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Prace nad zabezpieczeniem 
brzegu rzeki Kwisy

Trwają prace nad zabezpieczeniem linii brzegowej na Kwisie w sołec-
twie Wieża. Są to dwa miejsca, koło tzw. tamy oraz 100 m dalej na urwi-
stym brzegu.

 Rzeka Kwisa w tych miejscach dokonała znacznych zniszczeń, które 
groziły osunięciem się brzegu. Gryfowski samorząd zabiegał o realizację 
tego zadania od 2010 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. Prace zabezpieczające brzeg rzeki wykonuje Firma Krom-
bud Radosław Koziel ze Zgorzelca, za kwotę 92.956,02 zł. 

Letnie inwestycje
Odbudowa mostów w Uboczu

Trwają prace przy odbudowie czterech mostów w sołectwie Ubocze. 
Inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim.

Obecnie całkowicie zamknięty jest most przy Remizie OSP (na zdję-
ciu). Dla mieszkańców wyznaczono objazd, natomiast na trzech pozo-
stałych nie ma utrudnień w ruchu. Prace potrwają do końca września br.

Chodnik przy drodze krajowej
Rozpoczęły się prace przedłużające chodnik od sklepu Market  

Sawczak do sklepu Lidl, przy drodze krajowej nr 30, zarządzanej przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.

W chwili obecnej będzie on szutrowy, a w przyszłości zostanie wyło-
żony kostką chodnikową. Za podjęcie tego zadania dziękujemy Panu An-
drzejowi Nowakowi – kierownikowi Rejonu Dróg Krajowych w Lubaniu.

Rusza budowa nowej 
stacji uzdatniania wody

23 czerwca Burmistrz Olgierd Poniźnik podpisał umowę na moder-
nizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody przy ulicy Jeleniogórskiej. 
W wyniku rozstrzygniętego przetargu wykonawcą inwestycji została 
Firma „FUNAM” Sp. z o.o. z Wrocławia, posiadająca kilkunastoletnie 
doświadczenie w realizacji tego typu zadań, czego dowodem jest ponad 
100 wybudowanych SUW. 

Zakres inwestycji obejmuje:
1. Wykonanie, dostawę, montaż oraz uruchomienie kontenerowej stacji 
uzdatniania wody, składającej się z 5 kontenerów stalowych ustawionych 
na żelbetowym fundamencie w różnej konfiguracji. Wydajność stacji:  
Q uzd = Q max d/20h = 1200 m3/d /20h = 60m3/h.
2. Montaż urządzeń i instalacji technologicznych i rurociągów 
w kontenerowej stacji uzdatniania wody.
3. Budowa obiektów towarzyszących w tym:
» zbiornika wody czystej o pojemności czynnej V= 2x150 m3

» odstojnika popłuczyn o wymiarach wewnętrznych 5,0x5,0m całkowicie 
zagłębionego w gruncie
» neutralizatora ścieków z chlorowni
» drogi wewnętrznej na terenie stacji
» sieci elektrycznych i sterujących
» oświetlenia terenu SUW
» rurociągów międzyobiektowych
4. Wykonanie niezbędnych badań fizyko-chemicznych i bakteriologicz-
nych wody.

Całkowity koszt zadania wynosi ponad 2 miliony złotych i jest w ca-
łości finansowany z budżetu gminy. Zgodnie z postanowieniami umowy 
inwestycja zostanie zrealizowana do 21 października 2015 roku.
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ZAWIADOMIENIE
Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że od 1 lipca 

prowadzone będą prace remontowe ul. Rybnej i ul. Garbarskiej po-
łączone z częściową wymianą sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 

W związku z powyższym będą utrudnienia związane z dojazdem 
do posesji, za które serdecznie przepraszamy i prosimy o wyrozumia-
łość Przewidywany termin zakończenia prac nastąpi 30 września 
2015 roku. Wykonawcą prac jest Firma WYSOCZAŃSKI Jan Wy-
soczański, ul. Kamiennogórska 15a, 58-570 Jelenia Góra, a kierow-
nictwo budowy obejmą panowie Zbigniew Pacuła i Andrzej Budry-
nowski.

Wszelkich informacji w sprawie modernizacji tych ulic można uzy-
skać u inspektora ds. drogownictwa Urzędu Gminy i Miasta Arkadiu-
sza Klask tel. 75-78-11-257.

Nowa nawierzchni asfaltowa
Zakończono prace związane z położeniem nowej nawierzchni asfalto-

wej na drogach powiatowych (ul. Rynek, Bankowa, Pl. Kościelny) oraz na 
drodze gminnej (ul. Felczerska).

Odtworzenie nawierzchni było warunkiem umożliwienia Zakładom 
Gazowniczym wymiany w mieście sieci gazowej. Prace zostały wykonane 
na zlecenie Zakładów Gazowniczych ze Zgorzelca, a wykonawcą było 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Dróg Powiatowych we Lwówku 
Śląskim oraz Przedsiębiorstwu Robót Drogowych z Jałowca za sprawne 
położenie nawierzchni.

 Przebudowa drogi gminnej w Uboczu 
24 czerwca komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy 

i Miasta Gryfów Śląski dokonała odbioru inwestycji polegającej na prze-
budowie drogi gminnej w Uboczu na odcinku 0,37 km. Wyremontowana 
droga była zniszczona wskutek powodzi i intensywnych opadów desz-
czu i gradu w 2012 roku. Została wykonana nowa konstrukcja jezdni 
o nawierzchni bitumicznej, wykonano odwodnienie drogi za pomocą 
spadków poprzecznych i podłużnych, ułożono ścieki z elementów be-
tonowych, wykonano rowy odwadniające oraz pobocza. Prace drogowe 
zgodnie z umową były realizowane w okresie od 20 kwietnia do 19 czerw-
ca. Inwestycja dotowana jest z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 100% tj.: 132 374 zł. Gmina 
Gryfów Śląski poniosła koszty związane z wykonaniem dokumentacji 
projektowej oraz nadzorem inwestorskim zadania w wysokości 10 000 zł.

Przebudowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w Rząsinach

24 czerwca komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski dokonała odbioru inwestycji polegającej na prze-
budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rząsiny 
gmina Gryfów Śląski – Etap I na łącznym odcinku 0,4 km.

W ramach zadania została wykonana nowa konstrukcja jezdni o na-
wierzchni bitumicznej, wykonano odwodnienie drogi za pomocą spad-
ków poprzecznych i podłużnych, ułożono ścieki z elementów betono-
wych, wykonano rowy odwadniające i przepusty oraz pobocza. Prace 
drogowe zgodnie z umową były realizowane w okresie od 25 maja 2015r. 
do 24 czerwca. 

Inwestycja dotowana jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 
ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 
100 800 zł. Wartość wykonanych robót drogowych wyniosła 140 000 zł.

Gmina Gryfów Śląski na realizację zadania przeznaczyła z budżetu 
39  200 zł oraz poniosła koszty związane z wykonaniem dokumentacji 
projektowej oraz nadzorem inwestorskim zadania w wysokości 11 000 zł. 

Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask 

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że 

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, odda-
nia w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierża-
wę w roku 2015 znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz na stronie in-
ternetowej www.gryfow.pl i www.bip.gryfow.pl na zakładce 
nieruchomości. 
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Właśnie minęły trzy miesiące pani pracy na stanowisku dyrektora  
ZBGKiM w Gryfowie Śląskim. Czym się pani zajmowała w tym czasie?

Był to okres, w czasie którego zapoznałam się z zadaniami, sposobem ich re-
alizacji. Poznałam sytuację finansową zakładu. Zadania, które zakład wykonu-
je są wszystkim mieszkańcom doskonale znane, bo odkąd zakład został powoła-
ny do życia – nie zmieniły się. Można je podzielić na trzy obszary: gospodarka 
mieszkaniowa obejmująca mieszkania komunalne, socjalne, budynki komunalne 
oraz budynki wspólnot mieszkaniowych, gospodarka komunalna – letnie i zi-
mowe oczyszczanie gminnych terenów miasta, utrzymanie gminnych terenów 
zielonych, zarządzanie komunalnymi cmentarzami, targowiskiem, placem za-
baw, szaletem miejskim oraz gospodarka wodno – ściekowa, czyli między inny-
mi dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, usuwanie awarii 
w tym obszarze.

Pierwsze zadania do realizacji to...
Jak wspomniałam zadania się nie zmieniły, ale organizacja pracy w celu ich 

realizacji pozostawiała dużo do życzenia. Niejednokrotnie już się okazało, że 
daną pracę można wykonać szybciej i dokładniej, poprzez właściwe określenie 
harmonogramu działań, przygotowanie się do wykonania zadania. Oczywiście 
są to początki, ale moje działania będą szły w takim kierunku, aby reagować 
szybko, bez zbędnej zwłoki, aby wykonać pracę jak najlepiej i dokładnie i w koń-
cu, aby mieszkańcy zauważyli poprawę.

Czy wprowadziła pani już jakieś zmiany w funkcjonowaniu instytucji?
Od lipca mamy nowy regulamin wynagradzania oraz pracy. Wprowadzone 

zmiany mają na celu poprawę jakości pracy, jej uelastycznienie, dostosowanie do 
aktualnych potrzeb. W tym celu dla niektórych grup pracowników został wpro-
wadzony równoważny system pracy. Zmieniony został również system premio-
wania, a także zróżnicowano wynagrodzenia. Pracownicy faktycznie zaanga-
żowani, kreatywni zostali wyróżnieni. Dużą wagę przywiązuję również do 
zachowania się pracowników wobec siebie, ale przede wszystkim w stosunku 
do odbiorców naszych usług. Mam nadzieję, że takie podejście do oceny pracy 
poszczególnych pracowników będzie sprzyjało jakości pracy, a osoby chcące więcej 
zarabiać, będą musiały się o to postarać.

Wykonywanie poszczególnych prac w dużej mierze zależy od sprzętu, 
a z tego co mi wiadomo, jego jakość i ilość nie jest zadowalająca...

Zakład dysponuje niestety w przeważającej mierze sprzętem starym, który 
kwalifikuje się do wymiany. Występują również braki sprzętu. Na razie kupili-
śmy traktorek do koszenia oraz ubijak. Ten pierwszy sprawdza się przy kosze-
niu większych powierzchni, co jest odczuwalne przede wszystkim przy koszeniu 
parku przy ul. Kolejowej, bo szybciej i ładniej. Chcę także zacząć wykorzysty-
wać go do koszenia cmentarzy. Natomiast ubijak jest nieodzowny przy pracach 
ziemnych. Dzięki niemu nie będzie trzeba czekać, aż ziemia osiądzie lecz na-
tychmiast po wykonaniu pracy, będzie można odtwarzać nawierzchnię. Te dwa 
zakupy już przyspieszyły wykonywanie pracy.

Jakie są priorytetowe inwestycje w celu usprawnienia pracy?
Jednym z pilniejszych zakupów inwestycyjnych jest zamiatarka ze spryski-

waczem zamiatanej powierzchni. Dzisiaj zamiatamy miotłami i jest to sposób 

trochę archaiczny, czego przykładem są ulice, na których ciągle wychodzi pozi-
mowy piasek, a tak być nie powinno. Taki podstawowy sprzęt kosztuje około 
13 tys. zł. Nie jest to być może dużo, ale na obecne możliwości finansowe zakładu 
– niemożliwe. Do zamiatarki można dokupić elementy pozwalające wykorzy-
stywać ją przy odśnieżaniu. Szukam możliwości zakupu poprzez wykorzystanie 
środków z funduszy zewnętrznych, np. PFRON.

Nie należy zapominać o osobach z zewnątrz, które sprzątają, pielą, remon-
tują, a bez których te prace nie byłyby wykonane. Mam tu na myśli skazanych 
z Zakładu Karnego w Zarębie, osoby objęte programem wykluczenia społecz-
nego, a także osoby odrabiające czynsz. Zatrudniamy stażystkę oraz jedną osobę 
w  ramach robót publicznych. Dzięki takim osobom prace wykonywane przez 
zakład są tańsze, ale przede wszystkim zwiększa się ich zakres. W chwili obecnej 
w Urzędzie Pracy jest złożony wniosek o następne trzy osoby, które chcę zatrud-
nić w ramach robót publicznych. Poziom współpracy zarówno z ZK i Biurem 
Pracy chcę utrzymać na co najmniej dotychczasowym poziomie.

Co jest obecnie największą bolączką ZBGKiM?
Bolączką zakładu jest poziom zadłużenia, tak wobec zakładu, jak i same-

go zakładu. Do dłużników wysyłane są upomnienia, a następnie, w przypad-
ku braku reakcji, prowadzone jest dalsze działanie windykacyjne. I będą one 
konsekwentnie prowadzone. Zamówione zostały wodomierze, z których będzie 
można korzystać dopiero po opłaceniu abonamentu. Jest to jeden z nowych sposo-
bów na osoby zalegające z zapłatą za wodę i ścieki. Będą one stosowane, jeżeli się 
sprawdzą, wobec najbardziej opornych dłużników. Bo niestety tak już jest, że za 
usługi należy płacić, gdyż w przeciwnym wypadku zaczyna nakręcać się spirala 
zadłużenia, która wciąga inne podmioty, w tym przypadku zakład. Bo to brak 
wpłat w dużej mierze jest przyczyną zadłużenia. Powoli zaczynamy je spłacać, 
ale jest to proces żmudny i wymagający szczegółowego dopracowania.

Sporo spraw, jak na trzy miesiące...
To jest początek pracy, ale liczę, że zmiany już wprowadzone, a także te, 

które czekają w kolejce, przyniosą efekty w postaci czystego miasta, dobrze wyko-
nanych remontów i innych usług świadczonych przez zakład, dobrej lub bardzo 
dobrej współpracy z Urzędem, innymi jednostkami, a także z mieszkańcami 
gminy. A tak korzystając z okazji chciałabym zaapelować do wszystkich osób, 
które mają problem z trafieniem ze śmieciami do pojemników na nie przezna-
czonych – szanujcie pracę innych, bo przez takie beztroskie postępowanie w dużej 
mierze mamy do czynienia z pracą syzyfową, a chyba nie o to chodzi. Czy nie 
lepiej się przejść po ulicach, po których nie fruwają papiery, nie walają się puste 
butelki i puszki?Podobną prośbę kieruję do osób „majsterkowiczów”, które upodo-
bały sobie rozkręcanie ławek w parkach, płotków przy piaskownicach. Każda 
czynność kosztuje. To co państwo zniszczycie trzeba odtworzyć, czyli przezna-
czyć znowu pieniądze na coś, co było i mogło dalej służyć, zamiast na prace nowe 
i konieczne do wykonania. 
Dziękuję za rozmowę, a do powyższej prośby przyłącza się także redak-
cja Kuriera Gryfowskiego.

Trzy miesiące minęły...
Z nową dyrektor ZBGKiM Małgorzatą Uhornicką rozmawia Marzena Wojciechowska.
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27 czerwca w Młyńsku odbyła się VIII edycja Święta Rodziny. Or-
ganizatorami byli Sołtys i Rada Sołecka Młyńska. W kościele pw. Świę-
tego Józefa Robotnika odbyła się msza święta w intencji rodzin odpra-
wiona przez ks. kanonika Szymona Bajaka. Część oficjalna odbyła się na 
placu przed świetlicą, gdzie niżej podpisana powitała gości i otworzyła 
kolejne już Święto. Na uroczystość przybyli m.in.: Starosta Lwówecki –  
Marcin Fluder, burmistrz Gryfowa Śl. Olgierd Poniźnik zastępca burmi-
strza – Andrzej Tartak, przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzy-
pek, radni Rady Miejskiej – Bożena Burak, Marta Wilas, Jerzy Guzy,  
Tadeusz Jagiełło – radny powiatowy, pani Teresa Polesiak z DODR 
oraz sołtysi – Katarzyna Jezierska, Barbara Pasiak i Jan August. Część 
artystyczną rozpoczął duet Reginy i Mariana Przybyłowskich, goście 
usłyszeli w ich wykonaniu piosenki o tematyce rodzinnej. Jak zawsze 
dzieci z Młyńska wystąpiły w przedstawieniu, tym razem było to „Jaj-
ko” i „Kaczka Dziwaczka”. W długo oklaskiwanej inscenizacji wystąpili: 
Łukasz Kozubek, Dawid Baszak, Kacper Łukasik, Błażej Bocheński 
Klaudia Bocheńska, Laura Kuchciak, Diana Kuchciak, Zuzanna Sie-
radzka, Patrycja Ochman. Wystąpił także zespół ludowy Sołtysowe 
Gryfinki. Kulminacyjnym momentem były potyczki rodzinne, w któ-
rych uczestnicy musieli wykazać się różnymi umiejętnościami, takimi 
jak: przypinanie spinaczy drugiej osobie z zamkniętymi oczami, naśla-
dowanie głosów zwierząt, konkurs na najciekawszy obiekt w Młyńsku, 
uderzenie chochlą w patelnię z zasłoniętymi oczami. W potyczkach ro-
dzinnych zwyciężyła Anna i Jakub Kuchciakowie. Nagrodę otrzymali 
od radnego Jerzego Guzego. Konkurencja, która wzbudziła wiele emocji 
to wybory najsilniejszego mężczyzny Młyńska. Każdy z pięciu uczestni-
ków, aby zasłużyć na miano mistera, musiał się zmierzyć z utrzymaniem 
20 kg ziemniaków w powietrzu, podnoszeniu jak największej ilości cegieł 
oraz w  wielu innych konkurencjach. Wśród siłaczy najtwardszymi za-
wodnikami okazali się dwaj panowie Damian Sałaciński i Jakub Kuch-
ciak – otrzymali równorzędne pierwsze miejsce, a w nagrodę praktyczne 
narzędzia siekierkę i szpadel, dzięki którym podczas pracy będą mogli 
wykazać swoją siłę. Na koniec konkurencji dzieci miały dużą frajdę w zbi-
janiu worka cukierków wiszącego na sznurze. Podczas święta można było 
zjeść słynne, młyńskie pierogi z sosem czosnkowym, karkówkę i kiełba-
skę z grilla. Podczas festynu zorganizowano loterię fantową, zjeżdżalnię 
dla dzieci, malowano buzie w fantazyjne wzory. Całą, jak zawsze uda-
ną i świetnie zorganizowaną imprezę, poprowadził Mariusz Swastek. 
Uwieńczeniem Święta Rodziny 2015 była rodzinna biesiada na powietrzu 
pod namiotem do późnych godzin nocnych. Podziękowania dla wszyst-
kich, którzy włączyli się w pomoc i organizację Święta Rodziny.

Dziękujemy za wsparcie Święta – burmistrzowi Olgierdowi Poniźni-
kowi, staroście Marcinowi Fluderowi, przewodniczącemu – Robertowi 
Skrzypkowi, radnej powiatowej – Małgorzacie Szczepańskiej, Radnym 
- Jerzemu Guzemu i Marcie Wilas, Marzenie i Dariuszowi Wojciechow-
skim, Katarzynie i Andrzejowi Adamowiczom, Janinie i Zygmuntowi 
Jakubowskim, sołtys Wieży Barbarze Pasiak.

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

13 czerwca do Młyńska na plac zabaw przybył klaun, który pokazał 
swoje umiejętności i rozbawił dzieci. Duże wrażenie zrobił szczególnie 
na tych najmłodszych, w czasie pokazów ogromnych baniek mydlanych 
i różnych sztuczek. Jego śmieszny strój i miny wywoływały spontaniczny 
śmiech i radość na twarzach dzieci. Klaun wciągał w zabawę zarówno 
przybyłe dzieci, jak i ich rodziców. Gry i zabawy dla najmłodszych prze-
prowadziła także Marta Wilas. Każde dziecko mogło upiec kiełbaskę 
przy prawdziwym ognisku.  Zabawa była udana, dzieci chętnie korzystały 
z placu zabaw, jak i z nowej altany. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że klaun 
był rewelacyjny. Takie spotkanie chcemy powtórzyć. 

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

Działo się w Młyńsku
VIII Święto Rodziny

Wizyta klauna
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Uchwałą nr VII/34/15 z dnia 12 maja 2015 
roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski 
wprowadziła nową niestrzeżoną strefę płatne-
go parkowania na ul. Bankowej – prawa strona 
ulicy równolegle do chodnika.

Opłaty zgodnie z cennikiem należy nie-
zwłocznie wnieść w parkomacie znajdującym się 
u zbiegu Rynku i ul. Bankowej (przy północnej 
pierzei Rynku).
Cennik jest następujący:
• 1,00 zł za pierwsze pół godziny 
• 2,00 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę parko-
wania
• 2,20 zł za drugą godzinę parkowania
• 2,40 zł za trzecią godzinę parkowania
• 2,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę par-
kowania

Opłaty za parkowanie w tej strefie oraz do-
tychczas funkcjonującej w Rynku pobiera się 
w dni robocze od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 9:00 do 17:00.

Planowane uruchomienie tej strefy – 1 sierp-
nia 2015 roku. Wyżej wymienioną uchwałą zli-
kwidowano niestrzeżoną strefę płatnego parko-
wania na pl. Kościelnym.

Nowa stawka opłaty 
za korzystanie z szaletu 

miejskiego w Gryfowie Śląskim
 

Zarządzeniem z dnia 19 czerwca 2015 roku 
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski obni-
żył opłatę za korzystanie z szaletu miejskiego 
(ul. Lubańska) do 1 złotego. Nowa stawka opła-
ty obowiązuje od 1 lipca 2015 roku.

Nowa płatna strefa parkowania 
w centrum Gryfowa Śląskiego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej swo-
im Postanowieniem z dnia 17 czerwca 2015  
(Dz. U. poz. 852) zarządził na dzień 6 września 
2015 ogólnokrajowe referendum. Pytania w re-
ferendum mają następujące brzmienie: 
Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wpro-
wadzeniem jednomandatowych okręgów wybor-
czych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej?”
Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzyma-
niem dotychczasowego sposobu finansowania 
partii politycznych z budżetu państwa?”
Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowa-
dzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwo-
ści co do wykładni przepisów prawa podatkowe-
go na korzyść podatnika?”

Na karcie do głosowania w referendum za-
mieszcza się następujące wyjaśnienia dotyczące 
przedmiotu referendum:
 „Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” 
oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi nega-
tywnej „NIE” oznacza brak zgody:
1) na wprowadzenie jednomandatowych okrę-
gów wyborczych w wyborach do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej (odpowiedź na pytanie 
pierwsze)

2) na utrzymanie dotychczasowego sposobu fi-
nansowania partii politycznych z budżetu pań-
stwa (odpowiedź na pytanie drugie)
3) na bezpośrednie wpisanie do ustawy – Ordyna-
cja podatkowa zasady, zgodnie z którą w przypad-
ku istnienia wątpliwości prawnych organ zobo-
wiązany jest wątpliwości te rozstrzygać na korzyść 
podatnika (odpowiedź na pytanie trzecie)

Lokale wyborcze będą funkcjonować w sta-
łych miejscach (jak w wyborach Prezydenta 
RP) tyle, że w innych godzinach od 6:00 do 
22:00. Każdy biorący udział w referendum może 
głosować korespondencyjnie, zamiar ten należy 
zgłosić do Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski do 22 sierpnia 2015 roku. 

Także wyborca niepełnosprawny o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności oraz wyborca, który ukończy  
75 rok życia może głosować przez pełnomocni-
ka. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnic-
twa należy złożyć do Burmistrza Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski do 28 sierpnia 2015 roku. 

Poniżej przedstawiam numery i granice ob-
wodów głosowania oraz adresy siedzib obwodo-
wych komisji wyborczych:

Nr 
ob-

wodu
Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej

Lokal przy-
stosowany
dla osób 

niepełno-
sprawnych

1 Miasto Gryfów Śląski:
ulice: Cmentarna, Garbarska, Kolejowa 
1-19c, Kolejowa 41-66, Lipowa, Młyńska 
1-4a, Młyńska 16-37, Przedszkolaków, 
Rybna, Szkolna, Uczniowska, Żeromskiego
Sołectwa: Krzewie Wielkie, Młyńsko

Sala gimnastyczna 
Gimnazjum 
w Gryfowie Śląskim,
ul. Uczniowska 11a
tel. 75 78 13 269

TAK

2 Miasto Gryfów Śląski:
ulice: Andersa, Floriańska, Garncarska, Jelenio-
górska 14-24, Kwiatowa, Lwowska, Malowni-
cza, Osiedle Horyzont, Osiedle 7 Dywizji, Par-
kowa, Partyzantów, Spacerowa, Storczykowa, 
Tulipanowa, Widokowa, Wiosenna, Zielona

Szkoła Podstawowa 
w Gryfowie Śląskim
ul. Uczniowska 17
tel. 75 78 13 486

TAK

3 Miasto Gryfów Śląski:
ulice: Akacjowa, Gliniana, Jeleniogórska 7-9, 
Kolejowa 20-38a, Krótka, Kusocińskiego, 
Lwówecka, Młyńska 5-15a, Nad Stawami, 
Oldzańska, Polna, Sienkiewicza, 
Sikorskiego, Słoneczna, Spółdzielcza, 
Spokojna, Strzelnicza, Targowa, Wiśniowa

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury 
w Gryfowie Śląskim
ul. Kolejowa 33a
tel. 75 78 12 900

NIE

4 Miasto Gryfów Śląski:
ulice: Bankowa, Boczna, Felczerska, 
Grodzka, Lubańska, Łąkowa, 
Plac Kościelny, Rolna, Rynek, Rzeczna, 
Rzepakowa, Sanatoryjna, Wąska, Wojska 
Polskiego, Zakątek, Za Kwisą, Zaułek, Źródlana
Sołectwa: Proszówka, Wieża

Ratusz – 
Parter Urzędu 
Gminy i Miasta 
w Gryfowie Śląskim
ul. Rynek 1
tel. 75 78 11 264

NIE

5 Sołectwa: Rząsiny, Wolbromów Szkoła Podstawowa 
w Rząsinach nr 94; 
tel. 75 78 44 188

NIE

6 Sołectwo: Ubocze Szkoła Podstawowa 
w Uboczu nr 169, 
tel. 75 78 11 265

NIE

7 Gryfów Śląski:
Szpital, ul. Rzeczna 25

Szpital w Gryfowie 
Śląskim, ul. Rzeczna 25
tel. 75 78 13 322

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Gryfów na

Zapraszamy Państwa do odwiedzania  
naszego profilu na Facebooku: 
www.facebook.com/gryfowpl. 
Tylko tam najświeższe wiadomości z życia 
miasta i regionu, zdjęcia, ciekawostki.

Dane do kontaktu z Urzędem Gminy 
i Miasta w Gryfowie Śląskim 

Adres: 
Urząd Gminy i Miasta 

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski

Godziny pracy: 
poniedziałek 8.00-17.00

wtorek, środa, czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-14.30

 
Kontakt: 

telefon sekretariat:
75 78-13-552, Fax: 75 78-13-916
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23 czerwca w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta odbyła się sesja 
zwyczajna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Głównymi tematami ob-
rad były: Turystyczne zagospodarowanie Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
oraz Funkcjonowanie klubów i stowarzyszeń sportowych na terenie Gminy 
Gryfów Śląski. W sesji wzięli udział zaproszeni goście: zastępca dyrekto-
ra biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Jakub Feiga, Magdalena 
Tworek - opiekun gminy z ramienia DOT, Mirosław Zdulski – menadżer 
ds. projektów w Euroregionie Nysa, Bogdan Ludkowski właściciel hotelu 
„Stacja nad Kwisą” oraz przedstawiciele klubów sportowych.

W części sesji dotyczącej turystyki Burmistrz Olgierd Poniźnik przed-
stawił Program turystycznego zagospodarowania gminy Gryfów Śląski na 
lata 2015-2020. 
W planie znalazły się m.in. takie punkty jak:
• promocja gospodarstw agroturystycznych oraz prywatnych obiektów tu-
rystycznych,
• wyznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego szlaków tury-
stycznych oraz ich tworzenie,
• budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym torze kolejowym (Oleszna 
Podgórska–Ubocze),
• budowa pieszo-rowerowej ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej wokół Jeziora 
Złotnickiego w Gryfowie Śląskim,
• budowa ścieżki Rowerem Wokół Gór Izerskich. Przygraniczna dostęp-
ność kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa wokół Gór Izerskich,
• wykonanie pamiątki turystycznej z Gryfowa Śląskiego (ogłoszenie kon-
kursu na pamiątkę),
• wydawanie folderów, przewodników, map oraz gadżetów promujących 
gminę oraz promocja na targach turystycznych (z wykorzystaniem poten-
cjału Towarzystwa Miłośników Gryfowa oraz przy wsparciu Dolnośląskiej 
Organizacji Turystycznej).

W dziale Obiekty zabytkowe i parki, burmistrz podkreślił takie zadania 
jak:
• zagospodarowanie ruin Zamku Podskale w Rząsinach (wiązałoby się to 
z odkupieniem działki pod drogę dojazdową do ruin zamku) oraz rewita-
lizację parku przy ul. Parkowej i Partyzantów w Gryfowie Śląskim.

Na powyższe projekty gmina zamierza pozyskać środki zewnętrzne. 
Podsumowując, burmistrz stwierdził: turystyka była do tej pory na ubo-

czu działań gminy i chcemy w tej kadencji nadać jej odpowiednią rangę. 
W punkcie szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe radny Grzegorz Piejko 
przedstawił przygotowaną wraz z radnym Mateuszem Królakiem filmową 
prezentację projektu malowniczej trasy rowerowej wokół Jeziora Złotnic-
kiego – z Gryfowa do Zapory na Jeziorze Złotnickim. Radni zapropono-
wali, aby na trasie stworzyć atrakcje dla dzieci i młodzieży (zjazdy, skocz-
nie) oraz by w projekcie przewidziano również ścieżkę dla pieszych.

Następnie, przedstawiciel Euroregionu, Mirosław Zdulski omówił za-
łożenia projektu pn.: „Rowerem wokół Gór Izerskich”. Projekt ten zakłada 
utworzenie kompleksowej trasy ścieżek rowerowych przebiegających przez 
miejsca dziedzictwa kultury i przyrody u podnóża Gór Izerskich po obu 
stronach polsko-czeskiej granicy. Trasa ta będzie również przebiegała przez 
Gryfów Śląski. Jedna z koncepcji zakłada przyłączenie się do projektu po-
przez stworzenie ścieżki rowerowej wokół Zalewu Złotnickiego.

W części sesji poświęconej klubom i stowarzyszeniom sportowym, ich 
przedstawiciele Paweł Kaczmar (Atleta Rząsiny), Marek Makowski (Rada 
Gminna LZS), Arkadiusz Cichoń (Uczniowski Klub Sportowy ZSOiZ) 
zaprezentowali materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania klubów. 
Po prezentacji wywiązała się żywiołowa dyskusja dotycząca m.in. możli-
wości uaktywnienia sportu wiejskiego oraz nakładów finansowych na sport 
z budżetu gminy. Burmistrz przekazał prośbę o większą aktywność klubów 
na rzecz środowiska, dziękując jednocześnie za utworzenie szkółki tenisa 
dla dzieci przy LZS Błękitni Krzewie Wielkie.

Na stronie internetowej BIP (www.bip.gryfow.pl) w zakładce Prawo 
lokalne dostępne są treści uchwał Rady Miejskiej oraz protokoły z sesji. 
Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Oprac. Marzena Wojciechowska, Fot.: Artur Grabowski

Turystyka i sport na sesji

Gmina Gryfów Śląski przystąpiła do pro-
jektu, który pilotuje Stowarzyszenie Gmin 
Polskich „Euroregionu Nysa”, pn. Rowerem 
wokół Gór Izerskich. Przygraniczna dostęp-
ność kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa wokół Gór Izerskich. Pro-
jekt będzie realizowany z gminami czeskimi. Celem projektu jest połączenie 
szlaków rowerowych wokół Gór Izerskich po stronie czeskiej i polskiej.

List intencyjny dotyczący zamiaru współpracy w projekcie podpisany zo-
stał przez Gminę Gryfów Śląski już w marcu br., natomiast 1 lipca odbyło się 
pierwsze wspólne spotkanie gmin, które podpisały list intencyjny, z przedsta-
wicielem Euroregionu Nysa strony czeskiej – panem Ondřejem Havlíčkiem 
oraz przedstawicielami Euroregionu Nysa po stronie polskiej: panem Pio-
trem Romanem – Prezydentem Euroregionu oraz panem Mirosławem Zdul-
skim – menadżerem ds. projektów w Euroregionie. 

Po wspólnych negocjacjach do projektu przystąpi część gmin z dwóch po-
wiatów: lwóweckiego i lubańskiego. Trwają jeszcze rozmowy z innymi gmi-
nami. Na cały projekt przewidziany jest budżet 5 mln. euro, z czego połowa 
przypadnie dla gmin polskich. W ramach projektu przewidziano działania 
inwestycyjne, stworzenie małej infrastruktury przy szlakach oraz oznako-
wanie jej. Trasa musi przebiegać przy zabytkach oraz pomnikach przyrody. 
Propozycja odcinka szlaku rowerowego przebiegającej przez teren Gminy 
Gryfów Śląski, po uzgodnieniu z Gminą Mirsk łączy się przy rzece Kwisa 
na wysokości miejscowości Proszówka, następnie przechodzi przez nieczyn-
ny most na rzece Kwisa, przez który przebiegała linia do przewozu urobku 
z kamieniołomów, do Wieży, tam drogami gminnymi wzdłuż rzeki Kwisy 
docieramy do drogi nr 360 przed mostem na rzece Kwisie, dalej do centrum 
Gryfowa Śląskiego ul. Sanatoryjną do Rynku, ul. Bankową docieramy do 
Kościoła Św. Jadwigi – długość trasy ok. 3,5 km. 

W rynku i przy kościele znajdują się stojaki rowerowe. Jest możliwość 
postoju, odpoczynku, zwiedzania oraz skorzystania z lokalów gastronomicz-

5 mln euro na rowerowe szlaki

...czyli Dolnośląskie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami, organi-
zuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna przy współudziale wybranej w danym 
roku, biblioteki publicznej z terenu województwa dolnośląskiego oraz z pomo-
cą kilku oficyn wydawniczych. W tym roku akcję współorganizowała Miejsko-
-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach.

12 czerwca o godz. 12.30 w Bibliotece Publicznej w Gryfowie Śląskim 
odbyło się spotkanie z autorem książek i rysownikiem Pawłem Wakułą. 
Uczestniczyły w nim dwie klasy pierwsze Szkoły Podstawowej w Gryfowie 
Śląskim wraz z wychowawczyniami Agnieszką Puchalską i Martą Reimann 
oraz dzieci z kółka bibliotecznego. Spotkanie przebiegło w sympatycznej at-
mosferze, autor potrafił skupić uwagę uczestników, a szczególną radość spra-
wił im tworząc w trakcie spotkania zabawne rysunki na flipczarcie.

Zarówno Szkoła Podstawowa, jak i Gimnazjum wzięły udział w konkur-
sie plastycznym na rysunek lub komiks „A to historia”, towarzyszącym ak-
cji „Z książką na walizkach”. W sumie na konkurs wpłynęły 23 interesujące 
prace. Trzy najciekawsze (Anny Denisienko, Oliwii Kazimierczuk i Hanny  
Nanowskiej) organizatorzy zabrali na finał akcji do Polkowic.Wszyscy uczest-
nicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie. Po zakończonym spotkaniu 
dzieci chętnie kupowały książki pana Pawła z obowiązkowym autografem. Ser-
decznie dziękujemy organizatorom akcji za możliwość uczestniczenia w spo-
tkaniu, które dostarczyło dzieciom wielu pozytywnych wrażeń.

Z książką na walizkach

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Gminy Polkowice

nych. Dalsza trasa z Placu Kościelnego, ul. Lubańską i w prawo w ul. Party-
zantów do końca. Przy skrzyżowaniu ul. Partyzantów i ul. Os. 7 – Dywizji 
prosto wraz z zielonym oznakowaniem trasy rowerowej docieramy wzdłuż 
jeziora do kładki, gdzie trasa łączy się z Gminą Olszyna – długość trasy ok. 
2,2 km. Insp. ds. promocji i współpracy z zagranicą Agnieszka Muszka
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IX Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego poświęcona 
była zatwierdzeniu sprawozdania finansowego z wyko-

nania budżetu za 2014 rok oraz bezpieczeństwu zdrowotnemu w po-
wiecie lwóweckim. Za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Lwóweckiego głosowało 11 radnych, 5 było przeciwnych. Obrady od-
były się 19 czerwca 2015 roku w siedzibie Starostwa.

Sesja rozpoczęła się tradycyjnie od przywitania gości oraz przyjęcia 
protokołów z poprzednich Sesji. Potem rozpoczęła się część związana 
z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Szczegóło-
we dane dotyczące wykonania budżetu przedstawił w krótkiej prezenta-
cji Bogdan Jurczak – skarbnik powiatu. Podobnie jak w ubiegłych latach 
największym wyzwaniem dla budżetu było zadłużenie pozostawione po 
zlikwidowanym SP ZZOZ-ie, choć dług z roku na rok jest coraz mniej-
szy, wciąż do spłaty pozostało ponad 14 mln zł. Pomimo tego obciążenia 
wyremontowano sporo kilometrów dróg, wykonano termomodernizację 
6 budynków powiatowych oraz zakończono remont II piętra „starego 
szpitala – nowej siedziby Starostwa”, do którego przeniesiono część wy-
działów urzędu. W tej części Sesji odczytana została również opinia Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Komisji Rewizyjnej, 
które pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu powiatu za 2014 rok, 
co znalazło również potwierdzenie w głosowaniu nad uchwałą absoluto-
ryjną. 

Druga cześć Sesji poświęcona była bezpieczeństwu zdrowotnemu 
w  powiecie lwóweckim – oczekiwaniom i możliwościom finansowym. 
W  tej części Sesji aktualną sytuację Powiatowego Centrum Zdrowia 
przedstawili wicestarosta Zbigniew Grześków oraz Celestyn Rekowski 
– prezes spółki. W dyskusji radni skupili się na sytuacji finansowej PCZ 
oraz planach inwestycyjnych, jakie należy zrealizować do końca 2016 
roku, by spełnić wymogi dot. kryteriów sanitarnych i fachowych określo-
nych przez Ministra Zdrowia. Według szacunkowych wyliczeń potrzeba 
na to ok. 18 mln zł. Szansą na realizację zamierzeń są środki unijne z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, 
którego realizacja powinna rozpocząć się w III kwartale br., być może, 
z uwagi na trudną sytuacje szpitali w całej Polsce, termin spełnienia wy-
mogów zostanie wydłużony.

INFORMATOR POWIATOWY
Absolutorium dla Zarządu Powiatu

OGŁOSZENIE
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwów-

ku Śląskim podejmie współpracę z osobą chętną do prowadze-
nia pralni w pomieszczeniach budynku szpitala w Gryfowie 
Śląskim przy ul. Rzecznej 25. Oferujemy pomoc w postaci ko-
rzystnych warunków udostępnienia pomieszczeń i mediów oraz 
gwarancję zleceń. 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub gotowe roz-
począć prowadzenie działalności proszone są o kontakt pod  
numer tel. 75 782-01-04.

Oprócz uchwał absolutoryjnych radni przegłosowali zmiany do bu-
dżetu na 2015 oraz zmiany w składzie Komisji Zdrowia, z pracy w której 
zrezygnował Franciszek Bar, po tym jak Rada zatwierdziła jego wybór na 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Treści uchwał wraz z uzasadnie-
niem opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod ad-
resem www.bip.powiatlwowecki.pl. Kolejna planowana Sesja odbędzie 
się po przerwie wakacyjnej we wrześniu.

Marcin Lampart

Wycieczka uczestników Dziecięco-Młodzieżowej Pracowni Pla-
stycznej M-GOK do Karpacza i Pławnej jest owocem 5 i 6 Aukcji Prac 
Plastycznych. Za aukcję '2013 uzyskaliśmy prawie 650 zł, a grudniowa 
Aukcja Prac Plastycznych '2014 przyniosła rekordową kwotę 1020 zł! 
To  prace uczestników pracowni, licytowane nie tylko przez rodziców, 
cieszyły się tak ogromnym powodzeniem. 

W ten sposób mogliśmy zrealizować kolejną już wycieczkę. Tym 
razem postawiliśmy na zwiedzanie lokalnych atrakcji turystycznych. 
W  Karpaczu zwiedziliśmy: Karkonoskie Tajemnice, gdzie mogliśmy 
poznać różne wcielenia Ducha Gór i wziąć na szczęście trochę księży-
cowego pyłu, Bajkową Chatę, gdzie w specjalnie przygotowanej scenerii 
dzieci wysłuchały bajek i... spróbowały pierniczków z chatki Baby Jagi 
oraz Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego. 
To ostatnie jest ponadczasowym zbiorem chwil dziecięcych zabaw wie-
lu pokoleń. Dzieci mogły poznać niezwykłe materiały, z jakich robione 
były zabawki (np. mielone muszle) lub historię lalki Barbie. W Pławnej 
- Miejscu Magicznym wymyślonym i stworzonym przez Darka Miliń-
skiego - mogliśmy poruszać lalkami naturalnej wielkości, zrobić odbitki 
w pracowni litografii, być przez chwilę kowalem, ulepić z gliny miseczkę 
metodą wałeczkową. Zwiedzanie Arki Noego i Muzeum Przesiedleńców, 
gdzie nagły deszcz zrobił nam piękną, naturalną scenografię, dopełniły 
ten dzień pełen wrażeń i chwil zadumy nad słowami: „Drzewa rodzą się 
i umierają zmieniając tylko fryzurę pejzażu a ziemia obdarowuje i złych i do-
brych ludzi chlebem." (D. Miliński)

Dziękuję paniom: Bernadecie, Steni i Bożence za pomoc i opiekę :) 
Idea pracowni powstała w mojej głowie ponad 20 lat temu. Jest miejscem 
nieustającej inspiracji twórczej. Mam nadzieję, że takim pozostanie.

Instruktor plastyki

Pracownia plastyczna 
na wycieczkach
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O PROJEKCIE
Filmy, muzyka, książki, gry i archiwalia – 

ponad 900 utworów w cyfrowej wersji można 
znaleźć na instalacjach Kultury Na Widoku, 
które od 27 maja, przez 5 miesięcy, będą podró-
żowały po Polsce. Ta multimedialna biblioteka 
odwiedzi 48 miejsc i 14 festiwali, podczas których posiadacze smart-
fonów, tabletów i użytkownicy Internetu na terenie całego kraju będą 
mieli szansę poznać bogactwo legalnych źródeł w sieci oraz w prosty 
sposób pobrać interesujące ich utwory.

Kultura Na Widoku uzyskała wyróżnienie „Patronat Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Samorządności”. Projekt realizuje 
Fundacja Legalna Kultura. Partnerami strategicznymi są Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmo-
wej.

Kultura Na Widoku to multimedialny projekt, który daje dostęp do 
bogactwa zasobów legalnych źródeł kultury w cyfrowym wydaniu, do-
słownie i w przenośni wychodząc naprzeciw współczesnemu odbiorcy.

Uliczne i wirtualne biblioteki to multimedialne instalacje, umożliwia-
jące pobieranie filmów, muzyki, książek i gier, ustawione w centralnych 
punktach miast i wydarzeń kulturalnych, a także plakaty na terenie ca-
łej Polski. Sercem projektu jest strona internetowa. Niezależnie od pre-
ferencji i miejsca zamieszkania – ponad wszelkimi barierami – miliony 
odbiorców będą mogły skorzystać z bogatej oferty kulturalnej, ponieważ 
wszystkie utwory znajdują się na www.kulturnawidoku.pl.

Projekt ma na celu budowanie świadomego uczestnictwa w kulturze 
i jest skierowany do wszystkich – nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie 
jest za późno, żeby wyrobić w sobie nawyk sięgania po kulturę z legalnych 
źródeł.

 „Bardzo podoba mi się to, że kultura z legalnych źródeł wyszła odbiorcy na 
spotkanie. Stanęła na trotuarze i czeka na niego. To jest fantastyczna idea!” 
–  mówi Danuta Stenka.

Zasięg projektu został poszerzony dzięki plakatom, dającym dostęp do 
utworów podobnie jak multimedialne instalacje. Do kilkuset miast i miaste-
czek z utrudnionym dostępem do kultury trafi 30 tysięcy plakatów Kultury Na 
Widoku, które zawisną w przestrzeni publicznej oraz w bibliotekach, domach 
kultury i szkołach, zachęcając do sięgania po kulturę z legalnych źródeł.

 „Oglądałbym legalne filmy, gdyby były dostępne i gdybym wiedział gdzie 
ich szukać” – często argumentują internauci.

Fundacja Legalna Kultura za pomocą tego projektu postanowiła pokazać 
w praktyce, że kultura pochodząca z legalnych źródeł jest na widoku i na wy-
ciągnięcie ręki.

BOGACTWO ZASOBÓW
Kultura Na Widoku to ponad 900 utworów skatalogowanych w pięciu 

kategoriach. Wśród tytułów wymienić można m.in. albumy muzyczne na-
gradzanych polskich artystów - Natalii Przybysz, Artura Rojka, Afromental, 
Natalii Kukulskiej czy Voo Voo, literackie bestsellery takie jak powieść Olgi 
Tokarczuk „Księgi Jakubowe”, „Ziarno prawdy” Zygmunta Miłoszewskiego 
czy audiobook wg powieści Philipa K. Dicka „Blade Runner” z udziałem 
m.in. Roberta Więckiewicza, Andrzeja Chyry i Agnieszki Grochowskiej.

Regał „Film” to kino na wyciągnięcie ręki. Znajdują się tu polskie produk-
cje filmowe ostatnich 10 lat – filmy fabularne, dokumentalne, animowane, 
międzynarodowe koprodukcje – które powstały dzięki wsparciu finansowe-
mu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W projekcie przedstawione zostały 
wybrane dzieła kinematografii, które dają świadectwo sukcesu polskiego kina 
ostatniej dekady.

Jeden z regałów poświęcony jest historii Polski w kulturze. Odbiorcy Kul-
tury Na Widoku otrzymują dostęp do filmów, książek i muzyki, prezentu-
jących historie Polski. Szczególne miejsce zajmuje kolekcja zdjęć i plakatów 
dokumentująca 25-lecie Samorządności w Polsce (z zasobów Ośrodka Karta 
i Europejskiego Centum Solidarności).

JAK TO DZIAŁA ?
– Każdy, kto podejdzie do regałów, zobaczy okładki filmów, płyt, książek oraz 

gier. Wpisując link do przeglądarki w urządzeniu mobilnym lub skanując kod QR 
będzie mógł, bezpłatnie albo w promocyjnej cenie, pobrać interesujący go utwór. 
Oczywiście, aby skorzystać z tych zasobów nie trzeba nawet wychodzić z domu. – 
mówi Kinga Jakubowska, prezes Fundacji Legalna Kultura.

Po wpisaniu unikatowego adresu w przeglądarkę mobilną lub zeskanowa-
niu kodu QR, użytkownik, w prostych etapach, uzyska dostęp do wy branego 
utworu. Instrukcja użytkowania i informacje, jak pobierać utwory, znajdują 
się na stronie www.kulturanawidoku.pl w zakładce JAK TO DZIAŁA 
oraz bezpośrednio na regałach i plakatach. Bezpłatna sieć wi-fi umożliwia 
korzystanie z instalacji non-stop.

Wreszcie możemy legalnie ściągać!

W marcu br. burmistrz Olgierd Poniźnik 
podpisał porozumienie z Dolnośląską Federacją 
Sportu z siedzibą we Wrocławiu, na organizację 
zajęć sportowych dla uczniów w ramach projek-
tu „Umiem pływać” w 2015r. Programem obję-
to dzieci szkół podstawowych, które w swoich 
miejscowościach nie mają dostępu do basenu.

Z Gminy Gryfów Śląski w projekcie uczestni-
czyło łącznie 45 dzieci, ze Szkół Podstawowych 
w Gryfowie Śląskim i Uboczu oraz Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Rząsinach. Zajęcia były 
realizowane w Aqua Park Sport Hotel w Świera-
dowie Zdroju. Łącznie zorganizowanych zosta-
ło 10 wyjazdów. W ramach każdego odbyły się 
dwie godziny lekcyjne pływania. Podczas zajęć 
uczestnicy mieli za zadanie opanować 4 pierwsze 
stopnie nauki pływania.

Na zakończenie dzieci otrzymały dyplomy 
ukończenia kursu nauki pływania. Życzymy 
uczestnikom kursu dalszych sukcesów w dosko-
naleniu pływania a nauczycielom oraz rodzicom 
dzieci, którzy opiekowali się grupą podczas do-
jazdu oraz na basenie, bardzo serdecznie dzię-
kujemy. 

Inspektor ds. współpracy 
z zagranicą i promocji gminy

Agnieszka Muszka
Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 

oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
i realizowany przez Dolnośląską Federację Sportu.

Nauczyli się pływać
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20 czerwca Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta 
Uboczu zorganizowała charytatywny Festyn Rodzinny, aby wesprzeć rodzi-
ców małego Szymonka w zakupie protezy rączki – lewego przedramienia. 
Szczytny cel imprezy: pomoc małemu chłopczykowi i wspaniałe hasło:  
Zabawa i pomoc w Uboczu idą w parze! zmobilizowała pracowników szkoły 
do kilkutygodniowych planów, przygotowań, gdyż po raz pierwszy w historii 
szkoły i wsi Ubocze była organizowana taka impreza.

Szymonek, tak jak my, jest z Ubocza, a mieszkańcy Ubocza znani są 
z tego, że doskonale potrafią się bawić i pomagać w potrzebie. Stanąć razem 
we wspólnej sprawie, bo zdrowie i przyszłość dziecka z naszej wsi, to nasza 
wspólna sprawa. Wierzyliśmy, że staniemy się jedną wielką rodziną, która 
ma ogromną siłę i moc pomagania oraz dawania małej, codziennej radości. 

Wreszcie nadszedł ten dzień – sobota, 20 czerwca, godz. 13:00. I tak się 
stało. Pomimo ciągłych przelotnych opadów frekwencja dopisała. Po po-
witaniu przybyłych gości przez dyrektora szkoły Annę Pląskowską odby-
ło się przedstawienie „Rzepka” w reżyserii Joanny Czerwiec. W tytułową 
rolę wcielił się Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik, 
pozostałe postaci wspaniale odegrali rodzice naszych uczniów i uczniowie. 
Nie ominęła naszego boiska Ochotnicza Straż Pożarna z Ubocza, wkraczając 
do akcji – gaszenia pożaru, przyjechali również motocykliści ze Zgorzelec-
kiej Grupy Motocyklowej i policyjny radiowóz z Gryfowa Śląskiego, do któ-
rego można było zajrzeć i zrobić sobie zdjęcie. Swoją obecnością zaszczyciło 
nas Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego prezentując puszczanie 
baniek mydlanych, wicie z kwiatów wianków, dyby i strzelanie z łuków do 
celu. Maluchy mogły odbyć przejażdżkę na kucyku pani sołtys. Uczniowie 
naszej szkoły wystąpili w przedstawieniu w wersji angielskiej „O Czerwonym 
Kapturku” przygotowanym pod kierunkiem Katarzyny Sandeckiej. Zabawę 
umilał występ zespołu muzycznego z Leśnej „Urszula & Jerzy” oraz szkolne 
wokalistki Anna Niebieszczańska i Julia Wrona. Między kroplami deszczu 
paradował Kaczor Donald i Myszka Miki z Disneylandu. Na stoisku Aukcje 
– można było kupić prace wykonane przez uczniów naszej szkoły. Absol-
wentki naszej placówki malowały buziaki chętnym dzieciom, a w namiocie 
profilaktycznym „Moja rodzina wolna od nałogów” można było obejrzeć pla-
katy i poczytać o szkodliwości palenia papierosów i zażywania narkotyków. 
Pomimo ciągłych przelotnych opadów, dzieci z rodzicami bawiły się świet-
nie i ochoczo rozwijały swoje talenty artystyczne na stanowisku rękodzieła 
artystycznego pod opieką absolwentki naszej szkoły. Każdy mógł wykonać 
okolicznościową kartkę z przeróżnych materiałów i zabrać sobie ją do domu. 
Nie zabrakło również dobrego jadła: kiełbasek z grilla, pysznych pierogów 
lepionych przez mieszkanki wsi, pajdy chleba, popcornu, frytek, pysznego 
ciasta, kawy, herbaty, lodów. Nad zdrowiem uczestników czuwała w punk-
cie medycznym licencjonowana i certyfikowana pielęgniarka pani Renata 
Celuch – mierząc ciśnienie, ważąc, badając cukier – promowała naszą nową 
przychodnię zdrowia w Gryfowie Śląskim. 

Dzięki organizacji Festynu zebrano kwotę 5.200,00 zł. Zebrane pie-
niądze w całości zostały przekazane na pomoc i ochronę zdrowia Szymona 
Dworaka. Zbiórka pieniędzy została przeprowadzona przez Fundację Dzie-
ciom „Zdążyć z pomocą” z siedzibą przy ul. Łomiańskiej 5, 01-685 Warsza-
wa, decyzją MAC zezwalającą na organizację zbiórki – Nr 2015/576/OR na 
podstawie zezwolenia nr 217/2015/576/OR wydanego przez Fundację Dzie-
ciom „Zdążyć z pomocą”.

Pomagając we wspólnej sprawie pamiętajmy, że altruizm to ważny krok 
do szczęścia. Człowiek Musi być potrzebny. Im więcej damy ludziom, tym 
bardziej będziemy szczęśliwi.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację 
oraz uczestnikom festynu za bezinteresowną pomoc i wsparcie:

1. Zakład Piekarniczo-Cukierniczy „KRASUCKI” Sp. z o.o.; 2. Zakłady 
Mięsne Niebieszczańscy Sp. J; 3. Piekarnia Wnukowicz Wiesław Wnuko-
wicz; 4. Piekarnia Grzegorz Kownacki; 5. Krystyna Pietruszewska; 6. Anna 
Michalkiewicz; 7. Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego; 8. Jelenia 
Plast Sp. z o. o.; 9. STOLBRAT Sp. z o.o. Usługi budowlane, Usługi stolar-
skie; 10. Wiesława Cebulska; 11. Mirosław Kuźniarz; 12. Zbigniew Cele-
jowski; 13. Jan Kownacki; 14. Joanna Czerwiec; 15. OSP Ubocze; 16. Dy-
rektor W S-S P ZOZ w Zgorzelcu – Zofia Barczyk; 17. Renata Celuch; 
18.  Zgorzelecka Grupa Motocyklowa; 19. Zofia i Łukasz Sompolińscy; 
20. Paulina Pląskowska; 21. Emilia Szymutko; 22. Firma Jantur Produkcja 
Mebli Jan Korpysa; 23. Serwis Ogumienia „Michał” Robert Pląskowski; 
24. Dominik Korpysa; 25. Urszula & Jerzy – zespół muzyczny z Leśnej; 
26. Pro-Staff Animacja-Karolina Kurdziel; 27. Burmistrz Gminy i Miasta 
Gryfów Śl. Olgierd Poniźnik; 28. Komisariat Policji w Gryfowie Śląskim; 
29. Edward Ciupa; 30. Rada Rodziców, rodzice na stoiskach gastrono-
micznych, aukcyjnych i w kawiarence; 31. Rada Sołecka; 32. Mieszkańcy 
wsi; 33. Pracownicy szkoły; 34. Absolwentki szkoły: Julia  Łopąg, Agata  
Jeziorna, Natalia Radkiewicz

Pomagamy małemu Szymonkowi!
Charytatywny Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej im. W.S. Reymonta w Uboczu

Anna Pląskowska
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Kiedy zauważyłeś, że tradycyjna jazda na rowe-
rze to dla Ciebie za mało?

Moje pierwsze kroki w kierunku „innej” jazdy 
rowerem postawiłem, kiedy zacząłem wraz z kole-
gą budować małe hopy, do których potrzebowaliśmy 
1 deski i kilku cegieł. Kilka przejazdów wystarczyło, 
abyśmy stawiali więcej cegieł i skakali dalej. Potra-
filiśmy zbudować małą trasę wokół domu składającą 
się z kilku hopów i zakrętów. Był to dla nas ide-
alnie spędzony czas. Większość znajomych wolała 
grać w piłkę, kiedy my jeździliśmy na rowerach po 
naszej trasie. Była to niezapomniana frajda. Hopy 
zaczęły nas wkrótce nieco nudzić, więc zjeżdżaliśmy 
z polnych dróg, szukaliśmy większego błota, dziur 
i ogólnie adrenaliny.

Gdzie znajdowały się idealne tereny?
Wielu osobom mieszkającym w Uboczu nasze 

drogi wyglądają normalnie, lecz dla nas były to 
usiane przeszkodami, skoczniami trasy, na których 
nie można było się nudzić To ciągnęło za sobą kon-
sekwencje typu połamana rama, czy krzywe koło. 
Takich uszkodzeń nie potrafili naprawić nawet nasi 
ojcowie. Mój kolega dostał, jak na tamte czasy, na-
prawdę dobry rower, ja zostałem ze swoim starym. 
Wytrzymał on jednak jedynie 1,5 roku intensyw-
nego użytkowania. Był rok 2005, kiedy dostałem 
do ręki 1000 zł i pojechałem z wujkiem kupić sobie 
nowy model. Był to rower marki kross sfx 500. Moje 
zainteresowanie sięgnęło wyższych szczebli, zara-
ziłem nim wszystkich dookoła. Razem z kolegami 
zaczęliśmy jeździliśmy na tor motocrossowy w Ol-
szynie i właśnie tam budowaliśmy trasy. Odbywało 
się to systematycznie co weekend. Każdy brał w ręce 
szpadel czy łopatę i tworzył nową sekcję trasy. 

Jak reagowali rodzice? Nie mieli żadnych obaw?
Rodzice szybko zorientowali się, że trochę „ina-

czej” jeżdżę na rowerze. Początkowo myśleli, że mi 
przejdzie. Szczególnie przeżywała wszystko mama, 

która jest pielęgniarką i zna skutki wypadków. Ro-
dzice dziś przyzwyczaili się, okrzepli, choć mama 
przeżywa cały dzień, kiedy wyjeżdżam na zawody. 
Mówi, że każdy mój wyjazd kosztuje ją przysło-
wiowe trzy włosy siwe więcej. W procesie akceptacji 
mojego hobby rodzinie pomaga mój brat. Rodzice 
są do dzisiaj moim największym wsparciem ducho-
wym i, co bardzo ważne, finansowym. Bardzo im 
za to dziękuję.

Wytłumacz nam, czym jest downhill, czyli dys-
cyplina, którą uprawiasz.

Downhill, czyli po polsku zjazd, to jedna z eks-
tremalnych odmian  kolarstwa górskiego polegająca 
na indywidualnym zjeździe rowerem na czas po 
stromych, naturalnych stokach. Oczywiście łatwo 
sobie te ścieżki wyobrazić- są wąskie i kamieniste, 
często poprzecinane wystającymi korzeniami. Naj-
bardziej widowiskowe, jednocześnie najbardziej 
niebezpieczne są uskoki, które są przyczyną naj-
większej liczby wypadków. Startujący zazwyczaj 
wypuszczani są na trasę z przerwami 30 sekun-
dowymi. Jeden przejazd zabiera od 2 do 5 minut. 
Ale pierwsze moje zawody to nie downhill, lecz mtb. 
Po osiemnastych urodzinach kupiłem sobie typowe-
go mtb, który służy mi do dziś. Wystartowałem na 
nim wraz z dwoma kolegami w drugich zawodach 
w moim życiu, czyli na Szkolnych Mistrzostwach 
Dolnego Śląska, gdzie zajęliśmy trzecie miejsce. 
Rok temu wziąłem udział w pierwszych zawodach 
na swoim rowerze zjazdowym SnowDownhill.Za-
jąłem tam piąte miejsce, potem w sierpniu tego same-
go roku wystartowałem w Bike Festivalu w Szklar-
skiej Porębie, gdzie zająłem 8 miejsce. W tym roku 
wystartowałem ponownie w SnowDownhill, gdzie 
ponownie byłem piąty.

Kamil Romanowski jest uczniem III klasy Technikum Hotelarskiego ZSOiZ w Gryfowie. O sobie mówi, że od zawsze lubił „inną” 
jazdę. W sposób najlepszy z możliwych promuje gminę i powiat na zawodach sportowych. Uprawia downhill – jedną z odmian kolar-
stwa górskiego. Zajmuje wysokie miejsca, mimo że nie należy do żadnego klubu, nie ma trenera. Determinacja połączona z młodzień-
czą brawurą. Całość godna podziwu.

Podziel się z nami swoja pasją

Downhill czyli „inna” jazda Kamila

Jak wyglądają Twoje treningi?
Trenuję nieregularnie, Ponieważ nie lubię jeź-

dzić sam, więc nieraz potrzebuję czasu, aby znaleźć 
kogoś do towarzystwa.. Kiedy planuję treningi, to 
staram się je dzielić właśnie na przejazdy rowerem 
mtb z uwagi na budowanie kondycji, oraz na rowe-
rze zjazdowym (iron hors) z powodu kształtowania 
umiejętności jazdy po korzeniach, kontroli roweru 
w locie i ogólnie opanowania roweru, aby nie zali-
czyć szlifu (upadku).

Masz trenera?
Nie. Najbliższy klub jest w Karpaczu, ale oni są 

w ciągłych rozjazdach – Zakopane i inne miejsca. 
Nie mogę sobie na to pozwolić. Nie mam trenera, 
sam planuję swoje treningi.

Czy to jest kosztowny sport?
Niestety tak, może nie tak bardzo jak motocross, 

ale potrafi kosztować. Aby zachować rower w dobrej 
kondycji przez cały sezon, potrzeba min. 1000 zł. 
Nie liczę tutaj poważnych uszkodzeń typu poła-
mana rama itp. Ubiór i ochrona są również bardzo 
ważne. Ponieważ jest to sport urazowy i ekstremal-
ny, więc bez kasku oraz ochraniaczy nie warto za-
czynać. Tutaj nie można pozwolić sobie na oszczę-
dzanie, bo po prostu i bez przesady mówiąc, dobry 
sprzęt ratuje życie.

Dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia na 
kolejnych ekstremalnych szlakach. Bezpiecz-
nej jazdy!
Dziękuję również.

Rozmawiała Małgorzata Szczepańska
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W SP w Uboczu

W SP w Gryfowie

W Gimnazjum

W roku szkolnym 2014/15 opiekunki Koła Turystycznego Ewa Górak 
i Justyna Atrachimowicz zorganizowały i przeprowadziły cztery wycieczki 
dla młodzieży naszej szkoły. Rok rozpoczęliśmy od wyjazdu w Karkonosze 
w październiku (z panią Martą Nowak), gdzie przy pięknej pogodzie wę-
drowaliśmy podziwiając wspaniałe widoki i spędzając miło czas.

Korzystając z pięknej pogody jeszcze w tym samym miesiącu pojecha-
liśmy w przepiękne jesienią Rudawy Janowickie, które jak zawsze dostar-
czyły nam wielu wspaniałych wrażeń. Kolejna wycieczka była wielkim 
wyzwaniem, ponieważ odbywała się w dniach 6-7 grudnia, kiedy pogoda 
niezbyt sprzyja wędrówkom. Ale nasi wspaniali gimnazjaliści udowodnili 
po raz kolejny, że pogoda, ani pora roku ich nie wystraszy i dzielnie po-
konywali szlak na trasie Szkockiego Rajdu Andrzejkowo-Mikołajkowego.

Wiosnę powitaliśmy w I Wiosennym Rajdzie Gimnazjalnym w dniach 
21 – 22 marca w Kotlinie Jeleniogórskiej. Chociaż pogoda chwilami była 
bardziej zimowa niż wiosenna, to i tak nikt za bardzo nie narzekał, a wszy-
scy deklarowali chęć wyjazdu na następną wycieczkę. Zapraszamy wszyst-
kich uczniów naszej szkoły na wędrówkę wraz z nami już od września. 

Ewa Górak i Justyna Atrachimowicz

10 czerwca uczniowie klas I-III uczestniczyli w wycieczce szkolnej do 
Lubania. Niezwykłą atrakcją była już sama podróż pociągiem. 

Na początku zwiedziliśmy straż pożarną. Pan Marek Niebylski opo-
wiedział nam wiele interesujących informacji o pracy strażaków, która 
jest bardzo niebezpieczna. Następnie zobaczyliśmy różne wozy strażackie 
i ubrania, w które strażak w czasie akcji musi się ubrać w ciągu 1 minuty. 
Podobało nam się, jak strażacy zjeżdżają do akcji na rurze oraz jak wypo-
sażona jest apteczka strażacka. Każdy miał możliwość założyć strażacki 
hełm i lać wodę z węża strażackiego, który jest dosyć ciężki. 

Na zakończenie podziwialiśmy fontannę armatki wodnej. Najbardziej 
podobało się dzieciom „pryskanie wężem”, zjeżdżanie strażaków na ru-
rze i szybkie ubieranie, armatka wodna, wjazd straży pożarnej na sygnale 
oraz różne narzędzia strażackie. Dziękujemy panu Markowi Niebylskie-
mu i całej drużynie strażackiej za poświęcenie swojego cennego czasu dla 
nas i zaprezentowanie nam swojej pracy. 

Po pożegnaniu strażaków udaliśmy się na lubański rynek na lody. 
Zwiedziliśmy również Muzeum Regionalne, w którym podziwialiśmy 
minerały pochodzące z naszych terenów, wykopaliska archeologiczne, 
stare maszyny i narzędzia pracy, obrazy.

11 czerwca nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śl. już po 
raz trzeci zorganizowały Gminny Konkurs Recytatorski pn. „W zdro-
wym ciele zdrowy duch”. Jego uczestnikami byli uczniowie klas I-III 
ze Szkół Podstawowych w Rząsinach, Uboczu oraz Gryfowie Śl. Każ-
dą szkołę macierzystą reprezentowali uczniowie wybrani w eliminacjach 
etapu szkolnego.

O godz. 9:00 uczniowie wraz z opiekunami zebrali się w sali Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Gryfowie Śl., gdzie odbyć się miał konkurs. Roz-
począł się on od uroczystego powitania przybyłych gości, a po życzeniach 
powodzenia, kolejno swój talent recytatorski prezentowali uczestnicy 
konkursu. Po wysłuchaniu wszystkich dzieci, biorących udział w konkur-
sie komisja w składzie: Jolanta Kuczyńska – bibliotekarka oddziału dziecię-
co-młodzieżowego Biblioteki Publicznej, Anna Michalkiewicz – dyrektor 
M-GOK i Teresa Wolska reprezentująca UMiG, udała się na obrady. 

Po krótkiej przerwie komisja konkursowa przystąpiła do ogłoszenia 
zwycięzców. Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz okolicznościo-
we upominki ufundowane przez sponsorów. Serdecznie dziękujemy Jo-
lancie Kuczyńskiej, która w trakcie przerwy śródkonkursowej zabawiała 
publiczność zagadkami i szaradami dotyczącymi znanych i lubianych bajek 
repertuaru dziecięcego.
Laureatami konkursu recytatorskiego „Zwierzęta w poezji dziecięcej” zostali: 
I miejsce – Amelia Mizerska, SP Ubocze; II miejsce – Aleksandra Zma-
czyńska, SP Gryfów Śl.; III miejsce – Patrycja Liszczeńska, SP Rząsiny

Wszystkim uczestnikom konkursu jeszcze raz gratulujemy!
I mamy nadzieję, że wiersze nadal będą się cieszyć taką popularnością. 

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy za rok.

Agnieszka Hetel, Anna Niebieszczańska, Małgorzata Dróżdż

16 czerwca uczniowie klas I-VI uczestniczyli w wycieczce do Zamku 
Grodziec. Dzieci mogły w trakcie zwiedzania poznać historię zamku i 
związane z nim legendy. Pan przewodnik oprowadzał wszystkich po sa-
lach, komnatach, zbrojowni, krużgankach i opowiadał związane z tymi 
miejscami historie. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały często 
niesamowitych opowieści. Po zwiedzaniu przygotowano dla uczniów 
pieczone kiełbaski, które dzieci konsumowały przy biesiadnych stołach 
na świeżym powietrzu. Posilone, z zapasem energii oraz wyposażone w 
rycerskie akcesoria, hasały z radością po zamkowym dziedzińcu dokazu-
jąc i bawiąc się do woli. 

Wycieczkę dla dzieci w całości sfinansowała Rada Rodziców naszej 
szkoły – serdeczne podziękowania od dzieci.

Koło Turystyczne Gimnazjum

W zdrowym ciele – zdrowy duch

Do Lubania
CZERWCOWE WYCIECZKI

Na Zamek Grodziec 
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2 i 3 czerwca w Gryfowie Śląskim przebywała młodzież z naszego mia-
sta partnerskiego Bischofswerdy w Niemczech. Kolegami z Bischofswerdy 
zajęła się młodzież z gryfowskiego Gimnazjum, która wraz z nauczycielami 
przygotowała bogaty program pobytu. W pierwszy dzień rozegrano mecze, 
piłki siatkowej dziewcząt oraz piłki nożnej chłopców, pomiędzy drużynami 
z obu miast. W obu przypadkach wygrały drużyny z Gimnazjum w Gry-
fowie Śląskim.

Po zawodach młodzież w ramach warsztatów prezentowała swój region 
koleżankom i kolegom z sąsiedniego kraju i tworzyła wspólnie plakaty pro-
mujące Dolny Śląsk i Saksonię. Następnie odbyły się warsztaty kulinarne, 
na których wspólnie lepiono, gotowano i konsumowano pierogi. Po połu-
dniu młodzież z Bischofswerdy udała się do domów rodzinnych swoich ko-
legów z Gryfowa Śląskiego. W drugim dniu pobytu uczestnicy spotkania 
wspólnie udali się na wycieczkę autokarową do Huty Julia w Piechowicach. 
W ten sam dzień w godzinach popołudniowych goście z pozytywnymi 
wrażeniami z pobytu wyjechali do domu.

Insp. ds. współpracy z zagranica i promocji gminy Agnieszka Muszka
„Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowym udzielonym 

przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży za pośrednictwem Euroregionu Nysa”.

 Sport bez Granic. Spotkanie młodzieży 
z Gryfowa Śląskiego i Bischofswerdy

W roku szkolnym 2014/2015 w Gimnazjum im Kombatantów Zie-
mi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim prezentowali swoje talenty zdolni 
uczniowie. Prace plastyczne, wytwórcze oraz fotograficzne prezentowane 
były w szkolnej bibliotece, a ich otwarcia dokonywała Dyrekcja Szkoły. 
Najzdolniejszymi artystycznie uczniami były: Ewelina Chmiel, uczenni-
ca klasy 2c, Agata Jeziorna, Julia Łopąg, Natalia Radkiewicz, uczennice 
klasy 1c, Adrianna Puzyniak oraz Justyna Nowicka, uczennice klasy 3c, 
Aleksandra Ziemlewska, uczennica klasy 2b, Katarzyna Cielicka, uczen-
nica klasy 2a.

Swoimi występami wokalnymi i tanecznymi uświetniał występy nie 
tylko w szkole: Emanuel Żuk, uczeń klasy 2b.

26 czerwca uczniowie zakończyli rok szkolny 20014/2015. Wszystkim 
życzymy niezapomnianych, bezpiecznych i wesołych wakacji oraz by peł-
ni sił i optymizmu powrócili do szkół we wrześniu.

Redakcja

Wielki sukces odniosły dziewczęta w Mistrzostwach Dolnego Ślą-
ska w Piłce Siatkowej Plażowej. Nasze dziewczęta: Magdalena Gajczyk 
i Agata Zelkowska wygrały Finał Strefy Jeleniogórskiej SZS w Piłce 
Siatkowej Plażowej i awansowały do Mistrzostw Dolnego Śląska, co jest 
ogromnym sukcesem dziewcząt i ich nauczyciela Krzysztofa Babiaka.

18 czerwca w Strzelinie odbył się finał Dolnośląskiej Gimnazjady 
Dziewcząt w Piłce Plażowej. W rozgrywkach wzięło udział osiem najlep-
szych drużyn z województwa dolnośląskiego. Turniej rozegrany został w 
„systemie brazylijskim”, czyli drużyna przygrywająca pierwszy mecz trafia 
do drugiego koszyka (drabinki) i gra dalej mając szanse wygrać jeszcze za-
wody. W pierwszym meczu Gimnazjum trafiło na wicemistrza Polski Gim 
nazjum nr 2 w Strzelinie, i przegraliśmy 15:7, 15:6, (2:0). Dalsze mecze 
naszych dziewczyn Magdaleny Gajczyk, Agaty Zelkowskiej to był pokaz 
siatkarskiego talentu i kunsztu. Dziewczyny pokonały następujące drużyny: 
Gimnazjum nr 5 Lubiń 2:0 (15:5, 15:6), Gimnazjum nr 11 Wałbrzych 2:0 
(15:8, 15:9), a w meczu o trzecie miejsce turnieju Agata i Magda pokonały 
Gimnazjum z Nowej Rudy 2:1 (15:4, 12:15, 17:15).
Wyniki Finału Dolnośląskiego: 1. Gimnazjum nr 2 Strzelin, 2. Gimna-
zjum nr 5 Wrocław, 3. Gimnazjum Gryfów Śląski, 4. Gimnazjum Nowa 
Ruda 5. Gimnazjum nr 11 Wałbrzych, 6. Gimnazjum Marciszów  
7. Gimnazjum nr 1 Legnica, 8. Gimnazjum nr 5 Lubin
Skład Drużyny: Agata Zelkowska, Magdalena Gajczyk, Zofia Jakubow-
ska. Gratulacje!

Mistrzostwa w piłce plażowejArtystycznie uzdolnieni

Koniec roku szkolnego

Tak żegnano rok szkolny w gryfowskim Gimazjum.

Nagrodę burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śl. za najwyższą średnią ocen 
w szkole otrzymała uczennica klasy 3a Agnieszka Tarazewicz.
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W świetlicy w Rząsinach 24 maja odbył się wspaniały występ zespołu 
ludowego pieśni i tańca „Jeleniogórzanie”. Ten międzypokoleniowy ze-
spół, wspaniale umilił czas obecnym na sali członkom stowarzyszenia 
Klub Seniora oraz zaproszonym gościom. W spotkaniu uczestniczyli 
gościnnie: członkowie stowarzyszenia „Jeleniogórska Promenada Bobru” 
z Jeleniej Góry, prezes OSP w Rząsinach z małżonką, właściciele Firmy 
Budromax państwo Martynowscy oraz mieszkańcy wsi. Muzyka ludowa 
poruszyła serca i nogi wszystkich obecnych, atmosfera porywała uczest-
ników do tańca. W trakcie przerwy w występach i tańcach niżej podpisa-
na prezes Stowarzyszenia Klubu Seniora – organizator imprezy, wręczyła 
kierownikowi zespołu bukiet kwiatów, duże serce własnoręcznie zrobione 
przez rząsińskich seniorów a także dyplom – podziękowanie „Jeleniogó-
rzanom” za występ w tym dniu.

Dobry czas i wspomnienia, które pozostawił po sobie zespół zmo-
bilizował mieszkańców do powtórki po wakacjach. Za wystrój i pomoc 
w przygotowaniu do uroczystości dziękuję Danucie Czajkowskiej, Jadwi-
dze Miłan, Sandrze Prorackiej, Oli Ziemlewskiej i Henrykowi Sawic-
kiemu.
     Dorota Proracka
Serdecznie dziękuję:
• pani Joannie Sadowskiej (Restauracja Zornica Gryfów Śląski) za prze-
kazanie wyśmienitego smalcu na organizację powyższej imprezy 24 maja 
w Świetlicy Wiejskiej w Rząsinach,
• pani Małgorzacie Szczepańskiej za wieloletni wkład pracy na rzecz Sto-
warzyszenia Klub Seniora.
• panu Dariuszowi Wojciechowskiemu za pomoc przy dokumentacji,
• panu Adamowi Żmijewskiemu (Przewozy autobusowe Gryfów Śląski) 
za udostępnienie swojego czasu i autobusu do przewozu zespołu ludowego 
pieśni i tańca „Jeleniogórzanie” z Jeleniej Góry do Rząsin

Prezes Stowarzyszenia Dorota Proracka

Dziękujemy burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi za wsparcie 
i okazaną pomoc na rzecz Stowarzyszenia Klub Seniora w Rząsinach.

Z wdzięcznością Seniorzy

Wspomnieniowo i na ludowo w świetlicy wiejskiej w Rząsinach

Barszcz Sosnowskiego to roślina, która wzbudza emocje od wielu lat. 
Inwazyjny, pochodzący z Kaukazu chwast stanowi niebezpieczeństwo dla 
zdrowia ludzi i zwierząt. Kontakt z barszczem może zakończyć się opa-
rzeniami II i III stopnia. Mamy do czynienia z oparzeniem chemicznym, 
rany goją się ciężko, a ślady po nich pozostają na lata. Nie warto zbliżać się 
do rośliny, ponieważ w gorące i wilgotne dni poparzyć można się nawet 
na odległość. Ofiarą barszczu padła mieszkanka Jeleniej Góry. Starsza 
pani poparzyła się w trakcie koszenia trawnika. Lekarze relacjonowali, 
że doszło nawet do martwicy tkanek w miejscu poparzenia. W związku 
z innymi licznymi schorzeniami pani zmarła w szpitalu. Sprawę tą rela-
cjonowały ogólnopolskie media.

Warto uważać, ponieważ barszcz Sosnowskiego występuje również 
na terenie naszej gminy. Duże skupisko (gdy Państwo czytają ten tekst 
najprawdopodobniej jest już usunięte) znajduje się w okolicach cmentarza 
komunalnego, mieszkańcy alarmowali również o występowaniu rośliny 
w  Krzewiu Wielkim i Proszówce. Ile jest dokładnie miejsc w których 
rośnie Barszcz Sosnowskiego? Tego nie wiemy. Walka z barszczem So-
snowskiego jest trudna i aby przynieść rezultaty musi być wielosezonowa. 
Odkryte za cmentarzem skupisko roślin jest rozległe, roślina odrastała 
tam co najmniej od kilku lat. Zwalczanie tego skupiska potrwa co naj-
mniej 5 kolejnych lat (tyle są w stanie wytrzymać obecne w glebie nasio-
na).

Co zrobić w wypadku kontaktu z barszczem Sosnowskiego?
Należy jak najszybciej umyć skórę wodą, aby usunąć toksyczny sok 

rośliny. Przez kolejne dwa dni należy chronić skórę przed promieniami 
słonecznymi, najlepiej zakrywając poparzone miejsce, a w wypadku bra-
ku takiej możliwości stosując kremy z silnymi filtrami UV. W wypadku 
jakichkolwiek komplikacji zalecany jest kontakt z lekarzem, najlepiej der-
matologiem. 

Niebezpieczna roślina w naszej gminie!

Mariusz Dragan



LIPIEC-SIERPIEŃ 2015 KURIER GRYFOWSKI  15

Dziś powróciliśmy na Kresy, czyli tereny, gdzie kiedyś kończyła się 
Polska. Powrót był trochę muzyczny i nostalgiczny, a to za sprawą pana 
Józefa Zająca, człowieka, który jest artystą w stu procentach i gdyby nie 
sytuacja społeczna i polityczna tamtego okresu, dziś oglądalibyśmy go 
non stop w telewizji i słuchalibyśmy jego płyt. Lecz tak to w życiu jest, 
gdy chłopskie dziecko z przedwojnia samo odkrywa w sobie talent, bu-
duje instrumenty i gra na nich. Ojciec kupuje mu skrzypce, bo widzi że 
chłopak ma talent, a on sam chodzi i uczy się grać od wiejskich i jar-
marcznych grajków, bo kto ma go uczyć w tamtych czasach? Przychodzi 
wojna, służba w radzieckim wojsku na Białorusi powrót do Kaczanówki 
pod Tarnopolem, ślub z panią Marią i wyjazd do Polski w 1957 roku, 
druga repatriacja. 

Dziś pan Józef ma 92 lata i jest pogodnym i dobrym człowiekiem który 
gra na wszystkich możliwych instrumentach. A więc saksofon, skrzyp-
ki, gitara. Usłyszeliśmy repertuar piosenek polskich i ukraińskich któ-
re zaśpiewał nam pan Józef z żoną panią Marią, osobą dobrą i życzliwą 
wszystkim gościom, którzy zawitają w ich progi. Gdy tak słuchaliśmy ich 
pieśni w duecie, to łzy stanęły nam w oczach. Członkowie Towarzystwa 
Miłośników Gryfowa zawitali tam, by spełnić marzenia pana Józefa. Jak 
wspomniał nam pan Zygmunt Bodak, marzeniem pana Józefa było zagrać 
raz jeszcze na oryginalnej bałałajce. Traf chciał, że pani Angela Byczko 
będąc przejazdem na Białorusi zobaczyła ten instrument i nie namyślając 
się przywiozła go do Polski dla pana Józefa- skrzypka naszej Gryfow-
skiej Kapeli Podwórkowej. Tak więc dziś nasze Towarzystwo w składzie  
Angela i Mirosław Byczko, Zygmunt i Maria Bodak, Barbara Baszak, 
Franciszek Jezierski i Jan Wysopal uroczyście spełniając marzenia pana 
Józefa, wręczyliśmy ową bałałajkę. Oczywiście śpiewom i solowym kon-
certom z tej okazji nie było końca, ujawniły się muzyczne talenty, ale czas 
było się żegnać, gdyż obowiązki poniedziałkowe czekały. 

Sto lat panie Józefie i niech dźwięki bałałajki oraz pana pieśni rozcho-
dzą się po Giebułtowie, Górach Izerskich i naszym kochanym Gryfowie 
Śląskim. 

Powrót na Kresy

Jan Wysopal

Niesamowite szczęście mieli organizatorzy tegorocznych Kwisonaliów 
2015 w Gryfowie Śląskim, a zwłaszcza w dniu konkursów kulinarnych 
pod hasłem „Smaki Kwisy”. Szczęściem było to, że w tym dniu nie go-
towano potrawy znanej jako „Pstrąg po gryfowsku”. Doszłoby bowiem 
do ogromnego skandalu i ogólnego pośmiewiska. Dwa dni wcześniej 
(3 czerwca) dokonano perfidnego zatrucia rzeki Oldzy, która u podnóża 
murów obronnych Gryfowa Śląskiego wpada do Kwisy. Tak więc były 
pstrągi, ale zamordowane, a ciała ich spłynęły do Jeziora Złotnickiego.

O zatruciu rzeki Oldzy i martwych rybach Społeczną Straż Rybacką 
z Mirska zaalarmowali mieszkańcy Olesznej Podgórskiej, zbulwersowani 
widokiem martwych ryb. 

„To nie pierwszy raz!” – mówią mieszkańcy Olesznej – „taka sytuacja 
powtarza się co dwa tygodnie”.

Śledztwo Społecznej Straży Rybackiej, która szła wzdłuż rzeki Ol-
dzy wykazało, że setki ciał martwych ryb ciągnęły się do Oczyszczalni 
Ścieków w Lubomierzu. Za oczyszczalnią ryby żyły. Podejrzenia więc 
padły na wymienioną instytucję, która powinna wypuszczać czystą wodę. 
Na dowód zamieszczone zdjęcia wykonane przez strażników. Na fotogra-
fiach widzimy dno rzeki Oldzy, czarną maź i omulone kamienie. Tak nie 
powinno wyglądać dno rzeki górskiej, przykładem może być rzeka Kwisa 
w Mirsku, gdzie gołym okiem z brzegu, możemy zobaczyć żywe pstrągi. 
Zatruta rzeka to nie tylko martwe ryby, zagrożone jest ptactwo, i zwie-
rzęta dzikie oraz hodowlane, które pojone są wodą z rzeki. Dlatego ape-
lujemy do władz, aby nie odwracały głów od poważnych zagrożeń, ale 
z całą surowością ukarały winnych trucicieli. Jeśli mówimy o turystyce 
w  naszych gminach to trzeba pomyśleć, że obecnie są wakacje. Roz-
poczyna się moczenie nóg w naszych rzekach przez młodzież i dzieci. 
Czy po wyjściu z rzeki nogi będą zdrowe czy bez paznokci? Bomba eko-
logiczna tyka! Czy o takie „Smaki Kwisy” nam chodzi drodzy lokalni 
politycy z komisji ochrony środowiska?

Jan Wysopal 
Towarzystwo Miłośników Gryfowa

Mordercy pstrągów

EKSPRESOWE NAPRAWY 
PROTEZ

 DENTYSTYCZNYCH
Rząsiny 87, 

Tel. 794-090-866
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adąc ze Złotoryi w kierunku Gryfowa Śląskiego mijamy po drodze 
wieś Rząsiny, w której położony jest renesansowy Pałac otoczony 
pięknym kilkusetletnim starodrzewem w zabytkowym parku. W naj-
bliższym czasie planowane jest otwarcie Pałacu dla szerszej publicz-

ności. Jedną z  imprez inauguracyjnych będzie plener fotograficzny pod 
patronatem portalu fotograficznego „Ateliora”, promujący zarówno Pałac, 
jak i region Gryfowa Śląskiego. Plener odbędzie się w weekend 8-9 sierp-
nia. W wydarzeniu wezmą udział znani fotografowie z Wrocławia i Ślą-
ska. Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja fotografii, której finałem 
będzie poplenerowa wystawa zdjęć. W sobotnie popołudnie w godzinach 
15:00-17:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z fo-
tografami w Pałacu w Rząsinach, podczas którego będzie można zapo-
znać się z ich twórczością. Odwiedzając Pałac, będzie można poznać jego 
bogatą historię, obejrzeć część zgromadzonych zbiorów – stare zdjęcia, 
pocztówki, rysunki, przedmioty użytku codziennego związane z prze-
szłością tego miejsca. Wizyta w Pałacu może być również atrakcją dla naj-
młodszych gości, którzy będą mieli okazję zaprzyjaźnić się z sympatyczny-
mi mieszkańcami przypałacowych budynków (fot. obok).

Eksponaty, wraz z prezentacją multimedialną przedstawiającą historię 
Pałacu, będzie można oglądać w każdą sobotę i niedzielę w godzinach 

11:00-16:00. Bilet wstępu bę-
dzie kosztować 7 zł. 

Mamy nadzieję, że impreza 
inauguracyjna w Rząsinach sta-
nie się początkiem cyklicznych 
spotkań w Pałacu promujących 
sztukę, kulturę i dorobek regionu 
Gminy Gryfów Śląski. W związ-
ku z tym, zapraszamy wszystkich 
chętnych do współpracy i pomo-
cy w powyższym zakresie. 

Jednym z głównych tematów ostatniej sesji Rady Miejskiej była  
turystyka w gminie Gryfów Śląski. Nawiązując do tej kwestii,  
chcemy przedstawić Państwu piękne i tajemnicze, a jednocześnie mało 
znane miejsce znajdujące się przysłowiowy rzut beretem od Gryfowa,  
mianowicie we wsi Rząsiny.

Jest takie miejsce...

J

Fot. Renata Drygiel

Małgorzata Tausz
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» Licencja państwowa wydana przez 
Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

» Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej w działalności zarządców

» 15 lat doświadczenia 
w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

» Prekursor w tworzeniu 
Wspólnot Mieszkaniowych w Polsce

» Praca na nowoczesnym 
oprogramowaniu do zarządzania

» 100% skuteczność w windykacji 
należności we wspólnotach

» Pakiety dostosowane do wymogów Klientów
» Pełna księgowość, audyty, kontrola dokumentacji
» Własny pion techniczny - szybka reakcja w razie awarii
» Przeglądy wg przepisów Prawa Budowlanego

Oferujemy atrakcyjne stawki
za zarządzanie, zawsze do negocjacji

Zapraszamy! Telefon: 729-686-230, 729-634-154
e-mail: twojzarzadca@vp.pl

PRACA!!! 
Poszukuję osoby chętnej do prowadzenia 

sklepu sieci Żabka w Gryfowie Śląskim. Sklep  
w doskonałej lokalizacji w samym centrum miasta, 
naprzeciwko placówki banku PKO. Sklep wysoko-
obrotowy z dużą liczba potencjalnych klientów. 

OFERUJĘ: 
1. Pewny zarobek złożony z następujących składowych: 

– marża za sprzedany towar 
– premia miesięczna za prowadzenie placówki
– okresowe premie specjalne 
(pierwsza premia już przy otwarciu sklepu — 3000 zł.). 

2. Pewne stałe zatrudnienie dla Ciebie i Twojej rodziny. 
3. W pełni wyposażony sklep (meble, komputery, drukarki itp.). 
4. Refundacja kosztów energii elektrycznej, wynajmu lokalu 

oraz koncesji za alkohol.
5. Pomoc przy zatowarowaniu sklepu (zamówienia robione

komputerowo, towar dostarczany pod drzwi sklepu, 
koszt transportu refundowany przez sieć Żabka). 

6. Pełne wsparcie marketingowe 
(plakaty, woblery, reklamy w radio, tv i internecie). 

7. Pełne przeszkolenie w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej a także standardów sieci sklepów Żabka. 

8. Pomoc przy otwarciu placówki, doborze personelu, 
spełnieniu formalności urzędowych. 

OCZEKUJĘ: 
Gotowości do prowadzenia i założenia 

działalności gospodarczej, zaangażowania. 

NIE CZEKAJ, WEŹ SWÓJ LOS W SWOJE RĘCE.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU: 
601-425-883
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W niedzielny poranek, 28 czerwca, zawod-
nicy licencjonowani i niezrzeszeni, (łącznie 
82  uczestników), na trasie długości 11,5 km, 
Gryfów-Brzeziniec-Proszówka z metą na Gó-
rze Św. Anny przy Kaplicy Leopolda, rywali-
zowali w Mistrzostwach Dolnego Śląska MTB 
w jeździe indywidualnej na czas. Zawody były 
jednocześnie już VII Wyścigiem Kolarskim 
o  Puchar Św. Anny z Proszówki organizowa-
nym przez Stowarzyszenie Rozwoju Proszów-
ki we współpracy z Urzędem Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski, z Sołtysem i Radą Sołecką Pro-
szówka oraz OSP Proszówka i Brzeziniec.

Zapisy w biurze zawodów w Ratuszu rozpo-
częły się już od godziny 8:00. Przez cały czas 
trwania zawodów kolarskich nieocenionym 
talentem konferansjerskim wspierał nas Bur-
mistrz Gryfowa, za co jesteśmy bardzo wdzięcz-
ni. Po godz. 10.00 sędzia główny Wiesław  
Kucab dokonał rozpoczęcia wyścigu – hono-
rowym startem i przejazdem wokół ratusza 
wszystkich zawodników w asyście Policji i Stra-
ży Miejskiej z Gryfowa Śląskiego oraz Straża-
ków z OSP Proszówka i Brzeziniec. Tradycyj-
nie na rozwidleniu dróg przy budynku firmy 
HORNER co minutę indywidualnie startowali 
zawodnicy na trasę przejazdu wyścigu. Za udo-
stępnienie i organizację miejsca bardzo dzięku-
jemy Radnemu Ryszardowi Sawczakowi. 

Dużym zaskoczeniem był czas zwycięz-
ców zmagań rowerowych. Spośród 61 kolarzy 
zrzeszonych w klubach najlepszy czas uzyskał 
w Mistrzostwach Dolnego Śląska Jakub Kru-
pa z MITUTOYO DEMAPWR TEAM 
(29:28:93). W nagrodę otrzymał puchar ufun-
dowany przez Burmistrza Gryfowa oraz nagro-
dy rzeczowe ufundowane przez sklep Firmowy 
QUEST z Jeleniej Góry oraz Muzyczne Ra-
dio Jelenia Góra. Natomiast wśród 21 kolarzy 
bez licencji w VII Wyścigu MTB najlepszy 
czas wypracował Szymon Figurski z Gryfo-
wa (26:40:02) Należy dodać, że to już drugie 
zwycięstwo naszego mieszkańca – w zeszłym 
roku uzyskał czas (26:33:21). W nagrodę z rąk 
Radnego Jerzego Guzego odebrał puchar oraz 
nagrody rzeczowe ufundowane przez sklep Fir-
mowy QUEST z Jeleniej Góry oraz Muzyczne 
Radio Jelenia Góra. Na uwagę zasługuje fakt, 
że zawodnik niezrzeszony w klubie sportowym 
uzyskał lepszy czas o prawie 3 minuty od wyni-

ku zawodowca. Wszyscy gratulujemy zwycięz-
com, a szczególnie Szymonowi za tak dobry 
czas przejazdu, mimo że nie udało się pobić 
zeszłorocznego wyniku. Wręczenia pamiątko-
wych dyplomów, medali i nagród rzeczowych 
najlepszym zawodnikom w poszczególnych 
kategoriach dokonali Tadeusz Jagiełło – Rad-
ny Rady Powiatu, który zaszczycił nas swoją 
obecnością w dniu zawodów, Jerzy Guzy Rad-
ny Proszówki i Wieży oraz Jan August Sołtys 
Proszówki.

Do wystartowania w wyścigu oprócz zawod-
ników z klubów rowerowych zdecydowali się 
też pasjonaci dwóch kółek z terenu Gminy Gry-
fów Śl. uzyskując czas przejazdu: Grzegorz Ko-
łodziej, Gryfów Śl. (30:20:58), Paweł Mizgier, 
Krzewie Wielkie (32:38:16), Zdzisław Figurski, 
Gryfów Śl. (40:15:52), Tadeusz Jarnicki, Gry-
fów Śl. (47:10:23). Dodatkową atrakcją były na-
grody specjalne ufundowane przez Muzyczne 
Radio Jelenia Góra rozlosowane wśród wszyst-
kich uczestników zmagań rowerowych. 

Dla dzieci i młodzieży nie biorących udziału 
w wyścigu kolarskim zorganizowano pod Ka-
pliczką Leopolda „Piknik Edukacyjny” mający 
na celu najmłodszym uczestnikom wpojenie 
zasad bezpieczeństwa na drodze. Dzieci i mło-
dzież miały okazję poznać lub przypomnieć 
przepisy ruchu drogowego podczas rozwią-
zywania rebusów, krzyżówek i łamigłówek.  
Dodatkowo na wszystkich uczestników i kibi-

ców na Górze św. Anny przy kapliczce Leopol-
da przygotowany został punkt gastronomicz-
ny, na zmęczonych kolarzy czekały kiełbaski 
z grilla oraz napoje chłodzące. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom za-
wodów rowerowych, ale przede wszystkim 
Stowarzyszenie ogromne podziękowania kie-
ruje do osób, instytucji i przedsiębiorstw bez 
których pomocy nie udało by się nam już po 
raz kolejny zorganizować imprezy na tak dużą 
skalę: Zakłady Mięsne Niebieszczańscy z Pro-
szówki, Piekarnia Cukiernia Państwa Horba-
czów z Gryfowa Śląskiego, Przedsiębiorstwo 
Handlowe Państwa Sawczaków i Kowalskich 
z Gryfowa, Zakład Budżetowy Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śl., 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfo-
wie Śl., Firma Usługi Transportowe Mariusz 
Kordula z Olszyny, Agencja Ubezpieczeniowa 
„Bezpieczna Przyszłość” Andrzej Adamczuk, 
Firma Budowlana z Proszówki „SIMBUD” 
Robert Karpowicz, Firma z Proszówki ABI-
-POL Janusz i Sabina Niebieszczańscy. 

Podziękowania składamy również miesz-
kańcom Proszówki i Gryfowa oraz wszystkim 
ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali się 
w   rzygotowania i organizację VII edycji wy-
ścigu.

Anna Zawisza-Paliwoda
fot. Małgorzata Klimko-Pawłowska,

Anna Zawisza-Paliwoda, Mateusz Królak

Mistrzostwa Dolnego Śląska MTB
VII Wyścig Kolarski o Puchar Św. Anny z Proszówki
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Kurier Gryfowski

W niedzielne popołudnie 31 maja dzieci wraz z rodzicami z Proszów-
ki i  okolic spędziły aktywnie czas podczas I Festynu Rodzinnego z okazji 
Dnia Dziecka. Był to pierwszy tego typu festyn zorganizowany przez Sto-
warzyszenie Rozwoju Proszówki wraz z Sołtysem i Radą Sołecką Proszówki.  
Nasze niedzielne spotkanie przebiegało pod hasłem Proszówka – Wioska 
Gryfa. Dlatego wspólną zabawę rozpoczęliśmy Questem wyprawą odkryw-
ców. Uczestnicy od przedszkola do seniora przeszli trasę z placu zabaw Małej 
Myszki do Kapliczki Leopolda na górze św. Anny po drodze odkrywając ko-
lejne tajemnicze miejsca, poznając lub przypominając sobie historie i legendy 
o Proszówce. Niezapomnianą atrakcją była wizyta w gospodarstwie Szymo-
na Kownackiego Hodowla Alpak z Proszówki. Każde dziecko miało okazje 
z bliska poznać niespotykane zwierzęta. Dla większości było to pierwsze takie 
spotkanie gdzie mogli pogłaskać i nakarmić alpaki. 

Po powrocie ze spaceru w altance przy remizie na wszystkich czekała uczta 
gryfa – kiełbaski z grilla. Dopełnieniem fantastycznej atmosfery tego dnia 
były wspólne zabawy na placu zabaw. Nawiązując do tematu przewodniego. 
Dzieci rywalizowały w gryfich konkurencjach m.in. poszukiwanie skarbu, 
jajo gryfa, sałatka gryfa, kręgle gryfa. Dla każdego uczestnika zmagań czekały 
upominki, tak więc nikt nie opuścił festynu z pustymi rękoma. 

(tekst i foto Anna Zawisza-Paliwoda)

Dzięki współpracy Sołectwa i Stowarzysze-
nia Rozwoju Proszówki z Fundacją Ekologiczną 
„Zielona Akcja” z Legnicy w ramach projektu 
„Sołeckie strategie ożywiania obywatelskiego 
wsi” udało się uaktualnić posiadany dokument. 
Mieszkańcy Proszówki pod okiem modera-
tora Krzysztofa Szustka opracowali wspólnie 
aktualizację strategii wsi. W ramach projektu 
przeprowadzona została wśród mieszkańców 
Proszówki dwuetapowa diagnoza poprzez ano-
nimowe kwestionariusze ankiet, ale również 
odbyły się spotkania warsztatowa podczas, któ-
rych wypracowanych zostało wiele ciekawych 
pomysłów i propozycji zmian. Poprzednia stra-
tegia z 2009 roku w większości planowanych 
zadań została zrealizowana z sukcesem. 

W związku z tym, aby móc podpierać się 
tym dokumentem przy występowaniu po środki 
unijne obecny stan dokumentu wymagał aktu-
alizacji, zapisania nowych zadań, planów oraz 
oczekiwań, które mieszkańcy chcieliby zreali-
zować w najbliższych kilku latach. W nowej 
Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Proszówka 
znalazły się zapisy dotyczące m.in. moderniza-
cji chodników, oświetlenia, kanalizacji, rozwoju 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, większej 

Sołectwo Proszówka 
z nową strategią rozwoju

Niezwykły Dzień Dziecka w Proszówce

promocji wsi, organizacji przedsięwzięć kul-
turalnych, artystycznych i historycznych dla 
mieszkańców Proszówki. 

Anna Zawisza-Paliwoda
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Sezon 2014/2015 w lokalnych rozgrywkach piłkarskich dobiegł koń-
ca. Czas więc na podsumowanie rocznej przygody Gryfa z okręgówką 
– tak, dobrze widzicie – Gryf po raz kolejny spadł z okręgówki. Dlacze-
go? Można doszukać się kilku wytłumaczeń. Problemy z obsadą bram-
ki jesienią, brak napastnika – typowego snajpera do wykańczania akcji 
i strzelania goli, za dużo kombinowania ze strony trenera, który przyszedł 
do nas z IV ligi – a jak mówią lokalni eksperci piłkarscy – tu gra się „lagą” 
na napastnika, a nie wymienia więcej podań, niż Bayern, czy Barcelona. 
Gryf zakończył sezon na 14 miejscu na 16 zespołów. Strzelił 46 bramek, 
a  stracił 60. Wygrał 9 razy, zremisował 6 i przegrał 15 spotkań. Wia-
domo, że na sukcesy pracuje cała drużyna, jednak warto wyróżnić kil-
ku zawodników. Mateusz Baszak – chłopak, który przebojem wszedł do 
seniorskiej drużyny już rok temu, parę dni po tym, jak ukończył 16. rok 
życia. Młody wziął na siebie odpowiedzialność za strzelanie goli i wy-
wiązał się z tego znakomicie zostając królem strzelców Gryfa z szesna-
stoma bramkami na koncie, a w ogólnej klasyfikacji strzelców okręgówki 
jest szósty (najmłodszy król strzelców w lidze). Jest po prostu za dobry 
na gryfowską piłkę i niedługo zapewne spróbuje swoich sił w wyższych 
ligach. Tomasz Cabała – mówią o nim, że jest jak wino – im starszy, 
tym lepszy. Mimo 41 lat na karku, rozgrywał jeden z najlepszych sezo-
nów w swojej karierze, dyrygował defensywą Gryfa, ale często i całym 
zespołem. Był  dobrym duchem Gryfa w tym roku i na pewno bardzo 
będzie bolało jego odejście do Świeradowa, gdzie ma być trenerem tam-
tejszej Kwisy. Arkadiusz Rewers – zwłaszcza wiosną piłkarz od „czarnej 
roboty” – mało widoczny, ale wykonujący kawał 
dobrej roboty w  rodku pola: potrafił odebrać piłkę, 
minąć 5 rywali i uderzyć z kilkudziesięciu metrów 
na bramkę. Piotr Bursacki (1998 rocznik, jak M.Ba-
szak) – ten młody bramkarz przyszedł do Gryfa na 
początku wiosny i z miejsca wskoczył do wyjściowej 
„11” GKS-u – wiele razy wyciągał takie piłki, że lu-
dzie na trybunach nie wiedzieli, czy to Bursacki, czy 
Manuel Neuer. Gdyby nie on, Gryf straciłby o wiele 
więcej bramek wiosną. Tomasz Traube – jako jedyny 
ma 100% frekwencję – zagrał we wszystkich me-
czach tego sezonu. Warto docenić także juniorów, 
którzy dostając szansę gry od trenera Rodziewicza, 
bardzo dobrze to wykorzystali i coraz częściej wy-
stępują w seniorskiej drużynie.

Jakie plany na sezon 2015/2016? Najpierw turniej Noel Cup 2015 – 
27 czerwca. Następnie wybory do zarządu Gryfa 11 lipca w gryfowskim 
ratuszu. Wtedy okaże się kto zostanie nowym prezesem, kto będzie tre-
nerem, jakie będą cele na nadchodzący sezon. Obecny zarząd planował 
unowocześnić nieco stadion miejski i poprawić jego infrastrukturę, jed-
nak jak zwykle – nie ma na to pieniędzy, a szkoda, bo obiekt ten służy nie 
tylko klubowi Gryf. Transfery? Szukamy napastnika – typowego snajpera 
do strzelania goli. Nie wiadomo, co z obsadą bramki – czy Bursacki zosta-
nie, czy nie. Pewne jest to, że z Gryfa odchodzi Tomasz Cabała – będzie 
teraz trenerem Kwisy Świeradów; Julian Rudnicki wraca z wypożyczenia 
do Olimpii Kowary, a Mateusz Baszak spróbuje gry znacznie wyżej niż 
w Gryfowie, ale dzisiaj nie możemy jeszcze nic mówić. Wiadomo rów-
nież, że Gryf w przyszłym sezonie zagra w II grupie A-klasy – oznacza 
to, że zagramy ciekawe spotkania z Olszyną, Lubomierzem, Świerado-
wem, Zawidowem, ale i również Giebułtowem – który ściąga piłkarzy 
z wyższych lig i ma zamiar awansować do okręgówki. Gryf naturalnie, 
że chce od razu awansować, jednak nie będzie to takie proste, jak widać, 
ale bądźmy dobrej myśli – zwłaszcza, że na horyzoncie widnieje 70-lecie 
naszego klubu, które obchodzić będziemy w przyszłym roku. Niebawem 
poinformujemy Was, Drodzy Kibice, o kolejnych wieściach z Gryfa, a na 
razie zapraszamy na naszą stronę internetową gryfgryfow.futbolowo.pl 
oraz na nasz fanpage na facebook’u – jeśli chcecie być na bieżąco z ekipą 
„żółto-niebieskich”. 

Z piłkarskim pozdrowieniem Paweł Zatoński.

Nietypowo, bo 30 maja i 19 czerwca, Akademia Piłkarska Gryfów Śląski zorganizowała już po raz drugi Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady 
Powiatu z okazji dnia dziecka. Turnieje rozegraliśmy w dwóch kategoriach wiekowych 2006/2007 i 2008/2009. Jak zwykle podczas takich imprez 
prym wiodła dobra zabawa przy kiełbasce z grilla.

Same turnieje dostarczyły nam mnóstwo emocji piłkarskich… było wiele bramek, świetnych interwencji bramkarskich, pozytywnych i negatyw-
nych wrażeń, radość po strzelonych i smutek po nie strzelonych golach – jednym słowem po raz kolejny turnieje zakończyły się sukcesem.

Akademia Piłkarska składa serdeczne podziękowania Zakładom Piekarniczo-Cukierniczym Krasucki za pomoc w organizacji turnieju.

Dzień Dziecka z Akademią Piłkarską

Co z tym Gryfem?


