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W niedzielny poranek 25 czerwca zawod-
nicy licencjonowani i niezrzeszeni, łącznie 64 
uczestników, na trasie długości 11,5 km, Gry-
fów – Proszówka – Brzeziniec z metą na Górze 
Św. Anny przy Kaplicy Leopolda, rywalizowało 
w Mistrzostwach Dolnego Śląska MTB w jeź-
dzie indywidualnej na czas. Zawody były jed-
nocześnie już IX Wyścigiem Kolarskim o Pu-
char Św. Anny z Proszówki organizowanym 
przez Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki we 
współpracy z Urzędem Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski, Sołtysem i Radą Sołecką Proszówki oraz 
OSP Proszówka i Brzeziniec.

Zapisy w biurze zawodów w Ratuszu roz-
poczęły się już od godziny 8:00. Przez cały 
czas trwania zawodów kolarskich nieocenio-
nym talentem konferansjerskim wspierał nas 
Burmistrz Gryfowa – za co jesteśmy bardzo 
wdzięczni. Przed godz. 10.00 sędzia główny 
Wiesław Kucab dokonał rozpoczęcia wyścigu 
– honorowym startem spod ratusza wszystkich 
zawodników w asyście Policji Powiatowej oraz 
z komisariatu w Gryfowie, Straży Miejskiej 
z  Gryfowa oraz Strażaków z OSP Proszówka 
i Brzeziniec. Tradycyjnie na rozwidleniu drogi 
Rzepakowej, co minutę indywidualnie star-
towali zawodnicy na trasę przejazdu wyścigu, 
za udostępnienie i organizację miejsca bardzo 
dziękujemy radnemu Ryszardowi Sawczakowi.

Spośród 63 kolarzy, którzy wystartowa-
li wyścig ukończyło 62 uczestników. Wśród 
zrzeszonych w klubach kolarskich najlepszy 
czas uzyskał w Mistrzostwach Dolnego Śląska 
Wojciech Stępień z MKS Polkowice (25:51:58). 
W nagrodę otrzymał puchar ufundowany przez 
Burmistrza Gryfowa oraz bon o wartości 300 
zł do realizacji w sklepie Decathlon. Natomiast 
wśród kolarzy bez licencji w IX Wyścigu MTB 

najlepszy czas wypracował Krzysztof Dubie-
niecki z Lubania (27:58:17). W nagrodę z rąk 
radnego Jerzego Guzego odebrał puchar oraz 
bon o wartości 300 zł do realizacji w sklepie 
Decathlon. Wśród wszystkich numerów star-
towych została rozlosowana nagroda specjalna: 
voucher o wartości 350 zł na nocleg w  dom-
ku campingowym dla 4 osób, ufundowana 
przez Ośrodek Czocha Camping gm. Leśna. 
Los uśmiechnął się do zawodnika niezrzeszo-
nego Filipa Jasińskiego z Lubania. 

Wręczenia pamiątkowych dyplomów, me-
dali i nagród rzeczowych pozostałym zawod-
nikom w poszczególnych kategoriach dokonali 
radny powiatowy – Tadeusz Jagiełło, radny 
gminy Jerzy Guzy oraz Jan August – Sołtys 
Proszówki i Prezes Stowarzyszenia Rozwoju 

Rowerem na Kapliczkę Leopolda w Proszówce
Proszówki Agnieszka August Na start w wy-
ścigu, oprócz zawodników z klubów rowero-
wych, zdecydowali się też pasjonaci dwóch kó-
łek z terenu gminy Gryfów Śl. uzyskując czas 
przejazdu: Piotr Bujak (36:25:00), Grzegorz 
Niechwiadowicz (44:39:12), Krzysztof Try-
tek (37:11:26), Zdzisław Figurski (38:44:79),  
Tadeusz Jarnicki (45:06:62). 

W tym roku, tak jak w latach poprzed-
nich, pod Kapliczką Leopolda w Proszówce 
organizatorzy zadbali o rodziny zawodników 
oraz kibiców zmagań rowerowych. Atrakcją 
były zajęcia fitness prowadzone przez Małgo-
rzatę Klimko-Pawłowską. Wśród wszystkich 
uczestników zajęć została rozlosowana nagroda 

specjalna voucher na nocleg w domku campin-
gowym dla 4 osób ufundowana przez Ośrodek 
Czocha Camping gm. Leśna. Dla dzieci i mło-
dzieży zorganizowano „Piknik Edukacyjny” 
mający na celu wpojenie najmłodszym zasad  
bezpieczeństwa na drodze. Każdy posiadacz 
roweru miał okazję skorzystać z jego oznako-
wania. Podczas wyścigu była prowadzona akcja 
„Bezpieczny Rower” zorganizowana przez Ko-
mendę Powiatową Policji we Lwówku Śląskim – 
na czele z oficerem prasowym Matuszem Króla-
kiem. Dodatkowo dla wszystkich uczestników 
przygotowany został punkt gastronomiczny, na 
zmęczonych kolarzy i kibiców czekały kiełba-
ski z grilla, pyszne pierogi oraz napoje gorące 
i chłodzące. 

Kategoria Masters III (bez licencji): 
I miejsce Krzysztof  Trytek (Gryfów Śląski) 37:11:26
II miejsce Zdzisław Figurski (Gryfów Śląski) 38:44:79
III miejsce Marek Wawrzyniak (Jelenia Góra) 40:56:04

Kategoria Masters I (bez licencji): 
I miejsce Krzysztof  Dubieniecki (Lubań) 27:58:11
II miejsce Tomasz Rok (Lubań) 28:03:49
III miejsce Damian Bahaj (Zgorzelec) 28:08:53

Kategoria Młodziczka (z licencją): 
I miejsce Hanna Fijałkowska (Mitutoyo AZS Wratislavia) 35:14:10
II miejsce Natalia Hnatyszak (MKS Polkowice) 37:46:51
III miejsce Wiktoria Brożyna (UKKS Oriens Chojnów) 38:29:35
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W niedzielę 25 czerwca podczas IX Mistrzostw Dolnego Śląska MTB 
na Górze Św. Anny w Proszówce członkinie Stowarzyszenia Rozwoju 
Proszówki Magdalena August i Kamila Zajączkowska  zorganizowały 
Piknik Edukacyjny dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym. Najmłodsi rozwiązywali  rebusy, krzyżówki i rysowali piękne ry-
sunki, w zamian za to każdy otrzymał zestaw kolorowych nagród. 

Dodatkową atrakcją było losowanie wśród wszystkich naszych uczest-
ników specjalnej nagrody, jaką był tablet. Najwięcej szczęścia podczas 
finału miała Jagoda. Dzieci wspólnie poznawały znaki drogowe, zasady 
poruszania się po jezdni, reagowania podczas niebezpiecznych zdarzeń. 
Gratulujemy wszystkim dzieciom ogromnej wiedzy!

Kamila Zajączkowska
NASI SPONSORZY:

Senator RP Rafał Ślusarz, Dyrektor Biura Senatorskiego Urszula Maga, 
Arnet Meble Kuchenne Artur Tarazewicz, FF Polmex Sylwia Wróblew-
ska, Kancelaria Ubezpieczeń Krzysztof Witkowski, El-Stan Stanisław 
Fronc, BGŻ BNP PARIBAS  Oddział Gryfów Śląski  Dyrektor Mag-
dalena Demjanowicz, Dariusz Wojciechowski, Sogen Grzegorz Piejko, 
Małgorzata Szczepańska Radna Powiatu Lwóweckiego

Serdecznie dziękujemy!

Piknik EdukacyjnyGratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów rowerowych, ale przede 
wszystkim Stowarzyszenie ogromne podziękowania kieruje do osób, in-
stytucji i przedsiębiorstw, bez których pomocy nie udałoby się nam już 
po raz kolejny zorganizować imprezy na tak dużą skalę: Zakłady Mięsne 
Niebieszczańscy z Proszówki, Piekarnia Cukiernia Państwa Horbaczów 
z Gryfowa, Przedsiębiorstwo Handlowe Państwa Sawczaków i Kowal-
skich z Gryfowa Śląskiego, Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim, Firma Usługi Transportowe Ma-
riusz Kordula z Olszyny, Agencja Ubezpieczeniowa „Bezpieczna Przy-
szłość” Andrzej Adamczuk, Firma Budowlana z Proszówki „SIMBUD” 
Robert Karpowicz, Firma ABI-POL z Proszówki Janusz i Sabina Niebiesz-
czańscy, Ośrodek Czocha Camping z Leśnej, Stanisław Fronc „El-Stan”, 
Firma „Mobile Computers” Grzegorz Bielak. Dziękujemy za ufundowa-
nie i przekazanie nagród rzeczowych przyjaciołom i organizatorom wy-
ścigu podczas tegorocznych Kwisonaliów oraz Grzegorzowi Piejko Sklep  
Sogen Gryfów Śląski. Podziękowania składamy mieszkańcom Proszów-
ki, Gryfowa i Brzezińca oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy za-
angażowali się w przygotowania i organizację IX edycji wyścigu. Już dziś 
zapraszamy na jubileuszowy X Wyścig w czerwcu 2018 r. 

Anna Zawisza-Paliwoda; 
fot. Anna Zawisza-Paliwoda, Klaudia Królak i Paweł Rubaj.

Kategoria Juniorka młodsza (z licencją): 
I miejsce Anita Małek (UKKS Oriens Chojnów) 34:55:21
II miejsce Milena Pierzga 
(UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda) 39:28:62
III miejsce Emilia Miller (UKKS SIGO-GIM1 Chojnów) 40:35:35

Kategoria Junior (z licencją): 
I miejsce Wojciech Stępień (MKS Polkowice) 25:51:58
II miejsce Krystian Dec 
(UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda) 27:09:15
III miejsce Jakub Bieliński (MKS Karolina Jaworzyna Śląska) 27:20:17

Kategoria Junior młodszy (z licencją): 
I miejsce Konrad Gut (M-GLKS Kwisa Lubań) 26:56:19
II miejsce Igor Beker (MKS Karolina Jaworzyna Śląska) 29:21:44
III miejsce Szymon Musiał (UKKS Oriens Chojnów) 32:03:27
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1 lipca mszą świętą rozpoczęto X Jubileuszowe Święto Rodziny 
w Młyńsku. Mszę odprawił ks. kan. Szymon Bajak, który w tym dniu 
obchodził swoje 30-lecie w parafii. Były życzenia, także muzyczne od 
zespołu Sołtysowe Gryfinki. Część artystyczna odbyła się na placu przed 
świetlicą, gdzie zebranych powitała sołtys Młyńska Maria Sosnowska. 
Na uroczystość przybyli m.in. sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek, radni Rady Miejskiej Bo-
żena Burak, Marta Wilas, Stanisław Sawczak, Jerzy Guzy, radni Powia-
tu Lwóweckiego Małgorzata Szczepańska i Tadeusz Jagiełło, dyrektor 
biblioteki Marzena Wojciechowska, Teresa Polesiak  z DODR,  Kamila 
Zajączkowska rzecznik prasowy Straży Pożarnej, Katarzyna Adamowicz 
z firmy Krzewy z Krzewia oraz sołtysi: Anna Wieliczko z Krzewia i Jan 
August z Proszówki.

Po powitaniu przyszedł czas na podsumowanie wszystkich edycji 
Święta Rodziny. Sołtys przypomniała, jak wiele dzieci i młodzieży brało 
udział w występach w ciągu tych lat, wiele tekstów zostało napisanych na 
tę okoliczność i ile emocji towarzyszyło przygotowaniom każdej edycji. 
Były także podziękowania i dyplomy wraz z kubkiem pamiątkowym dla 
burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierda Poniźnika, radnej 
Marty Wilas, radnego Jerzego Guzego, Reginy i Mariana Przybyłow-
skich i zespołu Sołtysowe Gryfinki.

Po zakończeniu części oficjalnej, jako pierwszy z piosenkami wystąpił 
duet państwa Przybyłowskich. Po wspaniałym występie przyszedł czas 
na oczekiwane konkurencje i potyczki rodzinne, które co roku wzbudzają 
dużo emocji. Konkurencja, która wzbudziła duże zainteresowanie to wy-
bory najsilniejszego mężczyzny Młyńska. Każdy z czterech uczestników, 
aby zasłużyć na miano strongmana musiał zmierzyć się z utrzymaniem 
przed sobą pięciokilowego odważnika oraz zrobić jak najwięcej przysia-
dów trzymając na rękach jedną z pań. Po wielu konkurencjach i zmaga-
niach przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Tytuł strongmana Młyńska 
2017 oraz złoty medal i nagrodę otrzymał Eliasz Stec, drugie miejsce, 
srebrny medal i  nagrodę otrzymał Przemek Dunajczak, trzecie miej-
sce, brązowy medal i nagrodę otrzymał Przemek Siemieniako. Dzielnie 
walczył Łukasz Więcławowicz lecz troszeczkę zabrakło mu do podium, 
zasłużył na nagrodę, podziękowanie i oklaski.

Między konkursami a występem zespołu Sołtysowe Gryfinki, okla-
skowaliśmy nowo utworzony zespół z Młyńska grający w składzie:  
Wincenty Szyszko – akordeon, Bogdan Ciupak – gitara, Stanisław 
Okulowski – perkusja, Roman Korytowski – akordeon. Panowie wy-
konali utwory z lat 50. Brawa za odwagę i czekamy na więcej.  Mimo 
deszczyku, wspaniały pokaz zumby poprowadziła pani Katarzyna Ada-
mowicz, która swoim temperamentem porwała do tańca wiele osób na-
wet 92-letniego mieszkańca pana Edwarda Króla. Brawa. Każdy z go-
ści otrzymał na pamiątkę spotkania kubek z nadrukiem jubileuszowego 
święta. Uwieńczeniem spotkania była zabawa na powietrzu do późnych 
godzin nocnych, której nie przeszkodził nawet deszczyk. Podczas święta 
można było zjeść pierożki, karkówkę kiełbaskę z grilla i coś słodkiego. 
Dla dzieci była zjeżdżalnia, konkurencje, a pani Magdalena Antonowicz 
z M-GOK malowała maluchom buzie. Całą imprezę świetnie i profesjo-
nalnie poprowadził po raz kolejny pan Mariusz Swastek.

 
Za wsparcie X Święta Rodziny w Młyńsku dziękuję:

Firmie Jelenia Plast sp. z o.o. z Jeleniej Góry, burmistrzowi Olgier-
dowi Poniźnikowi, Małgorzacie Szczepańskiej, Tadeuszowi Jagiełło, 
Teresie Polesiak, Magdalenie Antonowicz, Marcie Wilas, Janinie i Zyg-
muntowi Jakubowskim, Natalii Łój, Katarzynie Adamowicz, Agnieszce 
Nester, Marii Jodłowskiej, Halinie Jarkowiec, Krystynie Kaniewskiej, 
Krystynie Ustjanowskiej, Bożenie Jodłowskiej, Małgorzacie Pfajfer, An-
nie Chrabąszcz, Mirosławowi Pfajferowi, Janowi Kubiszynowi, Leszko-
wi Łaniowi, Dawidowi Baszakowi oraz Radzie Sołeckiej za duży wkład 
pracy i za piękny bukiet kwiatów.

Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierali w ciągu tych dziesięciu lat 
nasze Święto Rodziny w Młyńsku: wszystkim rodzinom, które uczest-
niczyły i brały czynny udział w konkurencjach i potyczkach, dzieciom 
i młodzieży, niejednokrotnie już obecnie dorosłym ludziom, za dobre po-
mysły wspaniałe teksty, za miłą sympatyczną atmosferę. Dziękuję także 
tym, którzy przez lata przychodzili i dobrze się bawili.

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

X Jubileuszowe Święto Rodziny w Młyńsku
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13 czerwca był dniem, w którym zakończyliśmy II Moduł w partner-
skim projekcie „UTW – Uczyć – Tworzyć – Wspierać”. Projekt oferuje: 
szkolenia, warsztaty, konsultacje, działania animacyjne oraz wymianę ka-
dry i dobrych praktyk – a zatem działania edukacyjne, animacyjne i ak-
tywizujące społeczność senioralną. W jego zamyśle uczestnicy chcą się 
wzajemnie inspirować, nie bez powodu zatem oscyluje on wokół triady: 
uczyć – tworzyć – wspierać.

Moduł drugi przewidywał wykłady, warsztaty, szkolenia, konsulta-
cje które realizowane były w siedzibach partnerów projektu. Celem tej 
części było wspieranie lokalnych UTW poprzez przekazywanie wiedzy 
i  doświadczeń, które mogą przyczynić się do rozbudowania, urozma-
icenia i uatrakcyjnienia dotychczasowej oferty placówek. VII spotkanie 
warsztatowo-szkoleniowe w Gryfowie Śląskim obejmowało wykłady 
i działania animacyjne dla edukatorów i liderów oraz warsztaty dla senio-
rów. Edukatorzy wzięli udział w dwóch szkoleniach: „Jak przygotować 
i przeprowadzić warsztaty z animacji dla seniorów” oraz „Śmierć, starze-
nie się, przemijanie – jak i czy rozmawiać z seniorami na tematy trudne”. 
Seniorom zaproponowano Warsztaty komunikacji interpersonalnej oraz 
Trening pamięci.

Zajęcia poprowadził zespół szkoleniowy z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim w składzie: Anna Gużda, Beata 
Działa i Ilona Zakowicz. Dodatkowo o niezwykłą atmosferę spotkania 
dbali przedstawiciele wrocławskiego zespołu ds. superwizji pani Halina 
Cebula i pan Jerzy Sosnowski. Dodam, iż w działaniach wzięło udział 30 
seniorów z Gryfowskiego UTW oraz lokalni edukatorzy osób starszych. 

Wkrótce kolejne działania w module trzecim, w którym seniorzy będą 
mogli wziąć udział w zajęciach realizowanych przez Wydział Nauk Hi-
storycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Projekt posiada stronę internetową www.projektutw.uni.wroc.pl do 
odwiedzenia której zapraszam.

Kierownik UTW w Gryfowie Śląskim
Anna Michalkiewicz

Gryfowski UTW działa

Pod ww. hasłem w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania 
przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów 
i  środowisk społecznych w procesach planistycznych” Gmina Gryfów 
Śląski zrealizowała cykl spotkań mających na celu pogłębienie procesu konsul-
tacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Od 
lutego do czerwca br. można było wypowiedzieć się na temat przyszłego zago-
spodarowania gminy Gryfów Śląski uczestnicząc m.in. w otwartych spotka-
niach z mieszkańcami, a także w badaniu internetowym dostępnym w formie 
ankiety na stronie www Gryfowa Śląskiego. Przed nami II etap konsultacji, 
czyli praca nad gotowymi projektami miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. We wrześniu planowane są konsultacje online projektów pla-
nów miejscowych oraz dwa spotkania konsultacyjne o charakterze warsztato-
wym z elementami dyskusji publicznej w celu poznania opinii mieszkańców 
i wspólnego wypracowania rozwiązań dla dalszych decyzji planistycznych. 

Informacje na temat konsultacji społecznych planów miejscowych dostęp-
ne są na stronie internetowej Gminy Gryfów Śląski w zakładce „Konsultacje”, 
na tablicach ogłoszeń oraz w Urzędzie Gminy i Miasta (nr tel. 75 78-11-256). 
Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w procesie konsultacyjnym!

Wypowiedz się na temat przyszłego 
zagospodarowania twojego otoczenia!

Warsztaty z przedsiębiorcami działającymi na terenie Ubocza – 30.03.2017 r.

Punkt konsultacyjny podczas Kwisonaliów 2017 r. – 04.06.2017 r.

Ref. ds. gospodarki przestrzennej Aleksandra Serdakowska
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Uzbrojenie Strefy 
Małej Przedsiębiorczości

Gmina Gryfów Śląski rozpoczęła w lipcu inwestycję pn. „Uzbroje-
nie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim”. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej wraz z budową 
oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oraz wodo-
ciągowej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Małej Przedsiębiorczości – Podstrefa Gryfów Śląski. 
Przewidywany termin zakończenia prac: 11 października 2017 roku.

Inwestycja składa się z dwóch części:
I część – budowa sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej oraz drogi wraz 
z chodnikami i parkingami. Długość kanalizacji deszczowej – 339,40 m, 
sanitarnej – 287,7 m, wodociągowej – 298,4 m, długość drogi – 410,20 m.
Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Hemax 
H. Wasilewski, Aleja Wojska Polskiego 49, 59-630 Mirsk. Wartość robót: 
2 100 000,00 zł, 
II część – budowa oświetlenia ulicznego, budowa linii kablowej, posadow-
ienie 20 słupów oświetleniowych ze źródłem światła typu LED. 
Wykonawcą jest firma Eltor Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Torowa 19, 
59-800 Lubań. Wartość robót: 164.894,49 zł 

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez 
firmę TAURON. Do wygrania jest ponad 400 czujników czadu Ferguson 
tygodniowo! Grając o nagrodę dla siebie, grasz też o nagrody dla żłobków 
i przedszkoli z wybranej gminy! Aby wziąć udział w konkursie należy 
wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.oddychajpowietrzem.
pl/konkurs

PLEBISCYT DLA GMIN
W ramach „Konkursu z klimatem” trwa plebiscyt dla gmin. 

Każdy uczestnik konkursu może zagłosować na wybraną gminę 
i tym samym pomóc jej wygrać oczyszczacze powietrza dla gmin-
nych żłobków i przedszkoli. Szansę na wygraną ma 5 gmin, które 
zbiorą największą ilość głosów. Każda z nich otrzyma po 4 oczysz-
czacze powietrza, z przeznaczeniem na wyposażenie gminnych 
żłobków lub przedszkoli. 

Zachęcamy do głosowania na Gminę Gryfów Śląski. 
Konkurs trwa do 13 sierpnia.

Konkurs z Klimatem

Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
Jerzy Andrzejczak

30 maja Gmina Gryfów Śląski podpisała umowę z Wykonawcą za-
dania Przedsiębiorstwem Eltor Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Lubania, 
który został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Prace 
przewidziane do wykonania to: nowa konstrukcja jezdni o nawierzchni 
z kostki betonowej, nowa konstrukcja chodników oraz zjazdów na posesje 
o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, 
przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej. 
Łączna wartość zadania wynosi 1 339 501,50 zł. Zadanie dotowane jest 
ze środków z budżetu państwa przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
w wysokości 560 tys. zł. Termin wykonania prac zgodnie z umową z wy-
konawcą wyznaczony jest do 12 września br.

 Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask 

Przebudowa ulicy Sikorskiego

Działania w kierunku likwi-
dacji linii napowietrznej śred-
niego napięcia, przebiegającej 
przez teren planowanej strefy 
ekonomicznej, gmina rozpoczę-
ła w 2008 roku.

Po opracowaniu dokumen-
tacji projektowej pn. „Budowa 
linii kablowej 20kV L-110 na 
terenie projektowanej Strefy 
Ekonomicznej przy ulicy Je-
leniogórskiej w Gryfowie Ślą-
skim” w dniu 15.04.2009 roku 
zostało wydane pozwolenie na 
budowę w tej sprawie. Doku-
mentacja wraz z pozwoleniem 
została przekazana do Energii-
Pro w Jeleniej Górze w maju 
2009 roku.

Wobec nie podjęcia realizacji 
zadania przez EnergięPro po 
3 latach, pozwolenie utraciło swoją ważność. Nieustanne rozmowy i  ko-
respondencje w tym temacie dopiero w 2012 roku przekonały, wówczas 
Tauron Dystrybucję, do zaplanowania przedsięwzięć inwestycyjnych zwią-
zanych z sieciami elektroenergetycznymi na obszarze gminy, w tym zlikwi-
dowania linii napowietrznej, budowy linii kablowej i stacji transformatoro-
wej na terenie strefy, jednakże pod warunkiem pojawienia się inwestorów 
na tym terenie. W 2015 roku pojawił się pierwszy inwestor tj. SOLAR ECO 
ENERGIA Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Techniki Grzewczej Ja-
rosław Mielniczyn, co spowodowało rozpoczęcie przez Tauron Dystrybuję 
działań projektowych w tym temacie. Pozwolenie na budowę stacji trans-
formatorowej i przebudowę linii SN zostało wydane w maju 2017 roku, po 
czym przystąpiono do realizacji tego zadania. Zadanie zostało zrealizowane 
i odebrane.

W imieniu Gminy Gryfów Śląski składam serdeczne podziękowania 
Kierownictwu Tauron Dystrybucja S.A. w Jeleniej Górze za realizację 
długo oczekiwanego przedsięwzięcia. Dzięki tej inwestycji i wybudowaniu 
stacji transformatorowej strefa będzie bardziej atrakcyjna dla inwestorów.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik

Linia SN 20kV zlikwidowana
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OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wyka-
zy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użyt-
kowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w roku 2017 
znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej www.gryfow.pl  
i www.bip.gryfow.pl w zakładce nieruchomości.

Ostatnia przed wakacjami sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
odbyła się 30 czerwca.

Zasłużony dla województwa
Na początku sesji Kazimierz Janik – członek Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego odznaczył burmistrza Olgierda Poniźnika Odznaką 
Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Sejmik 
Województwa Dolnośląskiego przyznał ją burmistrzowi w szczególności 
za zasługi dla rozwoju oraz promowania Województwa Dolnośląskiego 
w kraju i na świecie. Serdecznie gratulujemy.

Opieka zdrowotna w gminie
Głównym tematem sesji była ocena funkcjonowania i perspektywy 

poprawy opieki zdrowotnej na terenie gminy Gryfów Śląski. Dyrektor 
Zofia Barczyk przedstawiła zebranym obszerną informację w postaci pre-
zentacji multimedialnej dotyczącą działalności Wielospecjalistycznego 
Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu, w tym zarządzanej przez szpital Wie-
lospecjalistycznej Przychodni Zdrowia w Gryfowie Śląskim. Następnie 
zabrał głos prezes Powiatowego Centrum Zdrowia we Lwówku Śląskim 
Celestyn Rekowski, po czym odbyła się dyskusja, w której udział wzięli 
m.in. obecni na sesji radni powiatowi Małgorzata Szczepańska i Daniel 
Koko. 

Środki unijne
W drugiej części sesji, zastępca burmistrza Andrzej Tartak przedsta-

wił informację na temat realizacji zadań i projektów współfinansowanych 
ze źródeł zewnętrznych. Sprawozdanie obejmowało lata 2016-2017.

Zakończonych zostało 5 projektów o łącznej wartości 383 477,15 zł 
w tym wartość pozyskanych środków 279 729,40 zł. W trakcie realizacji 
jest 9 projektów o łącznej wartości 18 637 708,55 zł z czego wysokość po-
zyskanych środków to 11 853 661,44 zł. Do realizacji planowane są 4 pro-
jekty o łącznej wartości 7 996 394,64 zł w tym planuje się pozyskać środki 
zewnętrzne 5 920 902,02 zł. Z wymienionych zadań na szczególną uwagę 
zasługują projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 
Do największych należą:
1. Budowa żłobka publicznego przy ulicy Floriańskiej 
– wartość 4 976 487,73 zł. 
2. Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości – 2 421 468,98 zł. 
3. Wdrożenie e-usług publicznych w UGiM oraz ZBGKiM 
– 1 246 524,00 zł. 
4. Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków – 9 386 841,53 zł. 
5. Przebudowa M-GOK wraz z zagospodarowaniem terenu 
– 5 281 061,20 zł. (wniosek w przygotowaniu). 
6. Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Młyńsko – 1 405 396,92 zł. 
(wniosek w przygotowaniu). 
7. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ulicy Sienkiewicza 
– 300 000,00 zł. Projekt realizowany przez Towarzystwo Miłośników 
Gryfowa Śląskiego (zadanie w trakcie realizacji). 

Z sesji Rady Miejskiej...
W związku z możliwością pozyskania środ-

ków finansowych zarezerwowanych na likwi-
dację ogrzewania opartego na paliwie stałym na 
przyjazne środowisku źródła ciepła zapraszamy 
mieszkańców do wpisania się na listę zaintereso-
wanych uzyskaniem dotacji na ten cel. Zapisów 
można dokonać w pok. nr 3 na parterze w godzinach pracy urzędu. Prosimy 
o przygotowanie następujących informacji: rodzaj obecnego ogrzewania, 
ilość zużywanego paliwa w ciągu roku, rodzaj nowego ogrzewania, wyso-
kość kosztów realizacji.

Program dotyczący ograniczania niskiej emisji i walki ze smogiem zo-
stał ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu. Jego celem jest poprawa jakości powietrza na 
Dolnym Śląsku poprzez likwidację kotłów starej generacji i zastąpienie ich 
kotłami nowszej generacji np. kotły gazowe, elektryczne, olejowe, kotły na 
paliwa stałe i na biomasę co najmniej 5 klasy energetyczności, podłączenie 
do sieci ciepłowniczej, czy odnawialne źródła energii jak: pompy ciepła, 
kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i  elektrownie wiatrowe. Do-
tację mogą uzyskać właściciele nieruchomości, którzy dokonali wymiany 
w 2017 roku i mieszkańcy planujący zrealizować inwestycję w 2018 roku. 
Koszt wymiany instalacji grzewczej w domu jednorodzinnym będzie wy-
nosił maksymalnie do 20 tys. zł, w mieszkaniu do 14 tys. zł, a we wspólno-
tach mieszkaniowych do 8 tys. zł. Dofinansowanie będzie wynosić połowę 
kosztów wymiany pieca, a limity ustalono dla domów jednorodzinnych na 
10 tys. zł, dla mieszkań 7 tys. zł a dla wspólnot mieszkaniowych 4 tys. zł.

Referent ds. inwestycji i infrastruktury Rafał Olszówka

Dotacje na wymianę ogrzewania
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INFORMATOR POWIATOWY
 Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie….

Ten cytat z Adama Mickiewicza tworzy doskonale narrację powia-
towych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian 
w Grudzy. Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji Pamięci Mę-
czeństwa Kresowian w kościele parafialnym pw. Najświętszej Marii 
Panny w Grudzy. Wieńce i kwiaty pod tablicą pamiątkową złożyły de-
legacje władz powiatowych i gminnych. Obecni byli między innymi: wi-
cestarosta lwówecki Zbigniew Grześków, członkowie Zarządu Powiatu:  
Zenon Zatchiej – główny organizator, Małgorzata Szczepańska i Tadeusz 
Jagiełło, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Danuta Ławnikowska oraz 
radny Franciszek Bar, burmistrz Lwówka Mariola Szczęsna, burmistrz 
Mirska Andrzej Jasiński, burmistrz Piechowic Witold Rudolf. Okolicz-
nościowe przemówienie wygłosił członek Zarządu województwa dolno-
śląskiego Tadeusz Samborski. Mottem jego wypowiedzi, która dotyczyła 
krwawych wydarzeń na Wołyniu w lipcu 1943 r., może być cytat: „Nie 
o zemstę, leczo pamięć wołają ofiary”. Części artystycznej przyświecało 
hasło: „Kresowe śpiewanie ocalmy od zapomnienia”. Wydarzenie uświet-
niły zespoły folklorystyczne: Akacjowe Śpiewule, Ato heca z Pszenna, 
Michalinki, Chrośliczanie, Radości z Wróblowic, Bielanki oraz lokalne: 
Sołtysowe Gryfinki, Podgórzanie i Izerskie Bogdanki. 

Współorganizatorami wydarzenia byli: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego, Stowarzyszenie Kulturalne Izerskie Bogdanki 
Powiat Lwówecki, Gmina Mirsk, Sołectwo Grudza. Wakacyjna wymiana dzieci to najbardziej idealna forma partnerskiej 

współpracy powiatu lwóweckiego ze słowackim miastem Hnúšťa. 
14 dzieci z Mirska zawiózł autobus na letni wypoczynek na Słowację, 

jednocześnie przywożąc do Polski 15 spragnionych wrażeń Słowaków. 
W  ciągu tygodnia dzieci zwiedziły wiele lokalnych atrakcji, pojechały 
również podziwiać Drezno. Dokładna relacja z pobytów na stronie fb 
radnego powiatowego Józefa Stanisława Mrówki: www.facebook.com/
js.mrowka

Zamieniliśmy dzieci

Krystyna Jakubowska związana była z Po-
wiatem Lwóweckim od początku jego istnie-
nia. Właśnie odeszła na emeryturę. Pracowała 
jako specjalista w wydziale organizacyjno-
-prawnym. Ściśle współpracowała z Zarządami 
Powiatu wszystkich kadencji: przygotowywała 
materiały na posiedzenia, protokołowała. Pra-
codawcy cenili ją za staranność, pracowitość, 
kompetencję, takt. Na zasłużonej emeryturze 
życzymy pani Krystynie wielu nowych wy-
zwań, nieustannej aktywności i radości.

Pani Krysia odchodzi na emeryturę

Młodzież z Wlenia i Mirska w słowackim mieście Hnúšťa.

Młodzież z Hnúšťy w Jeleniej Górze z prezydentem Marcinem Zawiłą.

Przemówienie dr Tadeusza Samborskiego członka Zarządu Województwa.

Przedstawiciele powiatu i gmin składają wiązanki kwiatów.

Poczet sztandarowy z gryfowskiego ZSOiZ.
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W terminie 8-11 czerwca odbył się III Ogólnopolski 
Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą, Organizatorami 
Zjazdu byli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolno-
śląskiego, Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne, a tak-
że Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu i Dolnośląski 
Ośrodek Kształcenia Nauczycieli. Tematem zjazdu był 
„Regionalizm dolnośląski – wspólne dziedzictwo róż-
nych narodowości, wspólna troska i doświadczenia”.

Na zaproszenie dr Tadeusza Samborskiego w wydarze-
niu tym uczestniczyli przedstawiciele gminy Gryfów Ślą-
ski: burmistrz Olgierd Poniźnik, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu 
– Anna Pląskowska, która reprezentowała nie tylko szko-
łę i nasz region, ale także Radę Programową Ogólnopol-
skiego Klubu Szkół Reymontowskich, w której aktywnie 
działa, a także nauczycielka ze szkoły w Uboczu Janina 
Hryniewiecka.

Uczestnikami czterodniowego zjazdu byli liderzy towa-
rzystw regionalnych z terenu całego kraju, a także ludzie 
nauki oraz włodarze różnych samorządów z terenu Dol-
nego Śląska. Wielkim zaszczytem była obecność honoro-
wego Prezesa Fundacji im Wł. St. Reymonta w Lipcach 
Reymontowskich, wieloletniego Wójta Lipiec Reymon-
towskich Pana Jerzego Kabata z małżonką Jadwigą. Przy-
było wielu dyrektorów i nauczycieli szkół reymontowskich 
z Mazowsza oraz Dolnego Śląska.

Zjazd rozpoczął się od posiedzenia Rady Krajowej Ru-
chu Stowarzyszeń Regionalnych RP na Zamku Piastow-
skim w Legnicy. Drugiego dnia regionaliści na zaproszenie 
tamtejszych władz samorządowych gościli w Lubomierzu, 
Biedrzychowicach, Rybnicy. Następnie wyjechali do Jele-
niej Góry. W tamtejszym Muzeum Karkonoskim zapro-
szeni prelegenci wygłosili referaty dotyczące regionalizmu. 
Dzień zakończył się koncertem w jeleniogórskim Kościele 
Garnizonowym Wojska Polskiego.

Podczas kolejnego dnia uczestnicy zjazdu byli w Brze-
gu Dolnym, Starym Dworze (Jodłowy Młyn), Wołowie, 
Głębowicach, gdzie mogli wymienić swoje poglądy i spo-
strzeżenia z miejscowymi społecznikami, a także ludźmi 
zaangażowanymi m. in. w ocalanie przeszłości i pamię-
ci o  ludobójstwie ukraińskim. Po powrocie do Legnicy, 
w  nowo odrestaurowanej sali królewskiej Akademii Ry-
cerskiej, wybrani prelegenci zapoznali uczestników zjaz-
du z zagadnieniami dotyczącymi specyfiki regionalizmu 
dolnośląskiego. Ostatniego dnia regionaliści z całej Pol-
ski uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej. W legnickim 
zamku podsumowano tegoroczny ogólnopolski zjazd. 
Wszystkim przybyłym regionalistom dr Tadeusz Sambor-
ski, przewodniczącego Rady Krajowej Ruchu Stowarzy-
szeń Regionalnych RP osobiście podziękował za aktywne 
uczestnictwo i działanie na rzecz własnych regionów. 

W czterodniowym III Ogólnopolskim Zjeździe Regio-
nalistów Polskich nad Odrą udział wzięło ponad 60 osób 
z terenu całego kraju.

Podczas trwania III Zjazdu Regionalistów nad Odrą 
burmistrz Gryfowa Śląskiego Olgierd Poniźnik został 
odznaczony medalem im. Aleksandra Patkowskiego – 
Ojca polskiego regionalizmu. Medal został przyznany 
przez Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej 
Polskiej za upowszechnianie idei regionalizmu na Dol-
nym Śląsku. W imieniu Stowarzyszenia medal wręczyli 
Przewodniczący Rady Krajowej – dr Tadeusz Samborski 
wspólnie z wiceprzewodniczącą Bożeną Kanikowską. 

III Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą

Zdzisław Mirecki – członek Sądu Koleżeńskiego Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP 
i Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego z dr Tadeuszem Samborskim.

Burmistrz Olgierd Poniźnik odznaczony medalem im. Aleksandra Patkowskiego 
w towarzystwie dr Tadeusza Samborskiego i Bożeny Kaniowskiej.

Dyrektor szkoły Podstawowej w Uboczu Anna Pląskowska 
i nauczycielka Jadwiga Hryniewiecka z głównym organizatorem 
zjazdu dr Tadeuszem Samborskim i uczestnikami zjazdu.
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Trwają u nas zajęcia plastyczne, ruchowe i muzyczne. Wszystkie two-
rzone tematycznie, wykorzystujące książkę, jako najlepsze narzędzie in-
spiracji. W naszej bibliotece stworzyliśmy już lodziarnię (z prawdziwymi 
lodami), krainę piesków, skrzynię pełną skarbów „Skarb Arubaby” oraz 
zgłębiliśmy tajemnice „Wielkiej encyklopedii krasnoludków”.

Mamy za sobą także dzień wyjątkowo pełen wrażeń – spotkanie z ra-
townikiem medycznym panem Patrykiem Bobikiem. Podczas tych zajęć 
dowiedzieliśmy się mnóstwa informacji na temat pracy ratownika me-
dycznego, obejrzeliśmy sprzęt niezbędny do ratowania życia, a także ka-
retkę, którą pan Patryk do nas przyjechał. Poznaliśmy też, a jakże, zasady 
udzielania pierwszej pomocy. 

Drugi tydzień rozpoczęliśmy podróżą po bajkach z różnych stron 
świata, poznając przy tym kulturę i obyczaje panujące m. in. w Chinach, 
Indiach i Afryce. Nieobce są nam obecnie także instrumenty muzyczne, 
wiemy, jak powstaje dźwięk i co to znaczy namalować muzykę, a wszystko 
to dzięki książce „Łowcy dźwięków”. 

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.biblioteka.gryfow.pl 
oraz fanpage na FB (www.fb.com/biblioteka.gryfow), gdzie znajdują się 
galerie zdjęć powstałych w trakcie zajęć.

Jolanta Kuczyńska

Minął tydzień 
zaczarowanych wakacji

Dyrektor biura senatorskiego Rafała Ślusarza Urszula Maga ogłosiła 
konkurs plastyczny „Senator i jego praca”, w którym wzięli udział człon-
kowie koła bibliotecznego „Klub Przyjaciół Koziołka Matołka”. Koloro-
we prace z wizją senatorskiej pracy powstały w bibliotece dziecięcej pod 
okiem bibliotekarki Jolanty Kuczyńskiej. Konkurs został poprzedzony 
pogadanką na temat Senatu Rzeczpospolitej Polskiej jako organu władzy 
ustawodawczej, a jego rozstrzygnięcie nastąpiło 23 czerwca w biurze se-
natora Rafała Ślusarza. Senator powitał osobiście uczestników konkursu 
oraz zaprosił ich na poczęstunek. W trakcie rozmowy dyrektor Urszula 
Maga pochwaliła zaangażowanie uczestników konkursu, wyjaśniła, że 
prace plastyczne zostały potraktowane przez jury równorzędnie i wszyscy 
otrzymują nagrody w postaci plecaków szkolnych i słodyczy. W konkursie 
uczestniczyli Emilia Rogula, Monika Misiak, Zosia Szulc, Franiu Szulc, 
Amelia Tkacz i Oskar Kurczewski. Prace można obejrzeć w biurze sena-
tora przy ul. Kolejowej 45.

Praca senatora 
oczami dzieci
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Czarowne miejsce – wymarzone na plenerowe imprezy rodzinne i to-
warzyskie. Cisza i spokój, ognisko, grill, miejsce do zabaw dla dzieci, 
boisko do siatkówki plażowej, stawy rybne, obok las i atrakcja dodatko-
wa: koniki do przejażdżki wierzchem. W takiej scenerii, w gospodarstwie 
agroturystycznym państwa Roskowińskich w Rząsinach, spotkali się 
25 czerwca redaktorzy i czytelnicy kwartalnika „Sygnaturka”, wydawane-
go od dziesięciu lat przez parafię Rząsiny i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Rząsiny. Periodyk w ciągu minionych lat tworzyło ponad siedemdziesiąt 
osób – aktualni i byli mieszkańcy Gradówka, Rząsin, Ubocza, Wolbro-
mowa, członkowie Rady Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Jubileuszowe spotkanie odbyło się przy pięknym i pysznym torcie 
(patrz okładka), ufundowanym przez byłego proboszcza, Stanisława 
Bakesa, jednego z inicjatorów wydawnictwa. Były również kiełbaski, 
pieczone przez pana Bogdana Roskowińskiego, smakowite ciasteczka 
upieczone przez panią Ewę Chomentowską, konsumowane przy kawie, 
herbacie i napojach chłodzących.

Zainteresowaniem zebranych cieszył się mecz siatkówki, a wszystkie-
mu towarzyszyły śpiewy przy gitarowym akompaniamencie pani Małgo-
rzaty Zagiczek (Zapartej). Ustalono, że następną jubileuszową imprezą, 
będzie jubileusz z okazji wydania pięćdziesiątego numeru gazetki. 

608 stron z dziesięciu lat, to pokaźny tom.
Tekst: Stanisław Czajewicz, 
Zdjęcia: Ryszard Szymanel

Dziesięciolecie Sygnaturki

OGŁOSZENIE DROBNE
Do sprzedania zadbany VW Golf V. Rok produkcji 2008. Pierwsza re-

jestracja w kraju 2010. Samochód należał do zawodowego kierwocy TIR, 
dlatego stan techniczny jest bardzo dobry. Ze względu na charakter pracy 
właściciela, auto posiada mały przebieg i nosi drobne ślady użytkowania. 
Samochód wyposażony jest w: Elektrycznie otwierane szyby (tył i przód), 
ASR, ABS, radio, centralny zamek, tempomat, klimatyzacja, alufelgi, świa-
tła do jazdy dziennej, komputer pokładowy, elektrycznie ustawiane luster-
ka, immobilizer, welurowa tapicerka. Cena: 21.500 zł

Więcej informacji pod numerem telefonu 660-752-070.
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Będzie to podroż teoretyczna i trochę wirtualna albowiem często się zda-
rza, że nagle zjawiają się niezapowiedziani goście lub krewni z np. kieleckiego. 
Wówczas zachodzi pytanie – Co z nimi zrobić ? Zwłaszcza że sezon grillowo 
– urlopowy w pełni a zmęczona wątroba domaga się wypoczynku. I tutaj z po-
mocą przychodzi nam bogata historia oraz zabytki naszego miasta i okolic. Za-
nim się nasi goście zorientują zabieramy ich o godzinie 9.45 na zwiedzanie ruin 
zamku Gryf w Proszówce. Musimy się tutaj liczyć z opłatą za wstęp 15 złotych. 
Tak, tak rozumiem, że jest to suma, za którą można kupić parę piw, ale pomy-
ślcie o swojej wątrobie. Jeżeli już jesteśmy w Proszówce, to o godzinie 10.45 
szybkim marszem warto zahaczyć o kapliczkę na Wzgórzu Św. Anny skąd 
rozpościera się przepiękny widok. Jeżeli jesteśmy autem to o 11.45 polecam 
dotrzeć do wsi Wieża, gdzie zwiedzamy lapidarium i snujemy opowieść o pie-
tystach i historii powstania kościoła ewangelickiego w Wieży. Gdzieś o 12.30 
lądujemy na rynku w Gryfowie, robimy sobie fotki przy fontannie, podziwiamy 
kamieniczki i jak mamy znajomości, to wchodzimy na wieżę gryfowskiego ra-
tusza. Oczywiście żartuję. Zwiedzamy kamieniczkę gdzie nocował marszałek 
Moltke, a obecnie mieści się tutaj Centrum Informacji Turystycznej. Przyzna-
ję, że tutaj musimy mieć też trochę turystycznego szczęścia, gdyż drzwi mo-
gaą się nie otworzyć. Oczywiście również żartuję. Zawsze możemy się udać 
na spacer ulicą Sanatoryjną pokazać dom, w którym urodził się znany artysta 
dolnośląski Avenarius. Idąc wzdłuż murów obronnych uliczką Zaułek docie-
ramy do dawnego młyna i kamieniczki o ostrym kącie. Przystajemy na chwilę 
przy budynku dawnej knajpy „Na Winklu” o charakterystycznie ściętym rogu. 
Idziemy w górę ulicą Wojska Polskiego i udajemy się do kościoła pokazać na-
szym gościom kryptę rodzinną Schaffgotschów. Tutaj pochowano księżniczkę 
Agnieszkę, w której żyłach płynęła piastowska krew. Gdzieś o 15.30 udajemy 
się na cmentarz, gdzie stoi pomnik ku czci żołnierzy rosyjskich z wojen napole-
ońskich z roku 1813. Dalej spacerkiem wychodzimy w okolicy budynku szkoły 
średniej, gdzie kiedyś przed wojną mieścił się sąd miejski. Jeżeli jeszcze nasi 
goście nie czują się zmęczeni, udajemy się do parku przy ulicy Kolejowej, gdzie 
podziwiamy postument dawnego pomnika na którym stał żołnierz autorstwa 
gryfowskiego rzeźbiarza Vollanda. Rzucamy okiem na budynek przedszkola 
i dawnego Gryfexu, gdzie przed 1945 rokiem pracował pisarz niemiecki Arno 
Schmidt. W niektórych miejscach przy zwiedzanych obiektach możemy re-
cytować wiersze Hoffbauera znanego gryfowskiego poety. O godzinie 19.00 
tak wymęczonych gości zapraszamy na grilla lub oni nas zapraszają do reno-
mowanych gryfowskich restauracji. Rozmawiamy tam o legendach naszego 
miasteczka zapominając o naszej wątrobie.

Miłych wakacji życzy Jan Wysopal

Kulturalna i odkrywcza 
podróż do Gryfowa Śląskiego

czyli co pokazać gościom z kieleckiego 

To było niezwykłe zakończenie sezonu artystycznego w ramach cyklu 
„Kolacja z Artystą” w M-GOK Gryfowie Śląskim. 

Dzięki Jackowi Grondowemu, który zapragnął odświeżyć nieco zapo-
mnianą twórczość Andrzeja Waligórskiego, mogliśmy w sobotni wieczór 
obcować ze sztuką przez duże „S”. Było obłędnie lirycznie, refleksyj-
nie, ale też zabawnie i rubasznie. Gościem specjalnym wydarzenia był  
Stanisław Szelc – polski satyryk, członek kabaretu ELITA, ale przede 
wszystkim uczeń i wychowanek Andrzeja Waligórskiego. W jego wyko-
naniu usłyszeliśmy kilka tekstów śpiewanych i mówionych, jak również 
anegdoty z życia mistrza. Oprawę muzyczną zapewnili znakomici jele-
niogórscy muzycy: Marek Mikulski (gitara) oraz Witold Pelc (klarnet). 

Program miał swoją premierę 30 czerwca na deskach Teatru C.K. 
Norwida w Jeleniej Górze. Dzień później artyści odwiedzili Ośrodek 
Kultury w Gryfowie Śląskim. Kto nie był niech żałuje. Wieczory o takim 
nasyceniu wzruszeń i doznań artystycznych nie zdarzają się często.

Anna Michalkiewicz

Zakończenie 
sezonu artystycznego

Gryfowska Kapela Podwórkowa na zaproszenie marszałka Tadeusza 
Samborskiego wzięła udział w III Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów 
Polskich w Legnicy. Mieliśmy także zaszczyt spotkać się z burmistrzem 
Strzegomia Zbigniewem Suchytą, który jest wielkim przyjacielem zespo-
łów ludowych. Pokłosiem tego spotkania jest zaproszenie dla Gryfowskiej 
Kapeli Podwórkowej na Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu 
w sierpniu.

Zygmunt Bodak

Kapela w Legnicy
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W dniach 22-25 czerwca br. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbył się 
51 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Głównym celem 
organizowanego corocznie Festiwalu jest ochrona tradycyjnego repertuaru 
oraz tradycyjnego stylu muzykowania i śpiewu, gdyż tradycje te są cen-
ną i istotną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
Na podstawie rekomendacji etnologów zajmujących się tematem ochrony 
tradycji, w skład tegorocznej grupy dolnośląskich uczestników festiwalu 
zakwalifikowano panią Feliksę Cierlik z Rząsin wraz z podopiecznym 
Marianem Pukackim. Pani Feliksa wraz z Marianem na co dzień śpiewają 
w Zespole Folklorystycznym „Rząsinianki”. Duet śpiewaków wziął udział 
w konkursie „DUŻY-MAŁY”. W tej kategorii jury wysłuchało 22 grupy 
zakwalifikowanych uczestników. Ostatecznie pani Feliksa i Marian zaję-
li zaszczytne 3 miejsce! 

Należy dodać, że w trakcie festiwalu jury przesłuchało 18 kapel, 32 ze-
społy śpiewacze, 14 instrumentalistów, 25 solistów śpiewaków, 10 wyko-
nawców w kategorii folklor-kontynuacja oraz 22 grupy w konkursie „DU-
ŻY-MAŁY”. Po podsumowaniu okazało się iż w konkursie festiwalowym 
wzięło udział około 800 artystów ludowych z 15 województw. Jury ocenia-
ło dobór regionalnego repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz poziom 
artystyczny. Nagrody ufundowało Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego, Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny, Marszałek Wojewódz-
twa Lubelskiego oraz Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu.

Biorąc pod uwagę prestiż wydarzenia oraz jego skalę już samo zakwa-
lifikowanie się do konkursu jest niebywałym sukcesem. Za zajęcie tak wy-
sokiego miejsca składamy na ręce naszych ambasadorów kultury ludowej, 
pani Feliksy Cierlik oraz Mariana Pukackiego serdeczne podziękowania 
i gratulacje! Anna Michalkiewicz

Będzie można oddać krew 
Akcja krwiodawstwa w Gryfowie Śląskim odbędzie się w dniach: 

10 i 11 sierpnia oraz 9 i 10 listopada 2017 r. Ambulans będzie usytu-
owany przy Wielospecjalistycznej Przychodni Zdrowia w Gryfowie 
Śląskim przy ulicy Malownicza 1.

Wielki sukces na Ogólnopolskim Festiwalu 
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 28 czerwca br. na terenie zakładu FF POLMEX w Proszówce odbyły 
się powiatowe ćwiczenia pożarnicze pod kryptonimem POLMEX 2017.

Ćwiczenia jednostek państwowej straży pożarnej, jednostek OSP z te-
renu naszego powiatu i powiatów ościennych miały sprawdzić umiejętności 
strażaków i ewentualnie wyłapać błędy, które należy wyeliminować, aby 
nie powtórzyły się w przyszłości.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, iż około godziny 9:50 w magazynie pian-
ki meblarskiej zlokalizowanym w przyziemiu, w wyniku zwarcia instalacji 
elektrycznej doszło do zapalenia się składowanej tam pianki meblarskiej. 
Pożar został wykryty przez system sygnalizacji pożaru. Z powodu silnego 
zadymienia pracownicy zakładu nie są w stanie zlokalizować i ugasić samo-
dzielnie powstałego pożaru.

Na stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lwów-
ku Śląskim uruchomił się alarm monitoringu pożarowego informujący 
o pożarze w zakładzie. Dyżurny Stanowiska Kierowania KP zaakceptował 
zgłoszenie z monitoringu pożarowego i rozpoczął dysponowanie zastępów 
straży pożarnej. W trakcie dysponowania jednostek na miejsce zdarze-
nia dyżurny otrzymuje potwierdzenie od pracownika ochrony o pożarze 
w  magazynie pianki. W tym samym czasie z zakładu zostali ewakuowani 
pracownicy, którzy udają się we wcześniej wyznaczone miejsce. Dochodzi 
do rozprzestrzenia się ognia na więźbę dachową i stanowi zagrożenie sz-
walni i strychu. Podczas ewakuacji okazuje się że brakuje 5 osób. Pracownicy 
z  niewiadomych powodów zostali w hali. Podczas przeszukania hali strażacy 
odnajdują rannych (pozorantów), których wynoszą z hali i przekazują ra-
townikom medycznym. Konieczna jest organizacja zaopatrzenia wodnego 
w dużym zakresie, dlatego dowodzący akcją dysponują do działań strażaków 
Kompanii Ratowniczo-Gaśniczej „Lwówek”. Nad przebiegiem działań cały 
czas czuwał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku 
Śląskim mł. bryg. Mariusz Mróz oraz Naczelnik Wydziału Operacyjno-Sz-
koleniowego w KP PSP st. kpt. Mirosław Ożogowski. Policjanci Komendy 
Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przez cały czas zabezpieczali miejsce 
prowadzonych działań, kierowali ruchem na drodze wojewódzkiej, ustalali 
personalia poszkodowanych, a po zakończeniu działań strażaków przystąpili 
do ustalenia przyczyn pożaru. Działaniami policjantów kierował Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Tomasz Szczurowski, a ćwiczenia 
obserwował burmistrz Olgierd Poniźnik. 
W ćwiczeniach wzięli udział: 
zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej 
w  Lwówku Śląskim, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu naszej gminy 
tj. z Gryfowa Śląskiego(włączona do KSRG), Proszówki i z Rząsin, Ochot-
nicze Straże Pożarne z powiatu lwóweckiego włączone do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: z Mirska, Pilchowic, Wlenia i Lubo-
mierza, Kompania Ratowniczo-Gaśnicza „Lwówek Śląski”, zastęp JRG 
PSP w  Lwówku Śląskim, OSP: Janowice Wielkie, Łomnica, Sosnówka, 
Piechowice i Szklarska Poręba łącznie 68 strażaków, Państwowe Ratownic-
two Medyczne - Pogotowie Ratunkowe Jelenia Góra – 4 osoby, Komenda 
Powiatowa Policji Lwówek Śląski – 8 osób, 3 radiowozy, Starostwo Powi-
atowe i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – 3 osoby Burmis-
trz, Straż Miejska i Zarządzanie Kryzysowe – 3 osoby.

Na zakończenie działań na wszystkich czekała strażacka grochówka. 
Ćwiczenia mogły się odbyć dzięki dużemu zaangażowaniu pracowni-
ków, a szczególnie pani Sylwii Wróblewskiej – Dyrektor Generalnej  
FF POLMEX w Proszówce.

Akcja pod kryptonimem POLMEX 2017
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Prawnik radzi

Testament i zachowek 
– kolejne instytucje prawa spadkowego
Testament jest oświadczeniem woli osoby fizycznej (człowieka), w któ-

rym osoba go sporządzająca (przyszły spadkodawca zwany też testatorem) 
rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. W testamencie może-
my swobodnie rozdysponować całym swoim majątkiem. Możemy w nim 
wskazać osoby z najbliższej rodziny, jak też zupełnie obce. W testamencie 
decydujemy kto po naszej śmierci przejmie nasz majątek, istotne znaczenie 
ma to w szczególności w sytuacji, gdy do spadku po nas może być powo-
łanych kilka osób. W dokumencie tym poszczególne składniki majątku 
możemy rozdzielić na kilku spadkobierców (np. wartościowe przedmioty, 
środki zgromadzone na lokacie podarować jednemu dziecku, a nierucho-
mość drugiemu) lub możemy wydziedziczyć niektórych spadkobierców, 
a także możemy dokonać tzw. zapisów i poleceń.

Kto może sporządzić testament?
Sporządzić testament może tylko osoba posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, a więc osoba pełnoletnia i nie ubezwłasnowolniona. 
W trakcie sporządzania testamentu nie możemy znajdować się w stanie 
wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji, nie możemy też 
działać pod wpływem błędu lub groźby – może to być podstawą do stwier-
dzenia nieważności testamentu. 

Jak sporządzić testament?
Nasze prawo dzieli testamenty na zwykłe i szczególne. Do zwykłych 

zaliczamy testament własnoręcznie spisany, sporządzony przez notariu-
sza i  testament ustny, gdzie naszą ostatnią wolę oświadczamy w obecno-
ści dwóch świadków przed organami administracji publicznej np. bur-
mistrzem. Zaś do testamentów szczególnych zaliczamy ustny, podróżny 
i wojskowy – sporządzane są w obawie rychłej śmierci spadkodawcy lub 
wskutek szczególnych okoliczności i tylko w sytuacji, gdy zachowanie zwy-
kłej formy testamentu jest niemożliwe lub utrudnione. 

Najbardziej powszechne są testamenty własnoręczne i notarialne. Te-
stament własnoręczny możemy sporządzić w zaciszu własnego domu, 
musi być on spisany w całości naszym pismem ręcznym, musi zostać 
opatrzony naszym własnoręcznym podpisem i powinien posiadać datę 
sporządzenia. Nie ma jakiejś szczególnej formy testamentu, może to być 
nawet w formie listu do spadkobiercy, najważniejsze, aby w treści zna-
lazło się nasze oświadczenie woli, że całość czy też ułamek, lub też po-
szczególny przedmiot przekazujemy danej osobie. Ta forma testamentu 
nie wymaga obecności świadków, jednakże o sporządzeniu testamentu  
i miejscu jego położenia powinno poinformować się osoby z naszego oto-
czenia, aby po naszej śmierci testament został odnaleziony i odczytany. 
Należy zadbać także o to, aby nie został on „przypadkiem” zniszczony lub 
zgubiony, w tym celu za pośrednictwem notariusza można złożyć wniosek 
o rejestrację testamentu w Krajowym Rejestrze Testamentów.

Testament notarialny sporządzany jest przez notariusza, uważany jest 
on za najbardziej bezpieczną formę testamentu. Oryginalny egzemplarz 
testamentu pozostaje w kancelarii notarialnej, ponadto taka forma testa-
mentu daje pewność braku fałszerstwa, zniszczenia czy ukrycia. Czynność 
notarialna związana jest z kosztem sporządzenia testamentu, koszt testa-
mentu wynosi ok. 70 zł, zaś testament z zapisem, poleceniem lub wydzie-
dziczeniem może kosztować ok. 200 zł.

W praktyce spotykamy niejednokrotnie testament szczególny ustny, 
sporządzony w obawie rychłej śmierci. Nasza ostatnia wola musi być prze-
kazana w obecności co najmniej trzech świadków, treść naszej woli po-
winna zostać przez świadków spisana w ciągu roku lub też potwierdzona 
przez zgodne zeznania świadków przed sądem w terminie sześciu miesięcy 
od dnia otwarcia spadku, tj. naszej śmierci. Ważne – testament taki traci 
swoją moc z upływem sześciu miesięcy od dnia ustania okoliczności, które 
uniemożliwiały nam sporządzenie testamentu w formie zwykłej.

Co jeszcze może znaleźć się w testamencie?
Zapis – rozporządzenie testamentowe, na mocy którego zobowiązujemy 

osobę powołaną przez nas w testamencie do świadczenia majątkowego na 
rzez oznaczonej przez nas osoby np. „mój brat Stefan, który otrzyma kolek-

W czwartej części cyklu porad prawnych 
pozostajemy w kręgu tematyki spadkowej.

cję obrazów, pokryje koszty studiów mojej wnuczki Marii”. W podanym 
przykładzie jeżeli Stefan nie wywiąże się z obowiązku wykonania zapisu 
staje się on dłużnikiem Marii, która może żądać wykonania zapisu przed 
sądem.

Zapis windykacyjny – może być on dokonany tylko w testamencie 
notarialnym, a zapisem tym możemy przekazać dla poszczególnej osoby 
nieruchomość, przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne, udziały w spółkach.

Polecenie – w swoim testamencie może zobowiązać powołane-
go spadkodawcę lub zapisobiorcę do określonego działania lub zno-
szenia określonego stan rzeczy. Polecenie nie jest przysporzeniem 
majątkowym, można określić je jako „cenę” za otrzymany majątek  
w testamencie. Obowiązek spełnienia polecenia powstaje z chwilą otwarcia 
spadku, jednakże wykonanie polecenia nie może być w żaden sposób wy-
egzekwowane przymusowo, a to czy wykonamy polecenie czy nie zależy 
od naszych wartości moralnych. Przykładem polecenia może być: „moja 
wnuczka Maria podejmie studia prawnicze”, „mój syn Tomek ożeni się”.

Wydziedziczenie – potocznie nazywane jest wyłączeniem członków naj-
bliższej rodziny od dziedziczenia, dzięki czemu np. wydziedziczone dzieci nie 
będą miały prawa do zachowku. Kiedy możemy dokonać wydziedziczenia – 
jeśli dana osoba postępuje wbrew naszej woli uporczywie i w sposób sprzecz-
ny z zasadami współżycia społecznego (np. mąż jest hazardzistą), osoba ta 
dopuściła się względem nas albo osoby nam najbliższej umyślnego przestęp-
stwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności albo rażącej obrazy czci (np. jeden  
z naszych synów w sposób dotkliwy pobił swojego brata i do dnia dzisiej-
szego ze sobą nie rozmawiają, został za ten czyn skazany) lub uporczywie 
względem nas nie są spełniane obowiązki rodzinne (np. brak kontaktu, brak 
odwiedzin od wielu lat). Wydziedziczyć można tylko w testamencie i tylko 
z przyczyn podanych powyżej, ponadto powód wydziedziczenia musi być 
w testamencie dokładnie wytłumaczony. Ważne – jeśli przebaczyliśmy tej 
osobie, to nie możemy jej wydziedziczyć.

Ciąg dalszy na temat zachowku w następnym numerze.

Jeśli mają Państwo pytania związane z zagadnieniem „spadków” 
i  nie tylko, możecie je zadać za pośrednictwem Kuriera Gryfow-
skiego i na jego łamach zostanie udzielona odpowiedź lub też uzy-
skać nieodpłatną poradę prawną w biurze senatora Rafała Ślusarza 
w każdą środę w godzinach od 15.00 do 17.00.
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Podziel się z nami swoją pasją

Nasz Mister

Sandra poleca
Książka na lipiec i sierpień
„...przecież nie można „zacząć 
od nowa”, nie można resetować 
swojego życia w dowolnym punkcie 
i zaczynać nowej gry, na nowej planszy, 
na nowych zasadach.”

Anna Bednarska
TRUDNY MĘŻCZYZNA

Jak długo można żyć w związku na odległość?  
Zasypiać i budzić się osobno, czekać na te krótkie spo-
tkania, które kończą się bolesnymi rozstaniami i za-
wsze tą samą obietnicą, że kiedyś to się skończy? 

Właśnie takie pytanie zadaje sobie Olga – 28-let-
nia bohaterka powieści „Trudny mężczyzna”, która 
od pięciu lat żyje w związku na odległość z Adamem  

– obiecującym pisarzem, mieszkającym w stolicy. Mimo, że widują się średnio 
dwa weekendy w miesiącu kobieta wydaje się być szczęśliwa, a przynajmniej 
taką maskę przybiera w otoczeniu znajomych. Mimo, że czuje, iż jej życie nie 
wygląda tak jak powinno, próbuje przekonać samą siebie, że racjonalniej jest 
trzymać się znanego niż rzucać się na głęboką wodę. 

Olga prowadzi dość przewidywalne życie: pracuje w portalu: „Magia ży-
cia”, gdzie analizuje sny, udziela porad z zakresu savoir-vivre’u i pisze horo-
skopy, po godzinach spotyka się z przyjaciółmi. Kiedy w kolejną sobotę Olga 
staje przed drzwiami zaprzyjaźnionej pary, nie spodziewa się nawet, jak bar-
dzo ten wieczór odmieni jej życie. Gdy dziewczyna poznaje Piotra wie, że ten 
nie zniknie szybko z jej życia, ale prawdziwym trzęsieniem ziemi okazuje się 
spotkanie z Radkiem – architektem ogrodów, mężczyzną o tyle tajemniczym 
co pociągającym, który robi na Oldze olbrzymie wrażenie od pierwszego 
spojrzenia. Los sprawia, że nasza bohaterka jeszcze wielokrotnie wpadnie na 
obu mężczyzn i to w najmniej spodziewanych okolicznościach. Po każdym 
kolejnym spotkaniu będzie miała coraz większy mętlik w głowie, dodatkowo 
zacznie podejrzewać, że Adam, nie jest jej wierny. Czy Olga upora się ze 
swoimi uczuciami? Pozostanie przy bezpiecznej, racjonalnej opcji – Adamie 
czy pozwoli porwać się namiętności i da szansę tajemniczemu Radkowi?  
Tego musicie dowiedzieć się sami. Zdradzę Wam tylko, że odpowiedź wcale 
nie jest tak oczywista jak mogłoby się wydawać. 

Sięgając po „Trudnego mężczyznę”, liczyłam na lekką, przyjemną historię 
i otrzymałam ją, choć muszę przyznać, że ku mojemu ogromnemu zdziwie-
niu, książka zmuszała mnie chwilami do głębokich refleksji. Na szczególną 
uwagę zasługują bohaterowie, którzy są wyjątkowo oryginalni. Olga jest po-
stacią, z którą miałam olbrzymi problem. Początkowo strasznie mnie iryto-
wała, miałam ochotę nią potrząsnąć, jednak z czasem zaczęłam ją rozumieć: 
Potrzebowała stabilności, to co znane było dla niej bezpieczne. Żyła złudze-
niami. Tak długo idealizowała swój związek, aż zaczęła wierzyć, że napraw-
dę trafił jej się książę z bajki, którym w rzeczywistości Adam zdecydowanie 
nie był, powiedziałabym raczej, że to bohater, którego naprawdę nie da się 
lubić, od samego początku jest w nim coś odpychającego, ale dla równowagi 
mamy Radka: mężczyznę – tajemnicę, którego do ostatniej strony nie udało 
mi się w pełni poznać, a co dopiero zrozumieć, mimo że nie jest idealny to 
wzbudza sympatię i sprawia, że wyczekujemy jego pojawia się. 

Zazwyczaj w powieściach spotykamy się z niemal idyllicznym obrazem, 
gdzie postacie pozytywne są bez skazy. Anna Bednarska zdecydowała się 
na pokazanie świata w bardziej realistyczny sposób. Bohaterowie mają swo-
je wady, idealne nie są również ich relacje: wolą o pewnych sprawach nie 
słyszeć, nie mieszać się, bo tak jest im wygodniej. Początkowo buntowa-
łam się wewnętrznie przeciwko takiej prezentacji, jednak po chwili zasta-
nowienia pomyślałam „Dlaczego nie?”, przecież tak właśnie wygląda nasz 
świat. Przyjaciółka, która skoczy za Tobą w ogień i książę na białym koniu?  
To się nie zdarza, więc dlaczego mamy wierzyć w coś, co jest jedynie naszym 
pobożnym życzeniem? 

„Trudny mężczyzna” to powieść niesamowita w swej prostocie. Niezwy-
kła historia o miłości, przyjaźni i przeznaczeniu, pozwalająca czytelnikowi 
skonfrontować własne oczekiwania wobec świata z ponurą rzeczywistością, 
jednocześnie daje nadzieję na uśmiech losu i wraca wiarę w przeznaczenie. 

13 czerwca w Świetlicy Środowiskowej w Gryfowie Śląskim odbył się 
wspólny trening tenisa stołowego dzieci i młodzieży KTS Jelenia Góra, 
LZS Proszowa, Sparta Lubań oraz LZS Błękitnych Krzewie Wielkie. 
Trening poprowadził światowej sławy tenisista Lucjan Błaszczyk. 

Trening trwał ponad 3 godziny. Lucjan udzielał porad technicz-
nych każdemu uczestnikowi zajęć. W treningu oprócz młodzieży mogli 
uczestniczyć wszyscy, którzy mieli na to ochotę. Na koniec mistrz roze-
grał z każdym przysłowiowego „secika”. Lucjan! Jesteśmy zaszczyceni tą 
wizytą i bardzo wdzięczni za przybycie i poprowadzenie tego treningu.

Marek Makowski

Lucjan Błaszczyk (ur. 28 grudnia 1974 w Lwówku Śląskim) – pol-
ski tenisista stołowy. Członek kadry narodowej i olimpijskiej mężczyzn 
w Polsce w  tenisie stołowym. Zawodnik ZKS Palmiarnia Zielona Góra. 
W światowym rankingu ITTF najwyżej uplasował się na 19. miejscu. Jeden 
z najbardziej utytułowanych polskich tenisistów stołowych.
Największe sukcesy:
- 4-krotny olimpijczyk (1996, 2000, 2004 i 2008); - 4-krotny wicemis-
trz Europy w grze podwójnej (w parze z: Andrzejem Grubbą (1996), To-
maszem Krzeszewskim (2002), Tanem Ruiwu (2007) i Wangiem Zeng Yi 
(2009); - mistrz Europy w grze mieszanej w parze z Ni Xia Lian (2002); 
- wicemistrz Europy w turnieju drużynowym (1998); - 33-krotny mis-
trz Polski (11-krotny w grze pojedynczej, 15-krotny w grze podwójnej, 
7-krotny w grze mieszanej); - zwycięzca turnieju TOP 12 juniorów (1990);  
- 1. miejsce w German Open z cyklu ITTF Pro Tour w turnieju drużynowym 
z reprezentacją Polski w  2008,; - 3. miejsce w turnieju Bogoria Grodzisk 
Cup w 2008; - krotny brązowy medalista Mistrzostw Europy w turnieju 
drużynowym z reprezentacją Polski w 2000 i 2007; - 1. miejsce w turnieju 
ITTF Pro Tour Polish Open w grze podwójnej w parze z Wang Zengyi 
w  2006 i w 2008; - Srebrny medalista Mistrzostw Europy w grze pod-
wójnej w parze z Tomaszem Krzeszewskim w 2002; - Mistrz Europy w grze 
mieszanej w parze z Ni Xia Lian w 2002; - Srebrny medalista Mistrzostw 
Europy w turnieju drużynowym z reprezentacją Polski w 1998; - 15-krot-
ny Mistrz Polski w  grze podwójnej (1991, 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009); - Srebrny medalista 
Mistrzostw Europy w grze podwójnej w parze z Andrzejem Grubbą 1996; 
- Międzynarodowy Mistrz Francji w grze podwójnej w parze z Tomaszem 
Krzeszewskim w 1997; - Międzynarodowy Mistrz Szwecji w grze podwójnej 
w parze z Tomaszem Krzeszewskim w 1997 roku; - 2-krotny srebrny med-
alista Mistrzostw Polski w grze pojedynczej w 2004 i w 2006; - 11-krotny 
Mistrz Polski w   rze pojedynczej w 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2003, 2005, 2007, 2008; - 4-krotny drużynowy Wicemistrz Polski 
(ZKS Drzonków 1992, 2012, Baildon Katowice 1994, 1995); - Zwycięstwo 
w turnieju TOP 12 juniorów w 1990; - Występy w grze pojedynczej i pod-
wójnej na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie w 1996, Sydney w 2000  
i Atenach w 2004 i w Pekinie w 2008

Trening z Mistrzem 
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Wspominając kapele i muzyków z przełomu 
lat 50.- 90. na szczególną uwagę zasługuje pan 
Włodzimierz Bondaryk – multinstrumentali-
sta, absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej na 
kierunku dyrygentura we Wrocławiu, w latach 
60. nauczyciel śpiewu i muzyki w lwóweckiej 
szkole podstawowej.

Był rok 1960, Lwówek Śl., pierwsza Szko-
ła Podstawowa 1000-lecia. Właśnie w tym 
czasie, jako nauczyciel śpiewu, przyjęty został 
pan Włodzimierz Bondaryk. Na lekcję śpiewu 
przynosił czarną gitarę elektryczną, a były to 
czasy, że takie gitary były bardzo modne. Pan 
Włodek szybko został zaakceptowany przez 
młodzież. Na ekrany kin wszedł film „Szatan 
z siódmej klasy” i cała szkoła chciała śpiewać 
melodię z tego filmu „Lato, lato”. Pan Włodek 
organizował często zajęcia po lekcjach i uczył 
nas grać i śpiewać modnych w tych czasach 
piosenek. Zajęcia z panem Włodkiem nie skoń-
czyły się wraz z podstawówką. Działał wówczas 
Dom Harcerza prowadzony przez państwa Ku-
czerawa, gdzie m.in. śpiewano i muzykowano.  
Po skończeniu podstawówki można było 
uczestniczyć w wielu kółkach zajęciowych, 
funkcjonowały m.in.: fotograficzne, mode-
larskie, zespół pieśni i tańca, ale i kółka mu-
zyczne: akordeonistów, mandolinistów i dla 
solistów. Pan Włodek prowadził te zajęcia 
przez wiele lat, ja sam wyniosłem z tych zajęć 
bardzo wiele. Grałem wówczas na pianinie, 
akordeonie, gitarze, saksofonie altowym. Moi 
muzykujący przyjaciele z tamtych czasów to: 
Ewa Karasińska – pianino, Leszek Zawadz-
ki – akordeon, Andrzej Żuchowski – gitara, 
Bogdan Pruchnicki – gitara, Ela Gołda – 
śpiew, Dzitka Rączka – śpiew, Leszek Orczyk 
– akordeon, Władek Matkowski – akordeon, 
Andrzej Paliński – perkusja, Henryk Tyler 
– mandolina, gitara, Roman Rapir – gitara,  

Dawnych kapel czar

Ryszard Błaszczyk – perkusja, Jerzy Kopeć 
– gitara, Edward Domański – perkusja. Nie 
wiem co się z nimi obecnie dzieje, ja natomiast 
wciąż muzykuję, niezmiennie od 55 lat. Prowa-
dzę Gryfowską Kapelę Podwórkową i zespół 
ludowy „Gryfowianie”.

 Wracając do pana Bondaryka, w latach 
sześćdziesiątych miał swój zespół muzyczny 
i wraz z nim grywał w kawiarni „Rycerska”. Da-
lej uczył też młodych ludzi gry na instrumen-
tach muzycznych. Chciałbym w imieniu swoim 
i wyżej wymienionych serdecznie podzięko-
wać panu Włodkowi za cierpliwość i dobroć.  
Do dziś mile go wspominam i darzę ogrom-
nym szacunkiem. Był zasłużonym pedagogiem. 
Mimo trudnej pracy, nigdy nie okazywał zde-
nerwowania swoim wychowankom, zarażał nas 
miłością do muzyki, mnie- na całe życie. Sko-
rzystałem z jego dobrej nauki i rady, że dzię-
ki muzykowaniu żyje się w mniejszym stresie. 
Osobiście grywałem z nim kilka razy w restau-
racjach.

 Jako emeryt muzykował do końca swego 
życia. W tym miejscu zwracam się do miesz-
kańców Lwówka Śl., którzy byli członkami kó-
łek artystycznych przy Domu Harcerza, a po-
siadają fotografie z tamtych lat, aby podzieliły 
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Kurier Gryfowski

Włodek Bondaryk przy pianinie. Fotografia 
pochodzi z kawiarni „Rycerska”, lata 60.

Włodek Bondaryk – trąbka, Piotr Markiewka – piano. Krzysztof Kamiński – gitara. 
I gość na perkusji (????). 

Kawiarnia „Rycerska”: Od lewej: Staszek Domański – gitara, Włodek Bondaryk – akordeon, 
Ryszard Śliwiński – klarnet, Romek Kibalski – perkusja, Piotr Markiewka – pianino. 

się wspomnieniami. Ja osobiście mam bardzo 
miłe wspomnienia z tamtych wspaniałych pięć-
dziesiątych i sześćdziesiątych lat spędzonych 
w Domu Harcerza u państwa Kuczerawa. 

Wspominał Zygmunt Bodak



18 KURIER GRYFOWSKI   LIPIEC-SIERPIEŃ 2017

Gryf utrzymał się w klasie okręgowej!
Ostatni raz tak dobre wyniki w klasie "O" 

Gryf zanotował w sezonie 1996/1997, kiedy 
zakończył ligę na czwartym miejscu, mając 
przed sobą Olszę Olszyna, KEM-BUD Je-
lenia Góra i Hutnika Pieńsk – (plecy Gryfa 
oglądały wówczas takie ekipy, jak m.in.: Le-
śna, Kowary, Lubań, czy Lwówek). W na-
stępnych latach bywało różnie – raz jechali-
śmy przez A-klasę niczym monster-truck, by 

za rok spadać z hukiem z okręgówki. Typowy Gryf – można powiedzieć. 
Ostatni raz utrzymaliśmy się w V lidze w sezonie 2009/2010 – niestety 
rok później zaliczyliśmy jeden z najsłabszych etapów w historii klubu. 
Tym razem wreszcie udało się nam utrzymać – ba – zajęliśmy wysokie 
VI miejsce. Na pewno to osiągnięcie zapisze się na kartach historii klubu 
z grodu gryfa, tym bardziej, że wpisało się w  jubileusz 70-lecia "żółto-
-niebieskich".

O wspaniałej rundzie jesiennej już mieliście okazję czytać na naszej 
stronie – w przerwie zimowej były obawy, czy uda się choć trochę zbliżyć 
do tego punktowego wyniku. Wiadomo – nic nie trwa wiecznie, a drugą 
wartością stałą są wiosenne absencje piłkarzy związane m.in. z pracą za 
Odrą, czy obowiązkami szkolnymi, w przypadku młodych zawodników. 
Trener Rodziewicz postawił sobie i swoim podopiecznym za cel utrzyma-
nie czołowej szóstki - ambitnie, ale w zasięgu, mówiąc w skrócie. Mówi 
się, że sparingi nie są wyznacznikiem przyszłych ligowych występów, 
jednak po kilku łomotach w zimowym okresie przygotowawczym gry-
fowski kibic na pewno nie mógł spać spokojnie. Na szczęście forma przy-
szła akurat na pierwszą wiosenną kolejkę, którą rozgrywaliśmy w Radzi-
mowie. Na tamtejszej arcytrudnej „prerii” po ciężkim boju udało nam 
się wygrać 3-2. Tydzień później w derbowym klasyku rozbiliśmy u sie-
bie Czarnych Lwówek aż 4-0. Rozpędzonego Gryfa zatrzymały u siebie 
Sudety Giebułtów, pewnie zmierzające do awansu. Trzy klapsy w tyłek 
i Gieksa wróciła do Gryfowa na tarczy. Giebułtowska „Nieciecza” była 
w  tym sezonie zmorą wszystkich przyjezdnych ekip. Następnie „prze-
łamanie” z Węglińcem i 3-0 do przodu (ale spokojnie, to tylko walko-
wer). W wielkanocny weekend Ryszard Serdeczny chyba przedawkował 
Vibovit, bo dzięki jego fantastycznej postawie wyrwaliśmy trzy punkty, 
wygrywając w Raciborowicach 3-2 po jego golach. I wtedy coś się popsu-
ło... trzy porażki z rzędu, kolejno w Lubaniu 1-3, u siebie ze Szklarską 1-2 
i na wyjeździe w Świerzawie 0-2. Gdyby nie kolejny walkower z Dziwi-
szowem, moglibyśmy doliczyć do tej passy porażkę w Lubomierzu 1-2.  
Po porażce za miedzą, u Kargula i Pawlaka, udało nam się wreszcie odbić 
te wszystkie lania i po obfitującym w zaskakujące zwroty akcji meczu, 
postawiliśmy na swoim, gromiąc Jaroszowice u siebie aż 4-3. Tydzień 
później w „kwisonaliowy” weekend wyszarpaliśmy cenne trzy punkty 
w Zebrzydowej (1-0 dla nas), a następnie postawiliśmy kropkę nad „i”, 
pewnie pokonując u siebie Hutnika z Pieńska 2-0. W ostatniej ligowej 
kolejce pojechaliśmy odmłodzonym zespołem do kolejnego świeżo upie-
czonego beniaminka IV ligi – Kamiennej Góry, która w całym sezonie 
była u siebie niepokonana. Niesamowitą formę na swoim terenie potwier-
dziła w meczu z nami, wygrywając 2-0. Jesienne 25 punktów i wiosenne 
24 dały nam w końcowym rozrachunku 49 oczek. Strzeliliśmy przy tym 
50 goli, tracąc jednocześnie 37. Jako beniaminek musieliśmy zwłaszcza 
jesienią, będąc w gazie, zaprezentować się z dobrej strony i w przeciągu 
całego sezonu trzeba było wygrywać u siebie, ile tylko się da (na wyjaz-
dach zawsze jest różnie, z reguły ciężej) – oba warunki spełniliśmy, co 
zaowocowało pierwszym od lat utrzymaniem na 6 miejscu w okręgówce.

Królem strzelców Gryfa został Ryszard Serdeczny, który mimo 35 
lat na karku, świeci przykładem. 16 bramek na koncie i 2 asysty robią 
wrażenie. Serdeczny rozegrał prawdopodobnie swój życiowy sezon, a my 
nadal nie wiemy, co żona podaje mu na śniadanie przed meczem. Chyba 
można zaryzykować twierdzenie, że utrzymanie w okręgówce bez niego 
byłoby o wiele cięższym zadaniem, bo kolejni w klasyfikacji Rodziewicz 
i  Romanowski strzelili „zaledwie” po 4 gole. Wśród asystentów rządzi 
Mateusz Bryniak, który 10 razy podawał piłkę przed finalnym strza-
łem do bramki. Warto wspomnieć także o juniorach i ogólnie młodszych 
zawodnikach, którzy zbierali cenne szlify w seniorskiej piłce – z dobrej 
strony pokazał się zwłaszcza Szymon Fedorowicz (rocznik 2000), który 
w ciągu kilku lat może stać się jednym z lepszych golkiperów w lidze. 

W rundzie wiosennej przez operację barku nie zagrał Grzegorz Roma-
nowski (rocznik 1999), który jesienią trzymał nasz środek pola i rozbijał 
ataki rywali. Przez kontuzję pauzował wiosną również Tomasz Herdzik, 
nasz niezmordowany boczny obrońca. Do drużyny seniorskiej byli wpro-
wadzani m.in. Adamski, Kałuski. Jedynym młodym zawodnikiem, któ-
ry grał w perspektywie całego sezonu był Tomasz Ptaszkowski, który 
w ostatnim meczu sezonu dostąpił zaszczytu założenia opaski kapitań-
skiej.

Trzeci sezon w Gryfie
Z trenerem Robertem Rodziewiczem rozmawia Paweł Zatoński

Za tobą już trzeci sezon w Gryfie i przypuszczam, że nieostatni – po-
czątek nie był łatwy, bo GKS spadł z okręgówki, ale następnie udo-
wodniłeś z drużyną, że jednak Gryf lepiej czuje się w klasie „O”, gdy 
w świetnym stylu awansowaliście do okręgówki, a teraz utrzymaliście 
się i to w czołowej szóstce. Plan minimum, cel w postaci utrzymania  
i 6 miejsca, o którym wspominałeś zimą został osiągnięty – tyle so-
bie zakładałeś, czy jednak dzisiaj powiesz, że stać nas było na więcej?  
Pytam też w perspektywie (jak to niektórzy mówią) „słabszej” niż 
w innych latach okręgówki. 

Myślę, że jako klub zasłużyliśmy na pierwszą szóstkę w okręgu i nie 
mówię tu tylko o aspektach piłkarskich, ale też organizacyjnych. Klub 
poczynił przez ostatnie 3 lata duży postęp i dlatego to miejsce zdecy-
dowanie jest adekwatne do tego, co sobą reprezentowaliśmy w ostatnim 
czasie. Oczywiście jest trochę niedosyt, bo przy nieco lepszym podejściu 
oraz uniknięciu kontuzji (Romanowski, Herdzik, Złocik, itd. – przyp. 
red.) mogłoby być lepiej, ale cieszy mnie to VI miejsce. Co do słabości 
rozgrywek, to powiem tak: liga się rozwija, w wielu małych miejscowo-
ściach zaczynają się tworzyć ciekawe drużyny, a o słabości mówią ci z du-
żych ośrodków. Mówią, że słaba liga, bo Giebułtów, Stella, czy Świerza-
wa są w czubie, a Lwówek spada… to tylko pokazuje, jak piłka ewoluuje, 
jak dobrą pracę wykonuje się w tych małych miejscowościach i większe 
ośrodki miejskie muszą mieć się na baczności. Jest więcej wyrównanych 
zespołów. Okręgówka jest VI poziomem rozgrywkowym w Polsce, więc 
też nie wymagajmy Bóg wie jakiego poziomu, bowiem zawodnicy często 
przychodzą po pracy pobawić się, spotkać i rozładować emocje.

Mając przed oczami całokształt minionego sezonu, co możesz uznać 
za plusy, a co za minusy w wykonaniu całej naszej ekipy? 

Na pewno największym plusem jest nasze miejsce w lidze, które moty-
wuje do dalszego grania – jeżeli są wyniki, to i dobrze układa się w druży-
nie. Plusem jest też wprowadzenie dużej liczby nastoletnich chłopaków do 
drużyny seniorskiej. Dużym pozytywem jest dobra współpraca zarządu 
klubu i trenera juniorów ze mną, bo potrafiliśmy bardzo dobrze rotować 
składami tak, aby drużyna juniorów mogła spokojnie utrzymać się w ich 
klasie okręgowej. Pokazało to, że klubowi zależy na każdym zawodniku, 
czy to senior, czy junior i myślę, że chłopaki w przyszłości odpłacą się za-
angażowaniem na treningach oraz meczach mistrzowskich. Na minus na 
pewno niska frekwencja treningowa seniorów w okresie kwiecień – czer-
wiec, co wynikało pewnie z harmonogramu rozgrywek (pauzy miedzy 
kilkoma meczami), co mogło rozregulować moich zawodników.
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Patrząc po rundzie wiosennej, ale i jesiennej – widać sporo młodych 
twarzy w kadrze seniorskiej. Czy młodzież w tym sezonie dała Ci 
zielone światło do tego, żebyś na nich stawiał w nadchodzącej znowu 
okręgówce?

Myślę, że czasami to nawet bardziej ja naciskałem niektórych młodych 
na granie w lidze okręgowej, choć były osoby, które same chciały i się 
„wpraszały”, co pokazało w późniejszym czasie, że wyszło im to na dobre. 
Mamy wielu utalentowanych chłopaków, którzy muszą zrozumieć, że tyl-
ko przez ciężką pracę można do czegoś dojść, ale trzeba uwierzyć we wła-
sne możliwości i swoim graniem „zamknąć” niektórym buzie na boisku.
Kto z obecnej drużyny pozytywnie cię zaskoczył, a od kogo chciałbyś 
wymagać więcej?

Zaskoczył mnie pozytywnie na pewno Mateusz Dąbrowa, choć prze-
platał mecze seniorskie z juniorskimi, to jest to naprawdę dobry mate-
riał na zawodnika. Bardzo dobry sezon Ryszarda Serdecznego – dawał 
nam dużo z przodu i strzelił sporo ważnych bramek (16 goli i tytuł króla 
strzelców – przyp. red.). Takim małym objawieniem był Tomek Herdzik 
– rewelacyjna runda jesienna…szkoda, że wiosnę opuścił przez kontuzje, 
ale liczę, że teraz wróci do optymalnej formy. Teraz na minus – choć 
może to za duże słowo. Marcin Kozań. Myślę, że ten chłopak nie pokazał 
nawet ułamka swoich umiejętności, ale wiem że dużo w tym mojej winy, 
bo za bardzo na niego naciskałem. Wierzę jednak, że w nowym sezonie 
pokaże minimum 80% jakości – bo to, że grać potrafi w piłkę, udowod-
nił już w zeszłorocznych sparingach, gdzie błyszczał formą. Dobry sezon 
Tomka Ptaszkowskiego, żeby nie zacząć, że jestem zawiedziony, ale to też 
osoba, która pokazała tylko 50% potencjału. Potrafi rozgrywać i odbierać 
w  środku pola znacznie lepiej, ale jest jeszcze bardzo młodym chłopa-
kiem – z każdym meczem zdobyte doświadczenie pomoże mu w tym, by 
pokazać pełnię swoich umiejętności. To tak na szybko – z reszty chłopa-
ków również jestem zadowolony i chciałbym, żeby każdy popracował nad 
swoimi niedoskonałościami, by grać jeszcze lepiej.
Niebawem nowy sezon – kiedy ruszamy z przygotowaniami? Znamy już 
sparingpartnerów?

Pierwszy trening odbył się 11 lipca o godz. 19.00 „na Gryfie”. Sparingi 

powoli dogrywamy i rozmawiamy z potencjalnymi kandydatami w celu 
wzmocnienia naszej drużyny, więc wszystko okaże się tradycyjnie – na 
pierwszym treningu.
W związku z tym – nieodłączne pytanie – które pozycje chcielibyście 
z prezesem wzmocnić, uzupełnić? I czy z obecnej kadry ktoś zadeklaro-
wał odejście, bądź nie wiążecie z kimś planów na rok następny?

Póki co, nikt nie zgłosił chęci odejścia z klubu. Liczę, że w pełnym 
składzie spotkamy się na pierwszym treningu. Co do wzmocnień, szuka-
my na pewno silnego napastnika, klasycznej dziewiątki, brakuje nam ta-
kiej osoby od kilku sezonów. Na reszcie pozycji mamy w miarę ciekawych 
zawodników, choć rywalizacja na kilku pozycjach byłaby jak najbardziej 
wskazana.
Celem na kolejny sezon na pewno jest utrzymanie – czy coś poza tym 
jeszcze Cię usatysfakcjonuje?

Drużyny, które grają o utrzymanie, przeważnie spadają z ligi – my 
chcemy zadomowić się w pierwszej szóstce na stałe. Może to brzmi gór-
nolotnie, ale wierzę, że drobnymi kroczkami stać nas na to.
Na koniec piłka jest po twojej stronie – jest ktoś, komu chciałbyś podzię-
kować?

Przede wszystkim chcę podziękować zawodnikom za chęć reprezen-
towania Gryfa i za ich serducha, jakie wkładają na treningach oraz w me-
czach mistrzowskich. Wiem, że nie zawsze wszystko wychodzi, bo to 
ludzka rzecz, ale trzeba im pogratulować, że chcą i walczą zawsze do koń-
ca. Również wielkie gratulacje dla zarządu klubu za stworzenie dobrych 
warunków do zabawy dla naszych zawodników – zabawy, bo tak trzeba 
nazwać granie w piłkę na tym poziomie. Bez tej przyjemności nie było-
by sensu kontynuować gry w piłkę. Wyrazy wdzięczności należą się też 
tej „garstce” kibiców, która przychodzi oglądać nasze starania na boisku  
– to też jest motywujące, że ludzie żyją tu jeszcze piłką.
Dzięki za wywiad i nam obu (nam wszystkim) życzę owocnych występów, 
szczęścia w grze i dobrej atmosfery w szatni w kolejnym sezonie w okrę-
gówce, bo bez tego ani rusz.
Dzięki również.
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Włochaty to zespół, który w tym roku świętu-
je 30 lat swojego istnienia. Znana i ceniona wśród 
fanów muzyki hardcore/punk formacja z okazji 
rocznicy wyruszyła w jubileuszową trasę po Polsce.  
Seria koncertów pod nazwą „Głośniej od bomb” 
miała swoją inaugurację w Gryfowie Śląskim.

24 czerwca podziemia Fosforów po raz kolejny 
rozbrzmiały dźwiękami przesterowanych gitar, a zgromadzona publicz-
ność miała okazję wysłuchać koncertów Moszny (goregrind z Kamiennej 
Góry), Boneless Brigade (skate punk z Brzegu) i Włochatego (Bydgoszcz).

Wolontariusze ze stowarzyszenia Awantura po raz kolejny dali z siebie 
wszystko, aby impreza wypadła jak najlepiej. Serdeczne podziękowa-
nia dla „starej gwardii” za wzmocnienie nieco przerzedzonych szeregów  
organizacji – Ania, Diana, Mokry, Piwko, Wally – dobrze, że byliście z nami. 
Podziękowania należą się też reszcie ekipy – dwie Anety, Jowita, Radek, 
Wojtek, Szymon, Darek, Paweł – to dzięki Wam możemy cieszyć się z takich 
koncertów.Pełna fotorelacja dostępna na www.fb.com/awantura

Mariusz Dragan

Olbrzymi sukces odnieśli młodzi piłkarze akademii piłkarskiej z Gryfowa Śląskiego w finałowym 
turnieju okręgowego związku piłki nożnej, który odbył się 17 lipca w Siekierczynie. Zawodnicy (orliki 
z rocznika 2006/2007) po zaledwie trzech latach istnienia klubu zostali wicemistrzami okręgu jele-
niogórskiego (byłe województwo jeleniogórskie). W turnieju zagrało 10 najlepszych drużyn wyłonio-
nych z całorocznych eliminacji. Łużyce Lubań, Talent Bolesławiec, Olimpia Kowary, Nysa Zgorzelec, 
AP Gryfów stworzyły grupę A, natomiast Karkonosze Jelenia Góra, COMT Bolesławiec, Granica 
Bogatynia, UKS Pieńsk, LTS Leśna grały w grupie B.

Wyniki meczów grupowych: AP Gryfów – Łużyce Lubań 0:0, AP Gryfów – Olimpia Kowary 1:0, 
bramka Złocik, AP Gryfów – Talent Bolesławiec 1:0, bramka Chudzik, 
AP Gryfów – Nysa Zgorzelec 0:0

Półfinały: AP Gryfów – Karkonosze Jelenia Góra 1:1, bramka Rybski, karne 8-7, 
Łużyce Lubań – LTS Leśna 5:3

Finał: AP Gryfów – Łużyce Lubań 0:1
Indywidualnie nagrodzony został bramkarz Michał Spiżewski (fot. po prawej), który po zaledwie pół 
roku treningów został wybrany najlepszym bramkarzem. 

Krzysztof Gajewski

 Sukces Akademii Piłkarskiej 
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