierunku.

M. Horoszkiewicz pojecha³ do Bia³egostoku. Tam czeka³ w nadziei, i¿ w
kolejnym transporcie przyjad¹ rodzice. Trwa³o to do 1947 roku. Rodzice
jednak nie opuœcili ojcowizny. Pozostali tam do koñca swoich dni.

W tym uk³adzie M. Horoszkiewicz uda³ siê na zachód. "Wyl¹dowa³" w
Cybince, gdzie zosta³, w 1947 roku, prezesem Gminnej Spó³dzielni.

W roku 1951. by³ prezesem ju¿ gdzie indziej - w Gubinie, Powiatowego
Zwi¹zku Gminnych Spó³dzielni. Kierowa³ t¹ "firm¹" przez szeœæ miesiêcy.
Do powo³ania go na pe³nomocnika Ministerstwa Centralnego Urzêdu
Skupu i Kontraktacji.

Tê powa¿n¹ funkcjê pe³ni³ do chwili powo³ania go na sekretarza
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gubinie. W takim charakterze
pracowa³  do likwidacji tutejszego powiatu, do roku 1961. By³ ostatnim
sekretarzem - jak specjalnie podkreœla³ - Powiatowej Rady Narodowej w
Gubinie, a przewodnicz¹cym wtedy by³  Józef Zarzycki.

M. Horoszkiewicz ponownie znalaz³ siê w œrodowisku handlowym, w
pionie Wojewódzkiego Zwi¹zku Gminnych Spó³dzielni. W roku 1961 w
paŸdzierniku, obj¹³ stanowisko prezesa Gminnej Spó³dzielni w Gubinie.
Piastowa³ je do  roku1981, do przejœcia na emeryturê.

M. Horoszkiewicz by³ przyk³adem cz³owieka religijnego, w sposób
szczególny dbaj¹cego o kondycjê Rodziny (nie tylko swojej). Skutecznie,
przez lata pomaga³ rozwi¹zywaæ ró¿ne problemy, równie¿ wychow-
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awcze Szko³y Podstawowej nr 1 w Gubinie.
Docenia³ znaczenie wysi³ku wspó³pracowników i osób, z którymi

przychodzi³o mu dzia³aæ we wspólnym celu.
Jak siê nietrudno dowiedzieæ, za prezesury M. Horoszkiewicza

Gminna Spó³dzielnia w Gubinie radzi³a sobie dobrze i odnotowywa³a
coraz lepsze efekty gospodarcze. Powsta³y magazyny skupowo-paszowe
w Stargardzie Gubiñskim, Wa³owicach, Grabicach. Uruchomiono
Wytwórniê Wód Gazowanych w Gubinie, masarniê w Jaromirowicach.
Wybudowano w  Gubinie warsztaty mechaniki pojazdowej, masarniê
z ubojni¹, piekarniê (z mo¿liwoœci¹ wyprodukowania 10 ton pieczywa
na dobê, pawilony handlowe. W ¿adnym roku nie by³o strat.

Bohater tego zapisu biograficznego utrzymywa³, i¿ wielka w tym
wszystkim zas³uga znakomitej Rady Nadzorczej oraz ca³ego Zespo³u
Pracowniczego.

Mieczys³aw Horoszkiewicz zosta³ uhonorowany wieloma odznacze-
niami wojskowymi i za dzia³alnoœæ gospodarcz¹.  Otrzyma³ m.in. Krzy¿
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i tytu³ Zas³u¿ony dla Miasta
Gubina. Zmar³ 4 maja 2016 r., zosta³ pochowany na Cmentarzu
Komunalnym w Gubinie. Pozostanie w wiecznej pamiêci.

W³odzimierz Rogowski, Stanis³aw Turowski

Schmachtenhain

Schmachtenhayn. W roku 1411 i 1489 w dokumentach dolnoœl¹skich
jest wzmianka o Schmachtinhayn lub Schmachtenhayn, które wówczas
by³o w posiadaniu rodziny Ulsch, obywateli z miasta. W roku 1489
drog¹ kupna wieœ wesz³a w posiadanie miasta i figurowa³a jako
maj¹tek rycerski, a¿ do czasów nowoczesnych. Jako w³aœciciele
wymieniani s¹ mieszkañcy Kohlo, rodzina Patrycjuszy.   1527-1578
Klinkebeil,   von Grunewald i syn 1668-1722,  von Berge 1825, von
Klitzing 1844, Zietschmann 1861-1887. W tym roku nast¹pi³a
likwidacja maj¹tku rycerskiego. Od tych ziem Schmachtenhain
Gubenianie musieli po³owê podatku przekazaæ jako "stypendium
Schmachtehein" dla zdolnych uczniów gubeñskiego gimnazjum".

Tumaczenie Z. Gwizdalski
Literatura: Lehmann "Przesz³oœæ"  s. 198f  Gander  "Wspomnienia" s. 5f   Bonisch

"Badania pustynne" s. 42.

dokoczenie ze str. 75
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Gubinianie, odeszli do
wiecznoœci ...

(na podstawie informacji UM Gubin)

Czerwiec 2020
Bartosik Stefan l. 83, Czerniawski Krystian l. 74,

Koster Józefa l. 87, Krawczyk Ewa l. 63, Kupczyk Jerzy
l. 80, Piwowarska Halina l. 84, Ró¿ak Zenon l. 71,
Wawrzyniak Gabriela l. 73.

Lipiec 2020
Banaszkiewicz Helena l. 87, Bia³ek Teresa l. 72,

Brylski Czes³aw l. 91, Cybulski Zdzis³aw l. 69,
Dobrzañska Krystyna l. 73, Jarosz Roman l. 63, Jaœko
Robert l. 48, Kamedu³a Zofia 93, Klucznik W³adys³awa
l. 89, Ledworowski Józef l. 69, Minkiewicz Tadeusz l.
72, Pa³ubicka El¿bieta l. 89, Pawliczak Eugenia l. 79,
Sartowicz Ewa l. 60, Szymañski Marian l. 66, Wieczorek
Urszula l. 69, ¯elichowska Henryka l. 81.

Sierpieñ 2020
Broda Jerzy l. 90, Ciechowicz Eleonora l. 71, Dêbska

Danuta l. 55, Domnich Oleksandr l. 40, Hawrylak Bogna
l. 54, Jañczak Pawe³ l. 49, Kluczyñska Stefania l. 72,
Kruk Czes³awa l. 76, Kwiecieñ Gra¿yna l. 60, £oziñski
Jan l. 58, Miazga Józef l. 77, Musia³ £ucja l. 83, Paj¹k
Zdzis³aw l. 89, Piêtka Stanis³aw l. 53, Romanowska
Maria l. 56, Sêkowska Aleksandra l. 40, Sinkiewicz
Ryszard l. 64, Staszkiewicz Ewa l. 75, Tanana Janina l.
103, Walczak Feliks l. 80.
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Samo ¿ycie!!!

Uciekli do miasta: Jaœ, Kasia i W³adek
A na dzia³ce zosta³ tylko stary dziadek.
Jasiu jest magistrem, in¿ynierem W³adek,
Kasia mecenasem dzia³kowiczem dziadek.

Jasiu ma toyotê, mercedesa W³adek,
Kasia jeŸdzi oplem, a rowerem dziadek.
Jasiu mieszka w bloku, a willê ma W³adek,
Kasia du¿y bliŸniak, w altance zaœ dziadek.

Przyjechali na dzia³kê: Jaœ, Kasia i W³adek,
Bêd¹ pomagali ucieszy³ siê dziadek.
Jaœ szykuje grilla, piwko pijê W³adek,
Kasia siê opala, dzia³kê kopiê dziadek.

Szasz³yk jest dla Jasia, karkówka dla W³adka,
Kasia je skrzyde³ka, kaszanka dla dziadka.
Mia³ dziadek w tym roku plon nie byle jaki,
Wszystko mu zabrali, miejscowe pró¿niaki.

Wór jab³ek dla Jasia, wór œliwek dla W³adka,
ziemniaki dla Kasi, szczaw zosta³ dla dziadka.
Brzuszka dosta³ Jasiu, si³y nabra³ W³adek,
Kasieñka rumieñców, z g³odu umar³ dziadek

Sprzedali wiêc dzia³kê, podzielili spadek,
Wszyscy coœ dostali, dosta³ nawet dziadek.
Jaœ, Kasia pieni¹dze, kosiarkê wzi¹³ W³adek,
A ³opat¹ w d..ê od grabarza dziadek.

Wiersz pochodzi z wszechmocnego i wszechobecnego Facebooka.
I sk¹d by siê tam nie wzi¹³ to … samo ¿ycie.


