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31 maja 2013 roku na zawsze wpisze się w 
dzieje katolików zamieszkujących Ubocze – naj-
większą wieś parafii pw. Matki Bożej Ostrobram-
skiej w Rząsinach. Tego dnia bp Marek Mendyk 
dokonał konsekracji ołtarza i kościoła.

Konsekracja ołtarza i kościoła to jeden z 
najważniejszych obrzędów w liturgii Kościoła. 
Na trwałe wpisuje się on w dzieje wspólnoty, 
niosąc ze sobą bogactwo znaków, które nie są 
bez znaczenia dla wiary i pobożności chrześci-
jańskiego ludu. Takie właśnie całkiem wyjątkowe 
wydarzenie miało właśnie miejsce w Uboczu w 
kościele filialnym pw. Nawiedzenia NMP 31 maja 
br. Poprzedził je VII Festiwal Piosenki Religijnej 
i Patriotycznej im. Roberta Mizgiera, w którym 
chwałę Bożą wyśpiewywało 19 wykonawców 
z całego regionu. Była to okazja do integracji 
mieszkańców z parafią i między sobą.

Uroczystość poświęcenia kościoła rozpoczęła 
się od procesji, w której uczestniczył cały zastęp pocztów sztandarowych, służba liturgiczna, duchowieństwa wraz z biskupem Markiem Mendykiem oraz 
wierni świeccy. W czasie liturgii słowa sprawowanej w tonącym w mroku kościele biskup przypomniał znaczenie świątyni i obrzędu poświęcenia kościoła.

- Dla Boga należy się wszystko co najpiękniejsze, stąd ta uzasadniona troska o każdy szczegół jego wyposażenia i ozdoby, które są wyrazem wiary i 
pobożności, ale mają także pomagać w żarliwej modlitwie – mówił m.in. w homilii bp Marek Mendyk. – Świątynia to jednak nie tylko mury, ozdoby i 
dekoracje. To przede wszystkim ludzie – księża, biskupi, papież, wierni świeccy. To oni razem tworzą żywą budowlę Bożą, żywy Chrystusowy Kościół.

Po liturgii słowa i litanii do wszystkich świętych Biskup Pomocniczy Legnicki pokropił kościół i wiernych na pamiątkę chrztu i na znak pokuty, a po 
uroczystej modlitwie konsekracji namaścił olejem mensę ołtarza oraz ściany kościoła oznaczone zacheuszkami. Gdy obrzęd ten dobiegł końca świątynię 
wypełnił dym kadzidła, a na ołtarzu zapalone zostały świece. Podczas liturgii modlono się nie tylko za parafian, ale w sposób szczególny za bp. Stefana Ci-
chego, który złożony chorobą w tych właśnie dniach przebywał w szpitalu. Na koniec bp Marek Mendyk wręczył ks. proboszczowi Stanisławowi Bakesowi 
specjalne świadectwo potwierdzające fakt konsekracji kościoła. Po Mszy św. ks. proboszcz wraz ze swoimi parafianami zaprosił uczestników uroczystości 
na agapę, która dopełniła radości z konsekracji kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Uboczu.

Dom Boga i Brama Niebios

Już drugi raz w tym roku, 25 czerwca nasze 
miasto nawiedziła powódź. Nastąpiło to w wyniku 
gwałtownych opadów deszczu nie tylko w naszym 
mieście, ale w sąsiednich gminach przede wszyst-
kim w górach. Przykładowo od godz. 15:00 dnia 24 
czerwca do godz. 14 dnia następnego w Świerado-
wie Zdroju spadło 84,5 mm, w Lubomierzu 78,4 
mm a w Gryfowie Śląskim 65,7 mm. 25 czerwca 
w ciągu 3 godzin stan wody na Kwisie podniósł 
się nawet o 80 cm. W mieście i gminie ogłoszono 
alarm powodziowy. W akcji przeciwpowodziowej 
uczestniczyli strażacy z Gryfowa Śląskiego, Pro-
szówki i Rząsin, pracownicy miejskiego Zakładu 
Budżetowego oraz pracownicy m. in. FF Polmex 
i firmy państwa Korpysów, którzy zabezpieczali 
swoje zakłady pracy, a także częściowo mieszkań-
cy miasta. Przez pewien czas zamknięte były ulice 
w mieście Rzeczna i Wojska Polskiego. Z obawy 
na fakt, że woda mogła się przelać przez most na 

7 lipca w gryfowskiej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się 
spotkanie grup roboczych i strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z 
Bischofswerdy – Niemcy, Raspenavy – Republika Czeska oraz z naszego 
miasta i gminy, w związku z prowadzoną współpracą transgraniczną w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Efektem tej 
współpracy będzie m.in. złożenie w przyszłym roku przez stronę niemiecką 
wspólnego wniosku na zakup ze środków Unii Europejskiej sprzętu i sa-
mochodów pożarniczych., w tym również dla gryfowskiej straży pożarnej 
Tematem spotkania były przede wszystkim sprawy ochrony przeciwpowo-
dziowej. Prezentację multimedialną dotyczącą powodzi w naszej gminie 
i sposobu zabezpieczania się przed nią przygotował i przedstawił Jacek 
Mazur- naczelnik OSP i jednocześnie komendant gminny Związku OSP 
RP. Informację dotyczącą ochrony przeciwpowodziowej w gminie przed-
stawił niżej podpisany inspektor ds. zarządzania kryzysowego. Obecny na 

spotkaniu burmistrz –Olgierd Poniźnik omówił szkody powstałe podczas 
ostatnich powodzi i realizowane zadania w zakresie usuwania szkód popo-
wodziowych. 

Następnie uczestnicy spotkania udali się do miejsc, które najczęściej są 
nawiedzane przez powódź w Gryfowie Śląskim oraz do Ubocza. Kolejnym 
punktem spotkania było zwiedzanie elektrowni wodnej i zapory w Złotni-
kach. Na zakończenie wszyscy udali się na przygotowanego przez pracow-
ników naszego przedszkola grilla. Tłumaczem podczas spotkania była pani 
Małgorzata Więcewicz.

Burmistrz i strażacy serdecznie dziękują sponsorom spotkania tj. pań-
stwu Bożenie i Zygmuntowi Krasuckim właścicielom Piekarni w Gryfowie 
Śląskim i panu Krzysztofowi Dudzie prowadzącemu Usługi Przeciwpoża-
rowe w Uboczu.

Spotkanie ze strażakami z Niemiec i Czech

ulicy Rzecznej i zalać budynki mieszkalne strażacy 
zdemontowali barierki ochronne i ułożyli na nim 
rękaw przeciwpowodziowy napełniony wodą.

Ponieważ stan wody na Kwisie w Mirsku się ob-
niżał, a w Gryfowie Śląskim dalej rósł, to burmistrz 
naszej gminy interweniował u wicestarosty lubań-
skiego celem zwiększenia zrzutu wody z Zapory z 
Złotnikach, gdyż w Gryfowie istnieje tzw. „cofka” 
od strony jeziora Złotnickiego.

Poziom wody w godzinach wieczornych na 
Kwisie nieznacznie, ale zaczął się obniżać,co też 
skutkowało obniżeniem się poziomu wody na Ol-
dzy. Akcję zakończono w godzinach nocnych.

W wyniku powodzi zostały przede wszystkim 
podtopione posesje i zalane piwnice. Pogłębiły 
się straty w infrastrukturze komunalnej, która 
wcześniej została uszkodzona podczas powodzi na 
początku czerwca. W Rząsinach uszkodzony został 
most prowadzący do zabudowy mieszkaniowej.

Powódź
Artur Grabowski

Oprac. Stanisław Jóźwiak
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Poniżej przedstawiamy fragmenty relacji nadesła-
nej przez Pawła Zatońskiego. Jej pełna wersja znajdu-
je się na stronie www.rowery.gryfow.pl

Pod koniec maja, gdy do wakacji pozostawało 
coraz mniej dni, postanowiliśmy zorganizować 
sobie wakacje na rowerach. Wreszcie ktoś wpadł na 
pomysł, żeby odwiedzić miasto partnerskie Gryfowa 
Śląskiego – Gryfice. Nie jesteśmy zawodowcami, żeby 
forsować trasę z Pogórza Izerskiego aż za Szczecin 
własnymi siłami na rowerach. Naradziliśmy się, żeby 
jechać samochodami, zabierając do nich bagaże i 
rowery. Przedstawiliśmy nasze plany burmistrzowi 
Olgierdowi Poniźnikowi, który skontaktował się z 
jego gryfickim odpowiednikiem, panem Andrzejem 
Szczygłem. Włodarz Gryfic poprosił o przenocowa-
nie nas w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 
4 pana dyrektora - Jerzego Kołodziejczyka. Po zgodzie 
tych trzech osób było jasne, że zrealizujemy nasze 
wakacyjne plany. 

Siódmego lipca po godzinie siódmej rano ze-
braliśmy się na gryfowskim rynku – zapakowaliśmy 
rowery i upchnęliśmy ostatnie torby podróżne do 
bagażników. Wsiedliśmy do trzech samochodów w 
ostatecznym składzie: Łucja i Jan Wysopalowie, Irena i 
Stanisław Siedleccy, Wanda Oryszczak, Włodzimierz 
Lipka, Kazimierz Luchowski oraz ja (Paweł Zatoński) 
(…)

Ósmego lipca, w poniedziałek odwiedziła nas pani 
Marika, pracowniczka urzędu miasta, z którą, jak się 
później dowiedziałem, korespondowałem w sprawie 
naszego przyjazdu do Gryfic. Po krótkiej rozmowie 
zobowiązała się poinformować władze miasta o na-
szym przybyciu, a my radzi, że wieść o rowerzystach 
z Gryfowa w Gryficach dotarła do urzędu naszego 
miasta partnerskiego, spokojnie mogliśmy dokończyć 
przygotowania do wyprawy(...)

Wyruszyliśmy z Gryfic o godzinie dziesiątej, po-
czątkowo drogą rowerową wzdłuż ruchliwej szosy do 
Przybiernówka. Następnie drogami polnymi, prze-
platanymi „kocimi łbami” przez Grądy, Modlinowo 
do Cerkwicy, gdzie zatrzymaliśmy się, żeby zobaczyć 
tutejszy kościółek i studnię św. Ottona. Studnia znaj-
duje się w jednym z miejsc symbolicznego, tzw. zbio-
rowego chrztu ludności Pomorza Zachodniego, prze-
prowadzonego przez biskupa Ottona z Bambergu. 
Malowniczo położona miejscowość oraz wspaniały 
krajobraz od razu przypadły nam do gustu. Następnie 
obejrzeliśmy gotycką świątynię, gdzie spotkaliśmy 
jej kapłana. Ksiądz opowiedział nam, że ma „pod 
sobą” kilkanaście miejscowości, a mimo to brakuje 
pomocników do prowadzenia liturgii, że wierzących 
coraz mniej, ludzie nie mają pracy, a życie toczy się 
bardzo powoli. Od razu muszę wspomnieć, że region 
ten naszpikowany jest dawnymi „PGR-ami”, które te-
raz szpecą krajobraz, a mieszkańcom nie dają miejsc 
pracy. W trakcie rozmowy z księdzem podszedł do 
nas „tutejszy” i myślał początkowo, że jesteśmy „zza 
Odry”, tłumaczył nam dalszą drogę w stronę morza, 
po czym spytał: „Kumasz po polsku” ? Z trudem usi-
łowaliśmy przestać się śmiać…Ruszyliśmy do Gocła-
wic, następnie do Karnic, gdzie zrobiliśmy postój na 
uzupełnienie zapasów. Przez malutkie Ninikowo oraz 
Śliwin dotarliśmy do Rewala. Skręciliśmy w pierwszą 
lepszą drogę i prawie na wyścigi dotarliśmy na nad-
morski deptak, jeszcze jeden zakręt i naszym oczom 
ukazał się jeden z głównych celów naszej podróży – 
Bałtyk! (...)

We wtorek, dziewiątego lipca postanowiliśmy 
wyruszyć wcześniej – o godzinie 9:00. Mieliśmy do 
pokonania około 80 km, ale jak się później okaza-
ło – wyszło troszkę więcej… W promieniach słońca 
wyjechaliśmy na szosę prowadzącą do Trzebiatowa. 
Ruch był dość spory, ale asfalt gładki, więc mimo 
wszystko udało nam się bezpiecznie i szybko dojechać 
do wspomnianego miasta o godzinie 10:30. Do godzi-
ny 11:15 mieliśmy czas na zwiedzanie starego miasta. 
Zobaczyliśmy pięknie odrestaurowany budynek 
urzędu miasta oraz kamienice. Udaliśmy się również 
do Archidiecezjalnego Sanktuarium Maryjnego Ma-
cierzyństwa Najświętszej Maryi Panny – wspaniałej 
gotyckiej budowli sakralnej, z wysoką na 90 metrów 
wieżą kościelną, na której wiszą cenne pod względem 
historycznym dzwony – najstarszy z 1399 roku! 

Z Trzebiatowa wyjechaliśmy bocznymi drogami 
do Mrzeżyna, przez Gorzysław i Roby. Miejscowość 
niezbyt zadbana, jednak piaszczysta i czysta plaża 
wynagrodziła nam to. Ulokowaliśmy się na końcu 
całej masy parawanów i ręczników, oparliśmy rowery 
o siatkę i rozlokowaliśmy na plaży(...). Po kilku go-
dzinach spakowaliśmy się i wyjechaliśmy przez las na 
szosę do Rogowa i Dźwirzyna. Łańcuchy jednak były 
oblepione piachem i głośno zgrzytały podczas jazdy, 
jednak w miarę upływu czasu piasek odpadał. Jakiś 
czas pędziliśmy ścieżką rowerową wzdłuż brzegu Je-
ziora Reska Przymorskiego – ten spory akwen zrobił 
na nas niemałe wrażenie. „Betonówką” jechaliśmy 
przez mokradła i bagna, przy której co jakiś czas stały 
tablicę informujące o tutejszej faunie i florze. Przez 
Karcino, Sarbię, Gołańcz Pomorską (2 km „betonów-
ką” – jedzie się jak po torach) dotarliśmy do Dargosła-
wia, gdzie Janek Wysopal „złapał gumę” w przednim 
kole. Po kilkunastu minutach naprawy jechaliśmy 
dalej. Miejscowość Brojce i wyjeżdżamy na szosę do 
Gryfic, gdzie jazda po równym terenie i gładkim asfal-
cie przy małym ruchu samochodów była czystą przy-
jemnością, a przy okazji podziwialiśmy malowniczy 
zachód słońca. Około 20:50 dojechaliśmy do Gryfic. 
(...)Po dotarciu do szkoły byliśmy nieźle zmęczeni – 
na liczniku aż 96 km! Pani Łucja, która jechała z nami 
pierwszy raz, od razu pobiła swój rowerowy rekord - 
sama nie mogła w to uwierzyć, gdy zobaczyła, że prze-
jechała po raz pierwszy prawie 100 km, bez żadnego 
przygotowania, mając do dyspozycji zaledwie kilka 
przełożeń i miejski rower „na zakupy” – zażartowała, 
że może jeszcze dobić do „setki”. Jak widać, pozornie 
ogromny dystans nie jest taki straszny i każdy może 
spróbować przygody w naszej grupie(...)

 Po godzinie osiemnastej ja, Janek i Kazik wybra-
liśmy się jeszcze rowerami, zaproszeni wcześniej, na 
wystawę zdjęć Gryfic z lat 1900-1945 do Domu Pracy 

Twórczej w Kamiennej Bramie, gdzie poznaliśmy 
autora wystawy, miłośnika historii Gryfic – pana 
Jerzego Grycmachera, który mógłby nam godzinami 
opowiadać o powojennych dziejach miasta, jednak 
ograniczeni czasowo wieczorną urodzinową uro-
czystością Włodka, musieliśmy wkrótce żegnać się z 
panem Jerzym. Wieczorem odwiedził nas dyrektor 
szkoły, pan Kołodziejczyk, z którym porozmawia-
liśmy cały wieczór – okazał się niezwykle bystrym, 
inteligentnym nauczycielem matematyki, autorem 
wielu książek, ale również skromnym i życzliwym 
człowiekiem. Opowiadał nam o różnych matematycz-
nych ciekawostkach w taki sposób, że słuchaliśmy go z 
takim zainteresowaniem, jak pielgrzymi w Watykanie 
zasłuchani w słowa papieża. 

W czwartek, jedenastego lipca pogoda zrobiła 
nam deszczową niespodziankę. Postanowiliśmy więc 
inaczej zaplanować dzień i wybraliśmy się z wizytą do 
urzędu miasta, co było jednym z naszych głównych 
celów podczas pobytu w Gryficach. Wrzuciliśmy 
pocztówki do skrzynki i weszliśmy do budynku urzę-
du. Z ważnych powodów burmistrz był nieobecny, 
więc zostaliśmy ciepło przyjęci przez jego zastępcę 
– pana Waldemara Wawrzyniaka oraz pana Henryka 
Chmiela z Wydziału Promocji. Po chwili przyszły jesz-
cze pracownice urzędu i razem radziliśmy o współ-
pracy miast w zakresie turystyki oraz opowiadaliśmy 
o swoich doświadczeniach związanych z rowerami. 
Poinformowano nas, że w najbliższym czasie przez 
Gryfów będą przejeżdżać uczestnicy rowerowego 
maratonu dookoła Polski, którzy wyruszyli z Rewala, 
a teraz są w Bieszczadach. Następnie z panią Mariką 
poszedłem do siedziby klubu rowerowego „Gryfland”, 
żeby zaprosić jego członków na wieczór do nas. Za-
staliśmy panią Ulę, która po tym, jak oznajmiłem, że 
w Gryficach jest ekipa rowerowa z Gryfowa, uśmiech-
nęła się i powiedziała, że z przyjemnością wpadną do 
SP 4 (...) 

W imieniu wszystkich uczestników wyprawy do 
Gryfic chciałbym serdecznie podziękować za okazaną 
pomoc i życzliwość: panu burmistrzowi Gryfowa Ślą-
skiego – Olgierdowi Poniźnikowi, panu burmistrzowi 
Gryfic – Andrzejowi Szczygłowi, panu zastępcy 
burmistrza Gryfic – Waldemarowi Wawrzyniakowi, 
panu dyrektorowi - Jerzemu Kołodziejczykowi, pani 
Marice Dawidowicz, panu Henrykowi Chmielowi 
oraz członkom klubu rowerowego „Gryfland”. Gdy-
by nie te osoby, nie moglibyśmy bezproblemowo 
wyjechać na rowerowy obóz turystyczny do Gryfic i 
cieszyć się pobytem w naszym mieście partnerskim. 

Gryfice 7-12 lipca 2013 
czyli turystyczny obóz rowerowy Gryfowskiego Towarzystwa Cyklistycznego”

Z rowerowym pozdrowieniem
Paweł Zatoński
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GOSPODARKA ODPADAMI
UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski,
z dniem 1 lipca weszła w życie ustawa dotycząca utrzymania czystości i porządku w gminach. Od tego dnia Gmina przejęła nadzór nad 
gospodarką odpadami. Przetarg na transport i zagospodarowanie odpadów w Gminie Gryfów wygrało Konsorcjum firm: Zakład Utylizacji 
Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o.; Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lubaniu.

Rada Gminy ustaliła następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Przypominamy wszystkim, iż opłaty należy 
uiszczać bez wezwania na konto Gminy Gryfów 
Śląski. Poniżej dane do przelewu:

Gmina Gryfów Śląski
ul. Rynek 1

59-620 Gryfów Śląski
nr konta: 63 1020 2137 0000 9402 0145 8041 

lub w kasie tutejszego Urzędu w godzinach:
Poniedziałek 8:00-16:00 (przerwa 9:00-10:00)
Wt – Pt 8:00-14:00 (przerwa 9:00-10:00)

Termin płatności za lipiec upływa 15 sierp-
nia br., a następne opłaty – każdego 15-tego 
miesiąca za poprzedni miesiąc.

Można także w siedzibie Urzędu Gminy Miasta (parter) 
oraz u sołtysów zaopatrzyć się w książeczki opłat.

Ważne, aby każdy z Nas, starał się wysegregować, jak największą ilość odpadów, ponieważ od tego zależy wysokość uiszczanej 
przez Nas opłaty. Jeśli stopień segregacji, będzie zbyt niski, opłaty na najbliższe lata mogą ulec podwyższeniu.

ODPADY ZMIESZANE 
Wrzucamy miedzy innymi:
Ceramika, talerze, kubki, dzbanki, flakony, naczynia, doniczki ceramiczne, Zapalniczki, Szyby samochodo-
we pobite, Lustra zbite, Kalka techniczna, Szmatki, którymi pastowało się podłogę, Lakier do paznokci, tusz 
do rzęs, Torebki plastikowe i styropianowe po mięsie, Szczoteczki do zębów, Szkło okularowe.

Zanim wrzucisz plastikowe przedmioty do pojemnika opróżnij opakowania 
z resztek produktów, zdejmij nakrętki, wypłucz opakowania i zgnieć produkty.
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W przypadku, gdy jest zorganizowana zbiornica, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpady, które są 
wyznaczone w poniższym wykazie do zawiezienia do Centrum Utylizacji Odpadów można oddać do tego punktu, należą do nich:

» szyby samochodowe – jeśli są całe
» lustra – jeśli są całe
» tradycyjne żarówki żarowe
» opakowania po olejach
» opakowania po środkach owadobójczych 
» stare farby, zużyte pędzle – opakowane zabezpieczone 
» ogólnie stare butelki, zawierające substancje szkodliwe dla środowiska
» butelki po rozpuszczalniku
» puszki po farbie olejnej 
» wiaderka po farbie emulsyjnej 
» świetlówki, lampy sodowe i żarówkowi energooszczędne 
» sprzęt elektryczny, elektrotechniczny i elektroniczny 

Punkt taki zostanie uruchomiony na terenie Zakładu Budżetowego przy ul. Kolejowej 42. Będzie można tam nieodpłatnie zostawić pro-
blematyczne odpady tj.: zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne, baterie, żarówki, przeterminowane leki oraz odpady wielkogabarytowe.

Wszystkie pytania dotyczące gospodarowania odpadami należy kierować do pracowników dostępnych pod numerem: 75 78-11-267 w 
godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Zanim wrzucisz papier do pojemnika, postaraj się usunąć wszystkie części, 
które nie są z papieru, złóż kartony tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca.

Zanim wrzucisz szkło do pojemnika zdejmij nakrętki, kapsle, korki 
i opróżnij wyrzucane przedmioty. Staraj się nie stłuc wyrzucanego szkła.

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W dniu 25 czerwca 2013r. Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski zmieniła uchwałę nr 
XXVIII/144/13 z dnia 11 lutego 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty z go-
spodarowaniem odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Zmiana ta wynika z wniosku 
mieszkańców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w nieruchomości, na 
której nie zamieszkują mieszkańcy. Dzięki zmianie zapisów w uchwale z 11 lutego 2013r. 
ustalono, że właściciele dwóch ww. nieruchomości, w których wytwarzane są odpady 
komunalne mogą złożyć deklaracje o korzystaniu z jednego pojemnika.

Tekst uchwały zmieniającej w pełnym brzmieniu jest opublikowany w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Gminy Gryfów Śląski oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego z 2013r. poz.3965. Uchwała weszła w życie w dniu 12 lipca 2013r.

KOMUNIKAT
Zakład Utylizacji Odpadów Komu-

nalnych „Izery” sp. z oo. w Lubomierzu 
informuje, że w związku ze zmianą usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach dotychczasowe umowy z 
mieszkańcami gminy i miasta Gryfów 
Śląski dotyczące odbioru odpadów 
stały się bezprzedmiotowe z dniem 
30.06.2013 r. 

OGŁOSZENIE
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Serdecznie gratulujemy panu Tadeuszowi Matusewiczowi i pracowni-
kom Firmy „Matusewicz – Budowa Maszyn S.J” zdobycia prestiżowego wy-
różnienia – „Dolnośląski Klucz Sukcesu”. Firma zdobyła uznanie Kapituły 
w kategorii – „Dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością 
lokalną i organizacjami pozarządowymi”.

Życzymy dalszych zawodowych i osobistych sukcesów oraz dalszej bar-
dzo dobrej współpracy ze społecznością gryfowską i działającymi w naszej 
gminie i mieście organizacjami pozarządowymi. 

Zdjęcia pochodzą z Gali Laureatów, która odbyła się 20 czerwca 2013 r. 
w Kątach Wrocławskich.

Z ostatniej chwili: W uzupełnieniu informacji z czerwcowego wydania 
„Kuriera Gryfowskiego” zawiadamiamy, że autorka „Listu do Ziemi” Mar-
tyna Sokołowska, za swój list zajęła 8 miejsce w kraju. Jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy i życzymy kolejnych ogólnopolskich sukcesów. 

Wychodząc naprzeciw postulatom mieszkań-
ców i gości naszego miasta- na wniosek burmi-
strza, Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski podjęła 
na ostatniej sesji (25 czerwca 2013r.) uchwałę, 
która wprowadza nową stawkę w płatnej strefie 
parkowania w Rynku – 1zł za pierwsze pół godziny. 
Wiele osób załatwia sprawy w Urzędzie, dokonuje 
zakupów w pobliskich sklepach i aptece w czasie do 
pół godziny i nie ma potrzeby opłacania za parko-
wanie w kwocie obejmującej pełną godzinę. Wyżej 
wymieniona stawka wejdzie w życie po upływie 14 
dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego, co może się 
praktycznie stać w sierpniu.

Wychodząc naprzeciw wnioskom mieszkańców przeniesiono KASĘ na 
parter (dawna siedziba Banku PKO). Równocześnie na parter przeniesiono 
także stanowiska do spraw gospodarki odpadami oraz rolnictwa, leśnictwa 
i ochrony środowiska. Umożliwia się w ten sposób załatwianie spraw przez 
dużą ilość interesantów wraz z wnoszeniem opłat w jednym miejscu, bez 
potrzeby pokonywania uciążliwych schodów do Ratusza. 

W sierpniu planujemy również przeniesienie stanowiska do spraw 
mieszkaniowych oraz stypendiów i pomocy materialnej dla uczniów do 
pokoju nr 6 (I piętro Ratusza).

Dolnośląski Klucz Sukcesu

Najlepsi uczniowie

Listy do Ziemi

Nowa stawka 
za parkowanie

Reorganizacja stanowisk 
pracy w Urzędzie

 28 czerwca bieżącego roku oficjalnie zakończył się rok szkolny 
2012/2013 i rozpoczęły się upragnione i zasłużone wakacje. Warto więc 
wymienić najlepszych uczniów w poszczególnych gminnych szkołach.

1) W Szkole Podstawowej w Rząsinach najlepsi uczniowie to:
Sandra Proracka – średnia ocen 5,09
Jakub Szymonik – średnia ocen 4,91
Natalia Kołcz – średnia ocen 4,45
Nagrodę Burmistrza Gryfowa Śląskiego otrzymała Sandra Proracka.

2) W Szkole Podstawowej w Uboczu najlepszymi uczniami zostali:
Martyna Patron –średnia ocen 5,09
Agata Jeziorna – średnia ocen 5,09
Julia Łopąg – średnia ocen 5,09
Nagrodę Burmistrza Gryfowa Śląskiego otrzymała Martyna Patron, która 
spośród trzech wyżej wymienionych uczennic miała najwięcej ocen celują-
cych i bardzo dobrych.

3) W Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim najlepsi uczniowie to: 
Kamil Olszewski – średnia ocen 5,37
Jessica Buczyńska – średnia ocen 5,27
Artur Sikora – średnia ocen 5,27
Kamila Urdas – średnia ocen 5,27
Nagrodę Burmistrza Gryfowa Śląskiego otrzymał Kamil Olszewski. Warto 
również w tym miejscu poinformować, że uczeń Wojciech Krawczyk przez 
6 lat nauki nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej – serdecznie gratuluje-
my tak rzadko spotykanego osiągnięcia.

4) W Gimnazjum w Gryfowie Śląskim najlepszymi uczniami zostali:
Julia Szczepańska – średnia ocen 5,56
Karolina Brażnikow – średnia ocen 5,46
Adrianna Puzyniak – średnia ocen 5,31
Nagrodę Burmistrza Gryfowa Śląskiego otrzymała Julia Szczepańska. In-
formujemy także, że przyznano tytuł najlepszego sportowca szkoły. Został 
nim Mateusz Cichoń. Otrzymał od Burmistrza cenny upominek – piłkę z 
autografem legendy polskiego futbolu Włodzimierza Lubańskiego.

Wszystkim wyżej wymienionym uczniom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów. 

Sekretarz Gminy
Jerzy Andrzejczak
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25 czerwca 2013 r. odbyła się sesja abso-
lutoryjna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śl.  
Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie 
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski za 
2012 rok oraz udzielili absolutorium Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 2012 
rok.

Burmistrz prezentując sprawozdanie z 
wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy 
wspomniał m. in. iż dochody budżetu wyniosły 
26.325.296,94 zł i zostały zrealizowane na pozio-
mie 97.47%. Natomiast wydatki zrealizowano w 
kwocie 24.510.863,19 zł., co w stosunku do planu 
wynosi 94.04%. Zostało zrealizowanych 8 zadań 
inwestycyjnych i 22 zadania remontowe. Najwięk-
szym zadaniem inwestycyjnym było dokończenie 
budowy przychodni zdrowia, a z zadań remon-
towych - remonty dróg i mostów, a także prze-
pompowni i Stacji Uzdatniania Wody związane 
z działaniami popowodziowymi, jakie powstały 
w wyniku nawalnych deszczów i gradu w lipcu 
ubiegłego roku. 

(…) W 2012 r. spłaciliśmy 1.579.000 zł. kredytu 
zaciągając jedynie kredyt w wysokości 225.000 zł.

Relacja kwoty długu według stanu na 31 
grudnia 2012 r. do dochodów zrealizowa-
nych w roku budżetowym stanowiła 34,3 %. 
Burmistrz dodał, że w 2012 r. przyjęto program 
działań oszczędnościowych w wielu działaniach 
gminy. Większa dyscyplina finansowa spowo-
dowała, że w 2012 r. nie było problemów z „do-
mknięciem” budżetu.

Podczas sesji absolutoryjnej Rada Miejska 
podjęła szereg uchwał, m. in. w sprawach:
» wyrażenia zgody na zawarcie porozumień mię-
dzygminnych (dotyczy organizacji nauki religii 
Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół 
dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Gryfów Śl.)
» zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gryfowie Śląskim,
» zmiany w uchwale nr XXIX/154/13 Rady Miej-
skiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 lutego 2013 
r. dotyczącej strefy płatnego parkowania (wprowa-
dzono nową stawkę – 1 zł za pierwsze pół godziny 
parkowania),
» zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
na II półrocze 2013 roku

Sesja absolutoryjna

 » przyjęcia statutu Związku Gmin „Kwisa”.
Ponadto podjęto:
» uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właści-
ciela nieruchomości,
» uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wybo-
ru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty 
(wprowadzono zapis, iż: „Ustala się, że na nieru-
chomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne wytwarzane przez 
nie więcej niż jedną osobę, właściciele dwóch nie-
ruchomości mogą złożyć deklarację o korzystaniu 
z jednego pojemnika”).

Na podstawie materiałów udostępnionych 
przez Biuro Rady Miejskiej – M.

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, do Urzędu Miasta i Gminy 
w Gryfowie Śląskim, a dokładnie do ówczesnego biura Informacji Tury-
stycznej, dotarł list wysłany z wówczas Zachodnich Niemiec (RFN) przez 
byłego mieszkańca naszego miasta z informacją jakoby na terenie naszej 
gminy zakopano „Grubą Bertę”. Tutaj chcę uspokoić co wrażliwszych czy-
telników, że nie chodzi o zwłoki zakopanej kobiety tylko o ciężki moździerz 
oblężniczy kalibru 420 mm, produkowany przez zakłady Kruppa w Essen. 
Był to najcięższy moździerz I wojny światowej zdolny przebić stropy wszyst-
kich fortów tamtego okresu o grubości 2,5 m oraz osłony pancerne o gru-
bości do 300 mm. Nazwa była żargonowym określeniem wojskowym, które 
pochodziło od imienia żony fabrykanta broni Gustawa Kruppa. Informacje 
zawarte w liście zignorowano, słusznie uważając, że jest to nieprawdopodob-
ne a autor listu mógł być niespełna rozumu. 

Jeśli chodzi o samą broń wspomnieć należy, że produkowane były dwa 
typy dział o nazwie „Gruba Berta”. Typ Gamma wz. 12 (stacjonarny) – dłu-
gość lufy: 16 kalibrów, masa: 150 t, donośność: 14,2 km, łoże stacjonarne. 
Transport działa odbywał się na 10 platformach kolejowych a do obsługi 
potrzebowano ok. 100 osób.

Typ M wz. 14 (polowy) - długość lufy: 16 kalibrów, masa: 42,6 t, dono-
śność: 9,3 i 12,25 km, łoże: kołowe. Tak więc, żeby zakopać tak sobie zwy-
czajnie armatę o wadze od 40 lub 100 ton, trzeba by było wykopać niemałą 
dziurę w ziemi. Zachodzi pytanie – czy działo zakopano tuż po zakończe-
niu I wojny światowej, kiedy to podpisany traktat wersalski zobowiązywał 
Niemcy do zniszczenia posiadanej broni? Czy przed ukryciem działo roz-
montowano i dopiero potem zakopano? Czy ukryto w ziemi dopiero pod 
koniec II wojny światowej? Wreszcie o co chodziło autorowi wspomnianego 
listu, że postanowił podzielić się informacjami z obecnymi gospodarzami 
gminy? Sam list po tylu latach zaginął w tonach urzędowych papierów, a 
„Gruba Berta” prawdopodobnie rdzewieje gdzieś w gryfowskiej ziemi. Jest 
to więc wyzwanie dla poszukiwaczy „skarbów” tym bardziej, że oprócz war-
tości muzealnej, sama cena 0,7 zł za kilogram w skupie złomu czyni takie 
przedsięwzięcie wielce obiecującym.

Na tropie „Grubej Berty”

Jan Wysopal
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XXXI Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego 
poświęcona była zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego z wykonania budżetu za 2012 rok 
oraz bezpieczeństwu zdrowotnemu w powiecie 
lwóweckim. Za udzieleniem absolutorium dla 
Zarządu Powiatu Lwóweckiego głosowało 13 
radnych, 1 wstrzymał się od głosu, 2 było przeciw-
nych. Obrady odbyły się 21 czerwca 2013 roku w 
siedzibie Starostwa.

Sesja rozpoczęła się tradycyjnie od przywitania 
gości oraz przyjęcia protokołów z poprzednich Se-
sji. Potem rozpoczęła się część związana z zatwier-
dzeniem sprawozdania finansowego za ubiegły 
rok. Szczegółowe dane dotyczące wykonania bu-
dżetu przedstawił w krótkiej prezentacji Bogdan 
Jurczak – skarbnik powiatu. Podobnie jak w ubie-
głych latach największym wyzwaniem dla budżetu 
było zadłużenie pozostawione po zlikwidowanym 
SP ZZOZ-ie, choć dług z roku na rok jest coraz 
mniejszy, wciąż do spłaty pozostało ponad 11 
mln zł. Pomimo tego obciążenia wyremontowano 
sporo kilometrów dróg, w ubiegłym roku zreali-

XXXI Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego
zowany został również projekt, w ramach którego 
zakupione zostały samochody i sprzęt ratowniczy 
dla PSP w Lwówku Śląskim oraz dla Zarządu Dróg 
Powiatowych. W tej części Sesji odczytana została 
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu oraz Komisji Rewizyjnej, które pozytywnie 
zaopiniowały wykonanie budżetu powiatu za 2012 
rok, co znalazło również potwierdzenie w głoso-
waniu nad uchwałą absolutoryjną. 

Druga cześć Sesji poświęcona była bezpie-
czeństwu zdrowotnemu w powiecie lwóweckim. 
Jeszcze przed rozpoczęciem tej części Sesji Rad-
ni przegłosowali wniosek, by dyskusję nad tym 
punktem przenieść na kolejną Sesję Rady, która 
odbędzie się we wrześniu. Powodem takiej decyzji 
był brak możliwości zapoznania się z materiała-
mi na temat funkcjonowania spółki przed Sesją 
Rady. W tej części Sesji jeden z pracowników PCZ 
przedstawił prezentację na temat struktury PCZ, 
potrzeb i wyzwań przed jakimi stoją władze spółki. 

Oprócz uchwał absolutoryjnych radni przegło-
sowali zmiany do budżetu na 2013 oraz zmiany do 

INFORMATOR POWIATOWY

Ponad 50 zawodników wzięło udział w III 
Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej o 
Puchar Starosty Lwóweckiego, który odbył się w 
dniach 31.05 – 02.06 br. Na zaproszenie władz 
Powiatu Lwóweckiego do turnieju zgłosiły się 2 
drużyny z Ukrainy - z Halicza i Stryja, drużyna z 
Zespołu Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sporto-
wego w Karpaczu, drużyna Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej z Lwówka Śląskiego 
oraz dwie drużyny, wyłonione w rozegranych 
tydzień wcześniej eliminacjach, reprezentujące 
Powiat Lwówecki – Zespół Szkół Ekonomiczno 
– Technicznych w Rakowicach Wielkich i Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Gry-
fowa Śląskiego. 

Drużyny biorące udział w Turnieju zostały po-
dzielone na dwie grupy, 31 maja rozegrały między 
sobą mecze na Orliku w  Rakowicach Wielkich 
oraz na Orliku przy Zespole Placówek Edukacyjno 
– Wychowawczych w Lwówku Śląskim. Następny 
dzień był dniem bez rozgrywek sportowych, a za-
proszeni goście wzięli udział w wycieczce, podczas 
której zwiedzili kilka atrakcji we Wrocławiu. 

Wreszcie 2 czerwca odbyła się najważniejsza 
część turnieju, na Orliku w Rakowicach - roze-
grano mecze półfinałowe oraz mecz o 3 miejsce 
i finał. Zwycięzcą Turnieju, drugi rok z rzędu 
została drużyna z Halicza, która nie dała szans 
w meczu finałowym drużynie ZSET Rakowice 
Wielkie. 

Kolejność spotkań – Grupa A
ZSE-T Rakowice Wielkie – Stryj Ukraina 1:5
Stryj Ukraina - ZSOiZ Gryfów Śląski 9:0
ZSE-T Rakowice - ZSOiZ Gryfów 13:2

TABELA GR. „A”
1. Stryj - Ukraina
2. ZSE-T Rakowice Wielkie
3. ZSOiZ Gryfów Śląski

III Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Lwóweckiego
Kolejność spotkań – Grupa B
KP PSP Lwówek Śląski - Halicz Ukraina 4:2
Halicz Ukraina - ZSLiMS Karpacz 7:2
KP PSP Lwówek Śląski - ZSLiMS Karpacz 10:0

TABELA GR. „B”
1. KP PSP Lwówek Śląski
2. Halicz - Ukraina
3. ZSLiMS Karpacz

Półfinał A (1A-2B)
Stryj Ukraina – Halicz Ukraina 1:6
Półfinał B (2A-1B)
ZSE-T Rakowice – KP PSP Lwówek 2:1
MECZ O III MIEJSCE
Stryj Ukraina – KP PSP Lwówek Śląski 4:1
MECZ O I MIEJSCE
ZSE-T Rakowice Wielkie – Halicz Ukraina 0:4 

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA TURNIEJU
1. Halicz - Ukraina
2. Zespół Szkół Ekonomiczno-
Technicznych w Rakowicach Wielkich
3. Stryj – Ukraina

wieloletniej prognozy finansowej. Przyjęta została 
również uchwała – apel do prezydenta RP o pod-
pisanie obywatelskiej ustawy o ustroju sądów 
powszechnych, przywracający Sąd Rejonowy w 
Lwówku Śląskim. 

Treści uchwał wraz z uzasadnieniem opubliko-
wane są na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej pod adresem www.bip.powiatlwowecki.pl 

Kolejna Sesja odbędzie się po przewie wakacyj-
nej we wrześniu br.

4. Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim 
5. Zespół Szkół Licealnych i Mistrzostwa 
Sportowego w Karpaczu
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i 
Zawodowych w Gryfowie Śląskim 

Zespoły, które zajęły miejsca 1-3 otrzymały 
puchary pamiątkowe i medale, zespół 4 otrzymał 
puchar. Wręczono również 3 nagrody indywidu-
alne: królem strzelców został zawodnik ze Stryja, 
najlepszym bramkarzem turnieju został zawod-
nik z ZSE-T w Rakowicach Wielkich a najwar-
tościowszym zawodnikiem turnieju zawodnik z 
Halicza.

Kierownik zawodów: Adam Dymitroca
Sędzia główny: Arkadiusz Cichoń
Organizatorzy: Powiat Lwówecki, Zespół Szkół 
Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach 
Wielkich.
Kolejny Międzynarodowy Turniej już za rok… 
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Oprac. Marcin Lampart

5 lipca w Czechach jest państwo-
we święto św. Cyryla i Metodego. 
Nasz partner, Miasto Żaclerz, od 11 
lat organizuje Dzień Rzemiosł Lu-
dowych. W tych dniach Rychorske 
Namesti – rynek miasta – wypełnia 
się straganami wytwórców wszela-
kich rzemiosł z całej okolicy. Władze 
miasta skutecznie wyeliminowały 
handlarzy przemysłową tandetą i 
chińszczyzną. W centrum na dużej 
scenie prezentowały się zespoły od 
ludowych do jazzowych. Dzieci 
miały występy na małej scenie, na 
dziedzińcu muzeum w spotkaniach 
teatralnych, cyrkowych, muzycznych.

Od trzech lat miasto Żaclerz udo-
stępnia jedno stanowisko Powiatowi 
Lwóweckiemu. Co roku powiat jest 
reprezentowany przez delegację z 
innej miejscowości. Po Mojeszu i 
Płóczkach Górnych w tym roku swo-

W dniach 7-9.06.2013 w Ośrodku Szkoleniowym LZS w Nowej Bystrzy-
cy (Powiat Kłodzko) odbył się Dolnośląski Finał Turnieju Działaczy LZS i 
Samorządów. W turnieju wystartowało 11 pięcioosobowych reprezentacji z 
terenu województwa dolnośląskiego. Znakomicie wystartowała drużyna re-
prezentująca Powiat Lwówek Śląski zdobywając zdecydowanie po raz trzeci 
z rzędu I miejsce w województwie i uzyskując awans do Finału Krajowego!

Drużyny miały do pokonania pięć konkurencji rekreacyjno-sportowych 
tj. strzelanie z wiatrówki, rzut lotką, strzały na bramkę, kręgle, rzuty do 
kosza.

Indywidualnie medale zdobyli: Mariusz Mendocha – złoty medal w 
kręglach i brązowy medal w rzucie lotką oraz Ryszard Jędral – złoto w 
strzelaniu z wiatrówki. Zespołowo reprezentacja Powiatu Lwóweckiego za-
jęła 1 miejsca w strzelaniu z wiatrówki, w rzucie lotką i kręglach, 2 miejsce 
w strzałach na bramkę i 4 miejsce w rzutach do kosza.

Powiat Lwówecki reprezentowali: Mariusz Mendocha, Ryszard Jędral, 
Adam Dymitroca, Tomasz Romanowski, Adrian Roskowiński.
PUNKTACJA KOŃCOWA POWIATÓW:
I. LWÓWEK ŚLĄSKI, II. LUBIN, III. KŁODZKO, IV. ZGORZELEC, V. 
ŚRODA ŚLĄSKA, VI. JELENIA GÓRA, VII. ŚWIDNICA, VIII. DZIER-
ŻONIÓW, IX. TRZEBNICA, X. OŁAWA, XI. LEGNICA 

je stanowisko zorganizowało Sołec-
two Nielestno. Katarzyna Kotołowska 
(Przewodnicząca Rady Miasta i Gmi-
ny Wleń), Barbara Jańczak – sołtys 
oraz Karolina Kustra i Mieczysław 
Kustra serwowali Żaclerzanom różne 
ciasta, i nieznany u Czechów, bigos. 
Materiały promocyjne Powiatu roz-
prowadzali wojowie z Bobrzańskiej 
Straży ze Strzyżowca – Justyna We-
sołowska, Michał Wróbel i Wiktor 
Łukasik, a także Pani Anna Komsta 
– dyrektor OKSiTu we Wleniu.

Z naszej obecności i działalności 
zadowoleni są chyba również go-
spodarze, skoro zaproszono nas do 
udziału w następnych, XII Dniach 
Rzemiosł Ludowych w przyszłym 
roku. Jak zwykle wspólne rozmowy 
„urodziły” kilka pomysłów na nowe 
projekty, o których usłyszmy pewnie 
niebawem.

Sukces Powiatu Lwóweckiego Dzień Rzemiosł Ludowych w Zaclerzu

Lata sześćdziesiąte ubiegłego 
wieku to okres, kiedy dominującym 
stylem muzyki młodzieżowej był 
przybyły do nas z Anglii „bigbit”. 
Spolszczona nazwa to muzyka 
mocnego uderzenia, czy też mu-
zyka rockowa. Utwory big bitowe 
charakteryzowały się łatwą linią 
melodyczną, prostymi tekstami i 
szybkim rytmem. 

Przedstawicielem bigbitu świa-
towego był we wczesnym okresie 
swojej twórczości zespół The Be-
atles. Filmy z udziałem Bitlesów 
„Noc po ciężkim dniu”, „Żółta łódź 
podwodna” – wyświetlane w gry-
fowskim, nieistniejącym już kinie 
„Tivoli”, spowodowały masowe po-
wstawanie zespołów rockowych w 
naszym mieście. Jedne grupy trwały 
i grały dłużej, inne krócej, koncer-
towały w garażach, podwórkach z 
różnym wynikiem. Z tego okresu 
gryfowskiego rocka ocalało zdjęcie 
zespołu „ The Drops”. Jak śpiewał „ 
The Drops” ? Nie wiemy, nie została 

żadna taśma magnetofonowa. Wie-
my tylko, jak trudne było zdobycie 
odpowiednich instrumentów. Był 
to czas, gdy sprzęt robiło się same-
mu z desek, z części radia marki 
„Pionier”, ze starych głośników 
zwanych „Kołchoźnikami”. Kombi-
nowało się aparaturę, by osiągnąć 
lub doścignąć mistrzostwo swoich 
idoli z radia Luksemburg czy też z 
płyt przemycanych z zachodnich 
Niemiec. Musimy też wiedzieć, że 
był to okres historyczny w naszym 
kraju, gdzie młodzieniec z dłuż-
szymi włosami słuchający rocka 
miał trochę utrudnione życie w 
szkole czy też w pracy. Zwłaszcza 
w małym miasteczku, jakim był 
w latach sześćdziesiątych Gryfów 
Śląski. Gryfowscy rockmani byli 
poza opieką klubów zakładowych, 
instytucji kulturalnych naszego 
miasta, które tradycyjnie „olewały” 
młodzieżowe kierunki muzyczne. 
Więc trochę przypadkiem filmy z 
Bitelsami wyświetlane w naszym ki-

nie, w epoce wczesnego towarzysza 
Gomułki, które ruszyły młodzież 
w stronę muzyki big bitowej, były 
jednym z paradoksów ustroju so-
cjalistycznego w naszym kraju. 

Wspomnieć należy o sieci pry-
watnych sklepików z krawatami na 
gumce, z lusterkami ze zdjęciami 
zespołów rockowych na odwrot-

The Drops

nej stronie. Prywatni krawcy szyli 
spodnie wzorowane na zachodniej 
modzie i buty „bitelsówki” robione 
na zamówienie przez prywatnych 
szewców. Lata sześćdziesiąte w na-
szym mieście może były biedne, ale 
na pewno ciekawe. Jak zawsze!

Jan Wysopal

„The Drops” – gryfowscy bitelsi. Zdjęcie z prywatnych zbiorów Roberta Malejki.
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2 sierpnia (piątek) – Koncert plenerowy w kon-
wencji hip–hop – boisko za M-GOK – start 19.00 
(w czasie trwania koncertów odbędzie się pokaz 
sztuki graffiti) 

6 sierpnia (wtorek) godz. 14.00 – 18.00
- Kino wakacyjne (projekcje kinowe na sali wido-
wiskowej M-GOK),
- WARSZTATOMANIA – autorskie warsztaty 
twórcze z wykorzystaniem niestandardowych 
materiałów twórczych,
 
14 sierpnia (środa) – Mały festyn wakacyjny przy 
ul. Lwowska/Jeleniogórska w Gryfowie Śląskim 
organizowany przy współpracy z Wspólnotą 
Mieszkaniową,

20 sierpnia (wtorek) godz. 14.00 
- Kino wakacyjne (projekcje kinowe na sali wido-
wiskowej M-GOK),
- WARSZTATOMANIA – autorskie warsztaty 
twórcze z wykorzystaniem niestandardowych 
materiałów twórczych,

21 sierpnia (środa) godz. 14.00 – Mały festyn 
wakacyjny w mieście przy ul. Strzelniczej lub na 
terenie przed Stadionem Miejskim (zabawy przy 
muzyce, konkursy),

22 sierpnia (czwartek) godz. 14.00 – Mały festyn 
wakacyjny w Młyńsku – teren przy świetlicy (za-
bawy przy muzyce, konkursy),

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
przedstawia plan festynów 

i działań stacjonarnych 
na wakacje 2013 w gminie Gryfów Śląski

Warsztatomania
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

zaprasza do udziału w wakacyjnym 
cyklu pt. WARSZTATOMANIA. Każ-
de ze spotkań rozpocznie projekcja 
filmu, następnie osoby chętne we-
zmą udział w autorskich warsztatach 
twórczych, bazujących na oryginal-
nych pomysłach z wykorzystaniem 
materiałów typu: glina, gips, drewno, 
kamienie, farby akrylowe, szkło itp.

Zapraszamy! Wstęp wolny!

27 sierpnia (wtorek) godz. 14.00 – Mały festyn 
wakacyjny w Wolbromowie,

27-30 sierpnia (wtorek – piątek) godz. 15.00 – 
18.00 Plener malarski w różnych rejonach miasta. 
Wyniki pracy z pleneru będzie można obejrzeć w 
Galeriach Korytarzowych Ośrodka Kultury.

30 sierpnia (piątek) – Estrada w Rynku – „Poże-
gnanie z wakacjami” (program imprezy w opra-
cowaniu)

Uwaga! Organizator zastrzega sobie możliwość 
zmian w planie, które mogą być spowodowane 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub 
przyczynami niezależnymi od organizatora.

Dziecięco-Młodzieżowa Pracownia Plastyczna M-GOK tradycyjnie już, jak co roku, w dniach 1-5 
lipca przeprowadziła warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, w formie konkursu. Miejscem był 
betonowy płot naprzeciwko ośrodka kultury. Dla większości, to wspaniała zabawa, choć znalazły się 
też słowa krytyki. Ale, w myśl przysłowia „Ten się nie myli, kto nic nie robi”, wyciągnęliśmy wnioski 
na przyszłość. Efektem warsztatów jest 50 m pomalowanego w dziecięce obrazki (również abstrakcje) 
betonowego płotu, który teraz jest znakomitą wizytówką naszej pracowni, ośrodka kultury i miasta. 
To niełatwe przedsięwzięcie, zważywszy na upał, mrówki, komary, cieknącą po palcach farbę, ale 
przede wszystkim ze względu na ograniczony do czterech dni roboczych, czas. Komisja konkursowa w 
składzie: Iwona Tatarczuk (Biblioteka publiczna), Anna Domino (dyrektor M-GOK), Teresa Sobucka 
(emerytowana, wieloletnia nauczycielka plastyki) oraz Teresa Wolska (UGiM) wyłoniła, nie bez pro-
blemu, nagrodzone prace: I miejsce - Biedronka Julii Jezioro, II - Kot Emmy Kochman, III - Koty Jago-
dy Wyrazik i IV - Żyrafa Łucji Łysiak. Gratulujemy!!! Z całego serca dziękujemy: Staszkowi Froncowi 
(właścicielowi firmy El-stan) za farby i pędzle, rodzicom i opiekunom za dotransportowanie dzieci na 
miejsce, Kasi, Beatce i ich koleżance za pomalowanie góry płotu na zielono, dzięki czemu całość jest 
wspaniale wykończona oraz dobrym aniołom za trzymanie parasola nad nami, dzięki czemu mieliśmy 
piękną pogodę podczas warsztatów : )

Pomalujmy ten świat
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Zajęcia wakacyjne w bibliotece to najlepszy sposób na nudę w mieście. 
To także zachęta do czytania książek, do wejścia w magiczny świat literatury 
dziecięcej.

Od wielu, wielu lat na naszych zajęciach dzieci czytają książki i wiersze, 
rysują, wycinają, grają, tańczą, słuchają muzyki, fotografują, bawią się w 
teatr... jednym słowem nigdy się nie nudzą. 

Lipcowe zajęcia udały się wyśmienicie. Kto był ten wie, a kto nie był, ma 
jeszcze okazję do udziału w zajęciach sierpniowych. Zapraszamy codzien-
nie od 19 do 30 sierpnia, w godz. 11.00-13.00.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Poza zajęciami w godzinach otwarcia 
biblioteki można będzie grać w gry planszowe, układać puzzle oraz korzy-
stać z komputera.

Wakacyjna przygoda 
w bibliotece

Ulica Partyzantów to jedno z najurokliwszych miejsc w całym mieście, 
a rosnące tu drzewa oraz wciąż rozbudowujące się osiedle dopełnia całości, 
nadając temu zakątkowi specyficzny charakter.

Po długich staraniach i uzgodnieniach Urzędu Gminy i Miasta 15 paź-
dziernika 2012 roku inwestycja ruszyła, a 31 maja roku bieżącego zakoń-
czono wszystkie prace i ostateczny odbiór podsumował zakres wykonywa-
nych robót. 

Remont naszej ulicy był bardzo potrzebny – mówią mieszkańcy tej czę-
ści Gryfowa Śląskiego – Droga zniszczona przez ulewne deszcze i inne nie-
sprzyjające warunki pogodowe wymagała kompletnej przebudowy. Udało 
się to osiągnąć dzięki harmonijnej współpracy mieszkańców z władzami 
naszego miasta.

Prace na ulicy Partyzantów obejmowały odcinek o długości 0,8 km. Wy-
konawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Geobud” Artur 
Mróz ze Zgorzelca, którą wyłoniono w drodze przetargu nieograniczone-
go. Przebudowa została zrealizowana z udziałem środków publicznych w 
ramach umowy dotacji z Wojewodą Dolnośląskim dotyczącej usuwania 
skutków klęsk żywiołowych (powódź w 2010 roku). Całkowity koszt prac 
wykonanych w ramach powyższej umowy to 1.025.553,67 zł brutto (100% 
kosztów)

Poza zakresem objętych kontraktem dodatkowo został utwardzony par-
king w pobliżu skrzyżowania ul Garncarskiej z ul. Partyzantów i ściek z 
kostki betonowej na skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Zielonej.

Dziś zatem, po tak gruntownej przebudowie ul. Partyzantów w niczym 
nie przypomina sytuacji sprzed modernizacji. To kolejna wizytówka mia-
sta, która może cieszyć nie tylko mieszkańców, ale i władze samorządowe, 
dzięki którym realizacja przedsięwzięcia stała się po prostu możliwa. Re-
mont tej drogi pokazuje, że wspólnymi siłami można osiągnąć wiele.

Remont ulicy
 Partyzantów 

Stanisław Sawczak
Radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Jolanta Kuczyńska
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W SP w Uboczu

Sukcesy 
międzynarodowe

12 czerwca 2013 roku uczestniczyliśmy w 
Słowiańskiej Olimpiadzie Sportowej w Rząsi-
nach bawiąc się wspólnie z gospodarzami oraz 
uczniami ze szkół z Niemiec i Czech. Podczas 
rozgrywek w piłkę ręczną zajęliśmy II miejsce 
pokonując zagraniczne drużyny. Niestety nie 
udało nam się pokonać gospodarzy, a tak niewie-
le brakowało. Pomimo porażki 2:1, wspaniale się 
bawiliśmy, a dzięki spotkaniu nawiązaliśmy wiele 
ciekawych znajomości.

W ubiegły czwartek (13 czerwca 2013r.) 
grupa laureatów konkursu „Jakie są moje ko-
rzenie?” uczestniczyła w wycieczce do Warsza-
wy - Julia Łopąg z kl.V, Maciej Celuch z kl.VI, 
Daria Sieradzka i Karolina Hasiak z kl.I, Karolina 
Bogdziewicz a kl.II. Podczas pobytu w stolicy 
uczniowie spotkali się z Marszałkiem Senatu 
Bogdanem Borusewiczem, a także odebrali 
dyplomy i wyróżnienia, które wręczyli: Senator 
Grażyna Sztark – wiceprzewodnicząca Zespołu 
ds. Dzieci, Poseł Zofia Czernow oraz Senator 
Jan Michalski. Uczniowie zwiedzili Sejm mogąc 
obserwować odbywające się posiedzenie, a także 
Senat zapoznając się z Salą Obrad.

Zakończony, blisko dwa tygodnie temu, par-
lamentarny konkurs „Jakie są moje korzenie?” 
cieszył się ogromnym powodzeniem.   Do biura 
Senatora Jana Michalskiego wpłynęło 241 prac 
plastycznych i literackich z 22 placówek oświa-
towych.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że z 
pośród trzydziestu prac wyróżnionych przez 

8 czerwca nasi uczniowie uczestniczyli w 
ekologicznym korowodzie podczas tegorocz-
nych Kwisonaliów. Pięknie poprzebierane dzieci 
w kwiatowe panienki, elfy i skrzaty leśne oraz 
drzewa z grzechotkami i hasłami ekologicznymi 
maszerowali ulicami Gryfowa Śląskiego. Chociaż 
nas burza zmoczyła troszeczkę i przestraszyła, to 
niemalże wszyscy byli zadowoleni. Dziewczynki 
z klas I-IV mogły zaprezentować swoje umie-
jętności wokalne na scenie z repertuarem „Mu-
zycznie – ekologicznie”. Największym sukcesem 
było zajęcia I miejsca przez naszych pracowni-
ków szkoły w kategorii dorosłych w konkursie 
„Dorośli i dzieci robią cuda ze śmieci”. I miejsce 
zajęła również uczennica kl.V Julia Łopąg w tym 
samym konkursie w kategorii klas IV-VI. Nato-
miast nauczycielka Alicja Celejowska otrzymała 
Laur Gryfa za działania proekologiczne na tere-
nie miasta i gminy.

Sukcesy 
ogólnopolskie

Zbliżający się koniec roku szkolnego przy-
niósł naszej placówce wiele sukcesów na różnych 
szczeblach. 

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci aż 5 pocho-
dziło z naszego okręgu.  Wśród laureatów etapu 
ogólnopolskiego znaleźli się uczniowie z Ubocza, 
Lwówka Śląskiego, Trójcy, Świeradowa Zdroju 
oraz Gościszowa. Piękno prac ukazało jak trudne 
były losy Polaków w ostatnim półwieczu. Repa-
trianci z Kresów Wschodnich, Białorusi, a także 
z Litwy i byłej Jugosławii, którzy przybyli na 
zachodnie rubieże Dolnego Śląska, przyczynili 
się do powstania nowej kultury wzbogaconej o 
własne tradycje. Ukazanie przez uczniów „wę-
drówki ludów” wywarło ogromne wrażenie na 
członkach komisji w Parlamencie i w znacznym 
stopniu wpłynęło na ostateczny werdykt.

Sukcesy gminne
– Kwisonalia 2013

Głośne czytanie małym dzieciom przynosi im wiele korzyści na każdym etapie rozwoju. 
Czytanie kilkulatkowi: rozbudza w nim ciekawość świata, pozwala wraz z bohaterami opowiadań 

przeżywać niezwykłe przygody, rozwijając wrażliwą wyobraźnię dziecka, uczy myślenia i poprawia 
koncentrację uwagi, jako forma wspólnego spędzania czasu pogłębia więzi łączące rodziców i dzieci, 
oraz zapewnia emocjonalny rozwój dziecka, wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka, pomaga 
zrozumieć siebie i innych, uczy wartości moralnych, pomaga rodzicom w osiąganiu sukcesów wycho-
wawczych, kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie, a także zapobiega uzależnie-
niu od telewizji i komputera, będąc źródłem atrakcyjnego sposobu na spędzenie czasu.

12 czerwca w bibliotece gościliśmy trzylatki wraz z mamami. Dzieci przywitała Książkowa Pani, 
która na powitanie przeczytała im bajkę „Nawet nie wiesz jak bardzo cię kocham”.Na podstawie tej 
bajeczki maluszki przy pomocy swoich mam. kolorowały zajączki po czym przeglądały inne bajeczki 
z „małej półeczki”, bawiły się w rytm specjalnie przygotowanej muzyki, słuchały kołysanki i malowały 
balony. To był bardzo pracowity dzień, a nasze trzylatki spisały się doskonale. Na zakończenie Książ-
kowa Pani zaprosiła dzieci do biblioteki, bo przecież nigdy nie jest za wcześnie, aby zacząć czytać. A 
na zachętę rozdała maluchom książeczki, zakładki do książki i lizaki. 

Mamy nadzieję, że rodzicom przypadło do gustu to spotkanie i zechcą przybyć na następne. To 
od nich bowiem zależy, czy dziecko połknie książkowego bakcyla już od najmłodszych lat, czy też 
mozolnie będzie się wdrażać w świat książek w późniejszym wieku.

Czytanie maluchom – bezcenne

FOTO TUTAJ

Oprac. Alicja Celejowska

Jolanta Kuczyńska
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W sobotę 25 maja w Przedszkolu Publicznym 
w Gryfowie Śl. na ulicy Młyńskiej 8 odbył się Fe-
styn Rodzinny. Na imprezę zaproszono rodziców, 
dzieci i wszystkich sympatyków przedszkola.

Uroczystość otworzyła pani dyrektor Małgo-
rzata Krakowska wraz z zastępcą panią Bożeną 
Kulesą, które to na wstępie podziękowały wszyst-
kim sponsorom, dzięki którym mógł odbyć się 
nasz festyn. Na festynie jak co roku, było moc 
atrakcji przygotowanych przez Radę Rodziców i 
pracowników przedszkola.

Pomimo pochmurnej pogody w sobotnie po-
południe ogród przedszkolny zmienił się nie do 
poznania. Wszędzie pojawiły się grona przepięk-
nych, kolorowych balonów.

I w tym roku organizatorzy zaproponowali 
uczestnikom urozmaicony pogram i wiele atrak-
cji, każdy mógł znaleźć coś interesującego dla 
siebie. Na scenie dzieci z poszczególnych grup 
wiekowych prezentowały swoje umiejętności. 
W programie występów pojawiły się piosenki, 
wiersze, zabawy i tańce. Były zawody sportowe 
o puchar przechodni i pokaz gryfowskiej Straży 
Pożarnej. Swoje stoisko bogato zaprezentowali 
tez gryfowscy policjanci, którzy zaproponowali 
dzieciom min. szukanie ukrytych skarbów w 
piaskownicy oraz pokazali tresurę psów. Można 
też było obejrzeć bajkę pt. „Zaczarowana stud-
nia” w wykonaniu jeleniogórskich aktorów. Nie-
słabnącym zainteresowaniem cieszyła się jak co 
roku także loteria fantowa. Naszym pociechom 

1. Komendant Komisariatu Policji w Gryfowi 
Śląskim asp. W. Czafurski, 2. Dzielnicowy Ko-
misariatu Policji w Gryfowi Śląskim mł. asp. G. 
Wasilewski, 3. Dzielnicowy Komisariatu Policji 
w Gryfowi Śląskim mł. asp. M. Wenecki, 4. 
Dzielnicowy Komisariatu Policji w Gryfowi Ślą-
skim sierż. sztab. P. Kozubek, 5. Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej, 6. Kowalstwo 
Ozdobne Mirosław Szuniewicz, 7. Agencja 
Reklamowa „Palki Design” Mateusz Palki, 8. 
Firma „Wrzos” Jacek Lewandowski, 9. Restau-
racja-Pizzeria ,,Trevi˝ Krystyna Jezierska, 10. 
RestauracjaPizzeria ,,Pasja” Maria Wolar, 11. 
Restauracja-Pizzeria ,,La Storia˝ Arkadiusz 
Buczyński, 12. Firma „Jantur–Przewozy” Ka-
rina Pieniążek, 13. Firma „Oknoplast” Mariusz 
Zaguła, 14. Firma „Sogen” Grzegorz Piejko, 15. 
Firma „Auto Export” Grzegorz Pieciukiewicz, 
16. Firma „Auto Części” Krzysztof Karaczun, 

Festyn Rodzinny w Przedszkolu 

17. Firma „Jupiter” Jerzy i Maria Wilczyńscy, 
18. Firma „Mer-Eko” Monika Trojanowska i 
Wiesław Meres, 19. Telefonia Komórkowa Plus 
Malwina Szumisz-Otto, 20. PKO Bank Polski 
Edward Kłowaty, 21. Księgarnia ,,Za rogiem” 
Elżbieta Ojewska, 22. Zakład Usług Fotograficz-
nych „Foto-Aga” Andrzej Ścisłowski, 23. Firma 
Skanska – Anna Jędruch, 24. Firma „Stolbrat” 
– Państwo Baszak, 25. Firma „Gradix” Roman 
Stana, 26. Ksiądz Proboszcz Krzysztof Kurzeja, 
27. Lodziarnia Dariusz Tucholski, 28. Sklep We-
ronika Adam Markiewicz, 29. Firma „Pama Stal” 
o/ Ubocze, 30. Supermarket ,,Sawczak”, 31. Fir-
ma Karnet Artur Tarazewicz, 32.Zakłady Mięsne 
,,Niebieszczańscy˝, 33. P.P.H.U. Import-Eksport 
Krzysztof Becla, 34. Firma „Abi-Pol” Sabina i 
Janusz Niebieszczańscy, 35. Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe Ryszard Nieckarz Lubań, 
36. Spółdzielnia STW Ryszard Mach Bolesławiec

37. Jolanta Kozdęba, 38. M-GOK w Gryfowie 
Śląskim, 39. Agencja Pocztowa Iwona Brodziń-
ska
40. Piekarnia Państwa Horbaczów, 41. Hotel 
Stacja Nad Kwisą, 42. Ewa i Bogdan Mąka, 
43. Sklep Graffiti Jerzy i Maria Wilczyńscy, 
44. Piekarnia Państwa Wnukowiczów, 45. Pas-
-Trans – Zdzisław Pastuch, 46. Studio ,,Beata˝ 
Beata Reszko, 47. Jelenia Plast – Jelenia Góra, 
48. Anna i Wojciech Matusewiczowie, 49. Anna 
i Dominik Korpysa, 50. Ewelina i Paweł Jezier-
scy, 51. Alicja i Damian Antosiak, 52. Joanna 
i Tomasz Krawczyk, 53. Justyna Rusinek, 54. 
Marta Matusewicz-Haczela i Mariusz Haczela, 
55. Stacja Paliw „Statoil” Jarosław Śliwa, 56. 
Elżbieta Jończyk, 57. Laura Jerycz-Baszak oraz 
Rodzice i pracownicy, którzy ofiarowali fanty 
na loterię, zaopatrzyli kawiarenkę w ciasta, do-
starczyli produkty do stoisk gastronomicznych.

najbardziej przypadł do gustu zamek do skaka-
nia i duża zjeżdżalnia. Powodzeniem cieszyło się 
także malowanie twarzy. 

W przedszkolnej gastronomii, powodzeniem 
cieszyły się jak co roku pierogi, bigos, kiełbaski 
z grilla i przepyszne ciasta upieczone przez na-
szych rodziców, frytki oraz popcorn, do których 
ciągle przybywała kolejka i ciągle przybywało 
amatorów, tak, że zapasy wyczerpały się w bły-
skawicznym tempie. Jednak kulminacyjnym 
punktem festynu było losowanie nagród głów-

nych W tym roku sponsorzy ufundowali nam 
min. rowery, tablet, hulajnogę, frytkownicę i 
wiele cennych nagród.

Festyn zakończył się późnym popołudniem. 
Mimo nieciekawej pogody w rodzinnej atmos-
ferze rodzice ze swoimi dziećmi miło spędzili 
ten wspólny czas. Wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do organizacji festynu jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy. Kolejny festyn już za rok! 
Zapraszamy serdecznie. 

Elżbieta Dubaniewicz

SPONSORZY FESTYNU RODZINNEGO 2013
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Informacje PZD w Lwówku Śląskim
Kilka tysięcy rolników, przedstawicieli in-

stytucji z otoczenia rolnictwa, producentów i 
handlowców z branży rolniczej, jak co roku, 
gościło w dniach 22-23 czerwca w kompleksie 
pałacowo-parkowym w Piotrowicach w gminie 
Chojnów, na XXXIII Dniach Otwartych Doradz-
twa Rolniczego.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu organizuje tę największą rolniczą 
imprezę w regionie wspólnie z Urzędem Gminy 
Chojnów, Dolnośląską Izbą Rolniczą i Dolno-
śląskim Urzędem Marszałkowskim. Celem Dni 
Otwartych Doradztwa Rolniczego jest promo-
cja instytucji i firm rolniczych oraz pomoc w 
nawiązaniu kontaktów pomiędzy rolnikami, 
producentami i handlowcami z branży rolniczej.
Jednym z głównych punktów programu była XVIII 
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, 
podczas której hodowcy prezentowali bydło, trzo-
dę chlewną, owce, konie, osły, kozy oraz drobny 
inwentarz m. in.: króliki, gołębie i drób ozdobny.

Po zakończeniu oceny zwierząt, wręcza-
no tytuły czempionów i wiceczempionów.
 Nie zabrakło prezentacji rękodzieła ludowego 
czy produktów regionalnych. Gospodarstwa 

agroturystyczne zaprezentowały swoją ofertę, 
a specjalistki DODR we Wrocławiu udzielały 
porad dotyczących poprawy estetyki obejścia i 
zagospodarowania zagrody.

Mieszkańcy wsi sprawdzali też swoje wia-
domości na temat rozwoju obszarów wiejskich 
i ochrony środowiska oraz wiedzę typowo 
rolniczą i BHP podczas dwóch konkursów od-
bywających się na scenie. Rolnicze świętowanie 
w Piotrowicach to okazja również dla rolników 
do spotkania na świeżym powietrzu, pobiesia-
dowania i rozmowy o różnych sprawach, które 
ich dotyczą. Rozrywki dostarczały występy grup 
uczestniczących w VIII Przeglądzie Zespołów 
Folklorystycznych „Śpiewająca Wieś”. Z naszego 
powiatu uczestniczyły dwa zespoły folklorystycz-
ne „Podgórzanie” i „Rząsinianki”.

W Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych 
„PODGÓRZANIE” z gminy Mirsk zajęli za-
szczytne II miejsce a „RZĄSINIANKI” z gminy 
Gryfów Śląski otrzymały wyróżnienie.

W sobotę 29 czerwca 2013 roku najmłodsi mieszkańcy Sołectwa Proszów-
ka otrzymali niezwykły prezent jakim było otwarcie placu zabaw. 

Udział w uroczystości wzięli przedstawiciele władz lokalnych wśród nich 
Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek, Zastępca Burmistrza Edyta 
Wilczacka, Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak, Skarbnik Gminy Anna Jan-
kowska, Radny Jerzy Guzy, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo Izerskie” Bożena Mulik w towarzystwie Izerskich Skrzatów 
Kacpra i Ambrożego, Mieszkańcy Sołectwa, Członkowie Stowarzyszenia 
Rozwoju Proszówki, Radni Rady Sołeckiej, Przedstawiciele OSP z całej Gmi-
ny oraz z Brzezińca.

Uroczystego otwarcia placu zabaw w imieniu dzieci dokonały: Laura Ba-
ran, Lena Rusinek, Simona Karpowicz towarzyszyli im w tej ważnej funkcji: 
Agnieszka August Prezes Stowarzyszenia, Jan August Sołtys Proszówki oraz 
Leszek Wróblewski Naczelnik OSP Proszówka, Proboszcz ks. Krzysztof Ku-
rzeja, który dokonał ceremonii poświęcenia nowego obiektu.

Miejsce bezpiecznej zabawy dzieci powstało z inicjatywy Stowarzyszenia 
Rozwoju Proszówki. Całkowity koszt wybudowania placu zabaw wyniósł 
32 762,17 zł z czego 22 312,93 zł stanowi dofinansowanie ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na radosny 
plac zabaw „Małej Myszki” – szansa aktywizacji dzieci” w ramach Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa 
Inwestująca w Obszary Wiejskie w ramach PROW 2007-2013. Mieszkańcy 
Proszówki, członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki, Strażacy OSP 
Proszówka oraz wszyscy ludzie dobrej woli przepracowali łącznie 403 godz., 
co stanowi 7443,41zł wkładu pracy niepieniężnej, pozostałe środki to wkład 

własny finansowy Stowa-
rzyszenia.

Otwarcie placu miało 
charakter symboliczny, 
ponieważ obiekt jest 
dostępny nie tylko dla 
mieszkańców Proszów-
ki, ale również dzieci z 
rodzicami z całej gminy 
Gryfów Śląski. Jest to 
miejsce gdzie rodzice 
ze swoimi pociechami 
mogą miło spędzić czas i pobawić się na świeżym powietrzu. Wydarzenie 
było inauguracją rozpoczynających się wakacji, oraz zachętą do wyjścia 
rodzin z domu i spędzenia aktywnie czasu wolnego. Wszystkim dzieciom 
życzymy radosnego i bezpiecznego wypoczynku.

Plac Zabaw „Małej Myszki” w Proszówce

Anna Zawisza-Paliwoda

Oprac.
Teresa Polesiak
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29 czerwca od godzin przedpołudniowych na 
rynku w Gryfowie ruszyła cykliczna już impreza 
rowerowa organizowana przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Proszówki. W tym roku składała się 
z dwóch części dla zawodników zrzeszonych 
Mistrzostwa Dolnego Śląska współfinansowane 
z Zarządu Powiatu Lwóweckiego, w których 
uczestniczyło 79 rowerzystów, a dla zawodników 
niezrzeszonych V Wyścig Kolarski o Puchar św. 
Anny z Proszówki współfinansowany z Urzędu 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w którym udział 
wzięli pasjonaci dwóch kółek jeżdżący na co 
dzień rowerem rekreacyjnie. Rowerzyści do po-
konania mieli trasę 11 km praktycznie większa 
część w terenie łąkowym i leśnym. Trasa z Gry-
fowa do Proszówki przez Brzeziniec jest bogata 
w piękne widoki choć też wymagająca z dużą 
ilością odcinków płaskich, ale krętych. Najwięcej 
trudności sprawił podjazd pod samą Kapliczkę 
gdzie jest meta Wyścigu.

Z roku na rok przybywa uczestników, chęt-
nych spróbowania swoich możliwości. Zawody 
rowerowe w Proszówce to impreza dla każdego. 
Szeroki przedział wiekowy uczestników, jak rów-
nież udział całych rodzin kibicujących to idealna 
okazja do wspólnego aktywnego spędzenia czasu 
wolnego. Dla wielu uczestników to impreza, w 
której najbardziej chodzi o uczestnictwo niż o 
przesadne ambicje. 

Mistrzem Dolnego Śląska z najlepszym cza-
sem 26 min. 25 sek. został Bartłomiej Iwański z 
UKS Centrum Wąs-Sport Nowa Ruda w nagrodę 
otrzymał Puchar oraz bon o wartości 500zł do 
realizacji w Sklepie QUEST w Jeleniej Górze. 
Najszybszy z kolarzy niezrzeszonych w nagro-
dę otrzymał Puchar oraz bon o wartości 300 zł 
na zakupy w sklepie QUEST w Jeleniej Górze. 
Wśród wszystkich zawodników rozlosowano 
nagrodę specjalną bon o wartości 200zł do reali-
zacji w sklepie QUEST. 

Wszyscy zawodnicy od I-III miejsca otrzy-
mali medale, dyplomy i nagrody niespodzianki. 
Na wszystkich czekały kiełbaski z grilla i napoje 
chłodzące. Dodatkowo na górze św. Anny w Pro-
szówce prowadzony był dla dzieci piknik eduka-
cyjny z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Każdy mógł spróbować swoich sił ze znajomości 
przepisów w poruszaniu się w ruchu drogowym 
i pieszym. 

Na koniec wykonane zostało pamiątkowe 
zdjęcia wszystkich uczestników rowerowego sza-
leństwa. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
ludziom w przygotowanie wydarzenia. Serdecz-
nie podziękowania kierujemy do OSP Proszów-
ka, OSP Brzeziniec oraz Policji i Straży Miejskiej 
Gryfów Śląski za pilnowanie bezpieczeństwa na 
trasie wyścigu. Dziękujemy Radzie Sołeckiej i 
mieszkańcom Proszówki za przygotowanie tra-
sy, sponsorom za ofiarowane wsparcie, dzięki 
któremu mogliśmy po raz kolejny zrealizować 
Wyścig na tak wysokim poziomie: Ewa Włosz-

Zmagania rowerowe w Proszówce

czowska – Sklep Sportowy QUEST Jelenia Góra, 
MALACHIT INTER-FERIE Świeradów–Zdrój, 
Agencja Ubezpieczeniowa „BEZPIECZNA 
PRZYSZŁOŚĆ” Andrzej Adamczuk, Poligrafia 
DUMA DRUK Tadeusz Duma, Państwo Sawczak 
i Kowalscy SUPERMARKET Gryfów Śl., Janusz 
Niebieszczański ABI-POL Proszówka, Krajowa 
Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego War-
szawa, Zajazd Zornica Krzewie Wielkie, Pizzeria 
La Storia Gryfów Śląski, Restauracja OBORA 
Gryfów Śląski, Piekarnia Państwa Wnukowicz 
Gryfów Śląski, Piekarnia Cukiernia Państwa 
Horbacz Gryfów Śląski, Grzegorz Piejko SOGEN 
Gryfów Śląski, JUPITER Jerzy Wilczyński, EL-
-STAN Stanisław Fronc, Biuro -INFO Daniel 
Ajple, Zakład Budżetowy Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śl. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy przyczynili się w nawet 
najmniejszym stopniu do organizacji przedsię-
wzięcia. Już dziś zapraszamy na kolejne edycje 
rowerowego wyścigu.

Podziękowania
Serdeczne podziękowania Zakładom Mięsnym „Niebieszczańscy”  za użyczenie busa na wyjazdy 

zespołu na występy do Czerwonej Wody, Otynia i Kobierzyc
Sołtysowe Gryfinki

Anna Zawisza-Paliwoda
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Niedawno pisaliśmy o wycieczce krajoznawczej po re-
gionie, jaką zorganizowali członkowie Stowarzyszenia Klu-
bu Seniora w Rząsinach oraz integracyjnym spotkaniu klu-
bów seniora z okolicznych gmin. Wydawać by się mogło, 
że limit przedsięwzięć stowarzyszenia został na najbliższy 
czas wyczerpany, ale okazuje się, że nic bardziej mylnego. 
30 czerwca odbyło się kolejne plenerowe przedsięwzięcie z 
udziałem zaproszonych klubów „Biesiada przy pieczonym 
świniaku”. Jak zwykle było wesoło i gwarnie. Prezes sto-
warzyszenia Dorota Proracka zadbała o dobrą atmosferę, 
konkursy i muzykę na żywo. Wszyscy zebrani bawili się jak 
zwykle doskonale. Gratulujemy stowarzyszeniu pomysłów 
na zagospodarowanie wolnego czasu oraz godnej pozaz-
droszczenia aktywności.

PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękuję: » burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi za umożliwie-
nie wejścia do Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach oraz 
pomoc w organizacji transportu dla członków Stowarzyszenia Klub Seniora 
w Rząsinach, którzy uczestniczyli w wycieczce do Kowar 5 maja.
» Państwu Bielawskim z firmy Bus-Bielawa za udostępnienie przewozu 
seniorom z Rząsin ma powyższą wycieczkę. » pani Marcie Barańskiej za 
podarowanie naszemu Stowarzyszeniu drukarki. » pani Ewie z Olszyny Lu-
bańskiej za umilanie czasu grą na akordeonie i ludowe przyśpiewki podczas 
„Biesiady przy pieczonym świniaku” na stadionie w Rząsinach. » pani Hali-
nie Białoń – sekretarzowi Gminy i Miasta w Olszynie, kierownikowi GOK-u 
w Olszynie Tomaszowi Majowi oraz prezesowi Klubu „Atleta” Mariuszowi 
Korduli za zorganizowanie namiotu niezbędnego do organizacji Biesiady.

Szczególne podziękowania kieruję w stronę panów Ryszarda Gębarow-
skiego i Mariusza Bronowickiego oraz pani Teresy Słoniny za pomoc przy 
organizacji Biesiady, a także naszych seniorów za aktywną pracę i zaangażo-
wanie.

Seniorzy z Rząsin aktywni 

Gabinet Terapii Pedagogicznej „Na Pięć” 
zaprasza wszystkie chętne dzieci w wieku 
6-9 lat na zajęcia połączone z dużą ilością zabawy, 
które odbywać się będą przez 
cały okres wakacyjny w godzinach 9.00-13.00.

Więcej inf. 665-059-655
Katarzyna Kowalonek
Gabinet Terapii 
Pedagogicznej
i Wyrównawczej 
„Na Pięć”, Wieża 54E
Zajęcia płatne.

M.

Prezes Stowarzyszenia Klub Seniora w Rząsinach Dorota Proracka

Za nami drugie spotkanie z cyklu „Z tajemnicą 
przez historię”. Podobnie jak poprzednim razem, 
uwaga widza została skupiona wokół niewyjaśnio-
nych zagadek II wojny światowej. Tytuł tej części 
cyklu brzmiał „Skarbnice Sztuki III Rzeszy nad 
Kwisą”. W programie spotkania znalazły się trzy inte-
resujące wykłady, które przedstawili nasi sprawdzeni 
w pierwszej części prelegenci, ludzie z pasją i wizją 
„zarażania” chęcią poznawania historii jak najwięk-
szej rzeszy odbiorców. Kolejno wystąpili:
Szymon Wrzesiński (historyk, publicysta, autor 
książek). Przedstawił on gawędę historyczną „Wo-
jenne sekrety w okolicach Gryfowa Śląskiego”,
Barbara Grzybek (kustosz Archiwum Państwo-
wego we Wrocławiu, Oddział w Lubaniu, która 
przedstawiła wykład „Skarby Zamku Czocha oraz 
pałacu w Biedrzychowicach”, któremu towarzyszyła 
prezentacja dokumentów ze zbiorów Archiwum 
Państwowego we Wrocławiu, Oddział w Lubaniu,
Piotr Kucznir (wiceprezes Stowarzyszenia „Zamek 
Czocha”, pasjonat historii, regionalista), którego 
wykład dotyczył osób żyjących w cieniu Zamku 
Czocha, takich jak Bodo Ebhardt, Ernest Gutschow 
i Konrad Zuse oraz niewyjaśnionej zagadki maszyny 
z podziemi. W przerwach pomiędzy wykładami, 
można było obejrzeć dioramę oraz wystawę plaka-
tu z okresu II wojny światowej, a także wysłuchać 
informacji na temat prezentowanych elementów 
uzbrojenia wojennego. Trzecia część cyklu „Z ta-
jemnicą przez historię” odbędzie się 13 września  
i będzie poświęcona 200-leciu wojen napoleońskich. 
Szczegóły wkrótce na plakatach. Zapraszamy.

Z tajemnicą przez historię cd.
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29 czerwca odbyła się 6 edycja Święta Rodziny. Organizatorem była 
Sołtys i Rada Sołecka w Młyńsku. W kościele pw. św. Józefa Robotnika od-
była się uroczysta msza święta w intencji rodzin odprawiona przez ks. kan. 
Szymona Bajaka. Część oficjalna odbyła się na placu przed świetlicą, gdzie 
licznie przybyłych gości uroczyście powitała – sołtys Młyńska Maria So-
snowska. Na uroczystość przybyli m.in. wice-burmistrz Edyta Wilczacka, 
przewodniczący Rady Robert Skrzypek, sekretarz Jerzy Andrzejczak, radny 
Jerzy Guzy, dyrektor ZBGKiM Helena Okulowska, dyrektor Biblioteki Pu-
blicznej Marzena Wojciechowska, doradca rolniczy Teresa Polesiak, oraz 
sołtys Krzewia Wielkiego Anna Wieliczko.

Po powitaniu prowadzący Mariusz Swastek zapowiedział grupę dzieci z 
Młyńska. W części

artystycznej przedstawiły one bajkę o Królewnie Śnieżce. Dzieci dały z 
siebie wszystko, dlatego przedstawienie było mocno oklaskiwane. Rodzice 
byli dumni ze swoich pociech, szczególnie tych najmłodszych- krasnolud-
ków. Przy akompaniamencie gitary zaśpiewał swoje utwory duet Reginy i 
Mariana Przybyłowskich z Radoniowa, a kulminacyjnym  momentem były 

Życzenia dla mieszkańców
W 18 urodziny Katarzyny Okulowskiej z Młyńska szczęścia na całe życie,  

przyszłości wspanialszej od marzeń sukcesów i wytrwałości w życiu osobistym.

życzy sołtys Maria Sosnowska

***
29 czerwca 2013 r. Maria i Szczepan Wilasowie z Młyńska obchodzili 45 

(szafirową) rocznicę ślubu. Dużo zdrowia, radości i słońca w rodzinie oraz 
dalszych długich szczęśliwych lat życia doczekania kolejnych rocznic życzy 

życzy sołtys Maria Sosnowska

Święto Rodziny
potyczki rodzinne, w których każdy mógł brać udział i wykazać się różnymi 
umiejętnościami. Mamy karmione na czas przez swoje dzieci wykazały się 
wyśmienicie w jedzeniu jajek na twardo, a następnie w zbieraniu pięciogro-
szówek od zebranych. Tatusiowie zaś zabłysnęli w w jeździe na hulajnodze 
po asfalcie, przeciąganiu liny itp. Emocje były duże. Na zakończenie każdy 
uczestnik otrzymał podziękowanie i nagrodę od radnej Marty Wilas. Na 
okoliczność Święta Rodziny spontanicznie zebrał się zespół śpiewaczy skła-
dający się z kilku osób. Zaśpiewał on wraz z publicznością znane piosenki 
biesiadne i ludowe tj. Głęboka Studzienka, Jarzębina Czerwona ,Mazury itp. 
Tymi piosenkami zapewniono w programie nutkę folkloru. Podczas świę-
ta można było zjeść pyszne ruskie pierożki, kiełbaskę z rożna oraz frytki. 
Zorganizowano też loterę fantową i zjeżdżalnię dla dzieci. Uwieńczeniem 
Święta Rodziny 2013 była rodzinna biesiada pod chmurką do późnych go-
dzin nocnych..

Podziękowania dla wszystkich którzy, włączyli się w pomoc i organizację 
Święta Rodziny.

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

Gryfowianie na trzydziestoleciu Jeleniogórzan
8 czerwca 30-lecie swojej działalności obchodził zespół 

Jeleniogórzanie. Uroczystość z udziałem zaproszonych go-
ści poprzedzona została mszą świętą w Bazylice Mniejszej 
p.w. św. Erazma i Pankracego. Po mszy św. rozśpiewane 
zespoły ludowe w pięknych kolorowych strojach na czele 
z zespołem Jeleniogórzanie oraz księdzem dziekanem, 
sympatykami zespołu i mieszkańcami miasta, przemierzali 
przez jeleniogórski deptak do kina LOT przy ul. Pocztowej, 
w którym odbył się koncert na cześć jubilatów. W progra-
mie wystąpiły zespoły: Gryfowianie, Sokolik, Zagajniki, 
Rozmaryn, Kowarskie Wrzosy, Sybiracy – Kresowiacy, 
Marzenie z Żelazna oraz Kapela Janka Boduszki.

Zygmunt Bodak
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Fan z Suwałk 
na gryfowskim koncercie

a w październiku...Brazylia
Początek wakacji w wydaniu stowarzyszenia Awantura upłynął przy siar-

czystych dźwiękach death metalu oraz metalu alternatywnego. 29 czerwca 
zaprosiliśmy zespoły z Tych, Jeleniej Góry i Gryfowa. Jako pierwsi wystąpili 
melodyjni death metalowcy z jeleniogórskiej formacji Warbell. Chwytliwe 
riffy, połączone z dzikim growlem wokalistki (niejeden facet mógłby jej 
pozazdrościć), stanowiły kombinację wgniatającą publiczność w ścianę.

Po nich na scenie zagościli panowie z Victimy. Znana w światku death 
metalowym formacja zagrała seta stanowiącego kolejną petardę dla miło-
śników ciężkiego grania. Obydwa jeleniogórskie zespoły można pamiętać 
z tegorocznego występu w M-GOK i paru innych koncertów w naszym 
mieście.

Po nich na scenie pojawił się gryfowsko-lubański Obsydian. Mająca 
próby w Fosforach kapela swoim alternatywnym metalem spowodowała 
opad szczęk na sali. Tutaj w zasadzie nie ma co się rozpisywać, zapraszamy 
na YouTube, gdzie na hasło „Obsydian Gryfów” znajdziecie zapis całego 
koncertu z dźwiękiem dobrej jakości. Pierwszy koncert wypadł im fenome-
nalnie, nie możemy się doczekać kolejnych.

Jako ostatni wystąpili panowie z tyskiej Dysphorii. O ile wcześniejsze 

Po raz kolejny możemy się pochwalić tym, że w Gryfowie mamy zdolnych 
ludzi. Michał Pruszczyński, którego prace komiksowe niejednokrotnie go-
ściły w Kurierze Gryfowskim (a także wygrywały konkursy m. in w fundacji 
Leszka Balcerowicza) tym razem stworzył grafikę do gry.

„1,2,3, szukasz Ty!” to prosta w zasadach aplikacja stworzona z myślą o naj-
młodszych. W celu pokonania kolejnych etapów dziecko musi wykazać się spo-
strzegawczością i odnaleźć ukryte przedmioty i zwierzątka. Aplikacja dostępna 
jest w App Store na urządzenia od Apple, a wkrótce pojawi się także na urzą-
dzenia z systemem operacyjnym Android. Kosztuje 0.99 dolara i zdecydowanie 
jest warta swojej niewielkiej ceny. Koncentrując się na grafice trzeba przyznać, 
że Michał włożył w projekt ogromnie dużo serca i pracy. Wszystkie elemen-
ty są dopracowane i kolorowe, poczynając od teł, kończąc na sympatycznych 
zwierzątkach i postaciach zachęcających do zabawy. Doskonałą robotę Michała 
dopełnia świetna muzyka i dźwięki, czyniąc z produkcji atrakcyjny produkt dla 
każdego dziecka. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z grą, więcej infor-
macji znajduje się na stronie internetowej www.123szukaszty.pl/

M. Dragan

Kolejny sukces gryfowskiego grafika

koncerty wgniatały w ściany, to ten występ prawdopodobnie zatrząsł kon-
strukcją budynku. Pod sceną zgromadził się tłumik ludzi chcących posłu-
chać tyskiego metalu. W trakcie koncertu bębenki uszne nie zaznały chwili 
litości. Po kilku bisach koncert zakończył się w okolicach godziny 1:30. 

Na koniec mała ciekawostka : ). Wśród publiczności pojawiło się parę 
osób z Niemiec, a do tego jeden pasjonat z.... Suwałk. Tak jest, na koncert 
w Gryfowie Śląskim przyjechał autostopem fan Obsydiana ze stolicy pol-
skiego bieguna zimna (przynajmniej jeszcze tak się uważa). Udało się nam 
zapytać go po koncercie o wrażenia i był wniebowzięty, obiecywał przyje-

chać na kolejną imprezę. Dzięki takich chwilom chce 
się organizować kolejne akcje w naszej małej ojczyźnie. 

Nie zapominajcie o naszych przyszłych akcjach. 
Wpiszcie do kalendarzy wrzesień i 12 października. We 
wrześniu posadzimy na terenie powiatu lwóweckiego 
kilkadziesiąt klonów oraz postaramy się przygotować 
dla mieszkańców szkolenie z segregacji śmieci na no-
wych zasadach. Będzie to możliwe dzięki wsparciu ze 
strony Powiatu Lwóweckiego.

Natomiast 12 października mega impreza. Zawita 
do nas zespół Eminence z Brazylii. Towarzyszyć mu 
będzie Amanita Muscaria, a więcej szczegółów we 
wrześniowym Kurierze Gryfowskim. Pamiętajcie o 
naszym koncie na www.facebook.com/awantura.

Mariusz Dragan

Tajemnica testamentu
Po wydaniu swojej pierwszej książki Artur Grabowski 

jest wprost „rozrywany” przez instytucje, które pragną 
zorganizować z nim spotkanie. Dzięki wieloletnim  
znajomościom nam uda się to już prawdopodobnie w 
listopadzie. Już dziś zapraszamy państwa do Galerii ECKI 
w Bibliotece Publicznej na tajemnicze spotkanie z Testa-
mentem Eleonory. 



30 czerwca na stadionie miejskim w Gryfowie 
odbył się festyn piłkarski Wakacje 2013 zorga-
nizowany przez Zarząd Uczniowskiego Klubu 
Sportowego. 

W trakcie festynu odbył się m.in.:
Turniej Żaków (2005 i młodsi),
Turniej Orlików (2003 i młodsi). 

Nasi reprezentanci zajęli III miejsca w obu 
turniejach. Kolejną atrakcją był trójmecz Junio-
rów Młodszych (1996 i młodsi), którego wyniki 
przedstawiają się następująco:
UKS Gryfów Miedź Legnica 0-3
Łużyce Lubań-Miedź Legnica 1-1
UKS Gryfów – Łużyce Lubań 3-2

Największą popularnością w trakcie festynu 

Na zdjęciu powyżej Arkadiusz Pietruszewski kroczy oddać swój zwycieski strzał.

Festyn piłkarski – Wakacje 2013
cieszył się konkurs rzutów karnych: ojciec-syn. 
Startowało w nim ok. 30 par. Z Gryfowa najlepsi 
okazali się Arkadiusz Pietruszewski z synem 
Oskarem. Nie mniejszym zainteresowaniem 
cieszył się mecz piłki nożnej kobiet – mamy Ju-
niorów kontra mamy Orlików i Żaków. Danuta 
Marzec otrzymała specjalną nagrodę za naj-
piękniejszą bramkę. Mecz skończył się niestety 
dramatycznie – Anna Matusewicz złamała rękę. 

Dodatkową atrakcją był konkurs plastyczny z 
nagrodami prowadzony przez plastyczkę Marze-
nę Staliś, a także stoiska gastronomiczne obsługi-
wane przez rodziców małych sportowców.

Organizatorzy

Sponsorzy:
Janusz Niebieszczański. „Abi- Pol”, „Arnet” 
Artur Tarazewicz, Gradix Grażyna i Roman 
Stanowie, Pizzeria „Trevi”
Radni:
Stanisław Sawczak Małgorzata Szczepańska, 
Daniel Koko. 
Firmy:
Dariusz Wojciechowski Multiagencja „Siła 
Przebicia”, Sklep „Dino”, państwo Mirosława 
i Jerzy Horbaczowie, pan Wiesław Wnuko-
wicz, Iwona Brodzińska „Agencja Pocztowa”.

Serdeczne podziękowania dla rodziców za 
ogromne zaangażowanie i pomoc w organizacji 
festynu.

Organizatorzy

25 czerwca w filii biblioteki w Rząsinach po raz pierwszy odbyło się spotkanie z okazji Dnia 
Ojca. Zaproszeni tatusiowie usłyszeli od pociech wierszyki na swoją cześć oraz otrzymali kwiatki i 
laurki w kształcie męskich koszul. Nie zabrakło też konkursów np. dmuchania balonów - sprawdzali-
śmy przy tej okazji pojemność płuc ojców.

Atmosfera była tak miła, że spotkanie przeciągnęło się do wieczora. Tatusiowie odchodząc dzię-
kowali i prosili o więcej takich spotkań, gdyż, jak stwierdzili, była to dla nich miła odskocznia od 
codziennej, ciężkiej pracy. Ja również serdecznie wszystkim dziękuję za udział, a szczególne podzię-
kowania kieruję w stronę pani Doroty Prorackiej, która upiekła pyszne ciasto oraz Sandry Prorackiej 
za pomoc w organizacji święta.

Dzień Ojca w Rząsinach

Jadwiga Miłan

21 czerwca w galerii ECKI otwarto wystawę 
„Była sobie Fabryka”. Wernisaż miał charakter 
wspomnieniowy, zaproszeni zostali byli pracow-
nicy Fabryki Nawozów Fosforowych w Uboczu, 
którzy snuli opowieści i opowiadali anegdoty 
związane z pracą w „Fosforach”. Wernisaż zor-
ganizowało Towarzystwo Miłośników Gryfowa 
przy współpracy Biblioteki Publicznej.

Wystawę można oglądać w godzinach pracy 
biblioteki do końca wakacji.

Była sobie fabryka
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Lipiec kojarzy się z wakacyjnymi przygoda-
mi i odpoczynkiem. Na odpoczynek nie mogli 
sobie jednak pozwolić działacze miejscowego 
Gryfa, których zadaniem było podsumowanie 
minionego sezonu oraz zastanowienie się nad 
dalszą przyszłością klubu. Obie sprawy zostały 
rozstrzygnięte na Walnym Zebraniu klubu GKS 
Gryf, które odbyło się 6 lipca, w siedzibie Urzędu 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Osobą głównodowodzącą w sezonie 2012/13 
był prezes Jacek Lewandowski, który podsumo-
wanie sezonu rozpoczął od rzeczy złych, tak aby 
zakończyć tymi pozytywnymi. Wspomniana 
została bardzo trudna sytuacja klubu, zarówno 
finansowa, jaki i kadrowa, bowiem przed roz-
poczęciem sezonu z klubu odeszli tacy zawod-
nicy jak: Tomasz Gandurski, Arkadiusz Rewers, 
Krzysztof Złocik oraz Krzysztof Marzec, a także 
Andrzej Badermann. Pomimo wielu problemów, 
bardzo trudnego zadania, jakim z pewnością 
było utrzymanie młodego i niedoświadczonego 
zespołu w rozgrywkach A-klasy podjął się trener 
Krzysztof Gajewski.

Ciężka praca, jaką zawodnicy wykonali przez 
cały sezon, a w szczególności w okresie zimowym, 
pozwoliła zrealizować cel główny, jakim było 
utrzymanie zespołu we wcześniej wspomnianych 

rozgrywkach. Zimą zespół Krzysztof Gajewskie-
go trenował trzy razy w tygodniu, a pomimo czę-
sto mroźnych wieczorów można było na ulicach 
Gryfowa Śląskiego dostrzec grupę biegających 
zawodników. Poza treningami w terenie i pracą 
na hali sportowej, GKS rozegrał kilka sparingów 
na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Zgorzelcu.

Ostateczny wynik? Utrzymanie, które zosta-
ło podparte takimi wynikami jak wygrana 5:2 
z Włókniarzem Leśna (lider), cenny remis na 
trudnym terenie w Radzimowie (3:3), oraz remis 
w pojedynku derbowym z Olszą Olszyna (1:1). 
Ostatecznie zespół uplasował się na 11 miejscu 
zdobywając 27 punktów strzelając przy tym 50 
bramek, a tracąc – niestety – aż 64. Najlepszymi 
strzelcami drużyny okazali się Andrzej Ziablicki, 
Mateusz Brodziński oraz Paweł Ślusarczyk, który 
podczas ostatniego meczu w sezonie odebrał pu-
char Noela Wolnego dla najlepszego zawodnika 
sezonu 2011/12.

Po podsumowaniach doszło do chyba najważ-
niejszego momentu zebrania – wyboru nowego 
zarządu, a tym samym rozpoczęcia kolejnego 
rozdziału w historii klubu, którą teraz będzie 
pisał prezes Andrzej Badermann wraz z współ-
pracownikami: Adamem Truszkowskim, Ryszar-
dem Serdecznym, Zygfrydem Borkowskim oraz 

Letnie porządki w Gryfie

Czesławem Szuniewiczem. Nowemu zarządowi 
życzymy wytrwałości i samych sukcesów. Na-
tomiast wszystkich sympatyków piłki nożnej 
zapraszamy do wspierania drużyny w nadcho-
dzącym sezonie. Do zobaczenia na stadionie!
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