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W niedzielny poranek 24 czerwca zawod-
nicy licencjonowani i niezrzeszeni, łącznie 76 
uczestników, rywalizowało w Mistrzostwach 
Dolnego Śląska MTB w jeździe indywidualnej 
na czas na trasie długości 11,5 km, Gryfów – 
Proszówka – Brzeziniec z metą na Górze Św. 
Anny przy Kaplicy Leopolda. Zawody były 
jednocześnie Jubileuszowym X Wyścigiem 
Kolarskim o Puchar Św. Anny z Proszówki or-
ganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Proszówki we współpracy z Urzędem Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski, z Sołtysem i Radą So-
łecką Proszówka oraz OSP Proszówka i Brze-
ziniec.

Zapisy w biurze zawodów w ratuszu rozpo-
częły się już od godziny 8:00. Przez cały czas 
trwania zapisów talentem konferansjerskim 
wspierał nas burmistrz Gryfowa. Dodatkową 
atrakcją w tym roku dla wszystkich obecnych 
na gryfowskim rynku była możliwość wyko-
nania pamiątkowego zdjęcia z Proszówkowym 
Gryfem. Przed godz. 10.00 Sędzia Główny 
Wiesław Kucab dokonał rozpoczęcia wyścigu 
– honorowym startem spod ratusza wszyst-
kich zawodników w asyście policji z komisa-
riatu w Gryfowie, Straży Miejskiej z Gryfowa 
oraz Strażaków z OSP Proszówka i Brzeziniec. 
Tradycyjnie na rozwidleniu drogi Rzecznej, co 
minutę indywidualnie startowali zawodnicy na 
trasę przejazdu wyścigu. Za udostępnienie i or-
ganizację miejsca bardzo dziękujemy Radnemu 
Ryszardowi Sawczakowi.

Spośród 76 kolarzy, którzy wystartowali 
wyścig ukończyło 73 uczestników. Wśród zrze-
szonych w klubach kolarskich najlepszy czas 
uzyskał w Mistrzostwach Dolnego Śląska Woj-
ciech Stępień z MKS Polkowice (25:58:00). 
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 X Wyścigu MTB 
najlepszy czas wypracował Damian Bahaj ze 
Zgorzelca (27:46:13). W nagrodę otrzymał pu-
char ufundowany przez Radnego Rady Miej-
skiej Jerzego Guzego oraz bon o wartości 300 
zł do realizacji w sklepie Decathlon. Wśród 
wszystkich numerów startowych została rozlo-
sowana nagroda specjalna bon o wartości 200 zł 
do realizacji w sklepie Decathlon – los uśmiech-
nął się do zawodnika niezrzeszonego Roberta 
Cebuli z Paszowic. 

Wręczenia pamiątkowych dyplomów, me-
dali i nagród rzeczowych pozostałym zawod-
nikom w poszczególnych kategoriach dokonali 
członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Proszów-
ki na czele z Prezes Agnieszką August oraz Sę-
dzią Głównym Wiesławem Kucabem.

Na wystartowanie w wyścigu oprócz za-
wodników z klubów rowerowych, zdecydowali 
się też pasjonaci dwóch kółek z terenu gminy 
Gryfów Śl. uzyskując czas przejazdu: Grze-
gorz Kołodziej (29:21:67), Krystian Szczepa-
nik (33:12:34), Zdzisław Figurski (38:45:81) 
Krzysztof Trytek (39:02:26) Filip Drążek 
(39:56:11), Marcin Hycza (40:41:47), Tomasz 
Zajączkowski (52:20:31).

W tym roku, tak jak w latach poprzednich, 
pod Kapliczką Leopolda w Proszówce zagospo-
darowany został czas dla rodzin zawodników 
oraz kibiców zmagań rowerowych. Atrakcją 

„Pikniku Rodzinnego” było stoisko Lwóweckiej 
Policji, na którym oficer prasowy KPP Lwówek 
Śląski asp. szt. Mateusz Królak tłumaczył jak 
ważne jest noszenie odblasków, które każdy 
mógł bezpłatnie otrzymać. Prowadzona była 
również pogadanka na temat odpowiedniego 
zabezpieczenia roweru przed kradzieżą i tu 
również każdy mógł otrzymać takie zabezpie-
czenie do swojego roweru. Dodatkową atrakcją 
było pokonanie specjalnego toru w specjalnych 
alkogoglach lub narkogoglach. Są to okulary 
które pozwalają doświadczyć jaki wpływ na 
zdolność postrzegania mają alkohol lub sub-
stancję psychoaktywne. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się na-
miot, w którym Magdalena August i Kamila 
Zajączkowska poprzez zabawy, rebusy, zgady-
wanki tłumaczyły dzieciom zasady bezpieczne-
go poruszania się po drodze. Każdy uczestnik 
za poprawne rozwiązanie zadania otrzymy-
wał nagrody i upominki ufundowane przez  

Jubileuszowo Rowerem

FF POLMEX Proszówka i senatora Rafała 
Ślusarza. Stowarzyszenie Rozwoju Proszów-
ki ufundowało na tę okazję dla najmłodszych 
uczestników kolorowanki i gry planszowe z za-
sad bezpieczeństwa oraz gadżety promocyj-
ne. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 
również animacje prowadzone przez Justynę 
August. Na każdego w tym dniu czekały bańki 
mydlane, malowanie buziek, balonowe czary – 
mary.

Dodatkowo dla wszystkich uczestników 
przygotowany został punkt gastronomiczny.  
Na zmęczonych kolarzy i kibiców czekały kieł-
baski z grilla, pyszne pierogi, domowe ciasta 
oraz napoje zimne i gorące. 

Stowarzyszenie ogromne podziękowania 
kieruje do osób, instytucji 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 
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na Kapliczkę Leopolda w Proszówce
Horbacz z Gryfowa, Przedsiębiorstwo Handlo-
we Państwa Sawczak i Kowalskich z Gryfowa, 
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Gryfowie Śl., Firma Usłu-
gi Transportowe Mariusz Kordula z Olszyny, 
Agencja Ubezpieczeniowa „Bezpieczna Przy-
szłość” Andrzej Adamczuk, Firma Budowlana 
z Proszówki „SIMBUD” Robert Karpowicz, 
Firma z Proszówki ABI-POL Janusz i Sabina 
Niebieszczańscy, Firma „Mobile Computers” 
Grzegorz Bielak. Dziękujemy za nieocenioną 
pomoc przy przygotowaniu i zabezpieczeniu 
trasy przejazdu: sołtysowi Proszówki Janowi 
Augustowi oraz OSP Proszówka, OSP Brze-
ziniec, Straży Miejskiej i Policji Gryfów Śląski 
oraz ratownikom z PATROL-MED – Patryk 
Bobik Gryfów Śląski.

Podziękowania składamy mieszkańcom 
Proszówki, Gryfowa i Brzezińca oraz wszyst-
kim ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali 
się w przygotowania i organizację Jubileuszo-
wej X edycji wyścigu, która była jednocześnie 
naszym ostatnim organizowanym wyścigiem 
kolarskim. Anna Zawisza-Paliwoda
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Organizowana 7 lipca impreza zgroma-
dziła na placu zabaw w Młyńsku sporą grupę 
dzieci i dorosłych. Wszyscy mogli wziąć udział 
w  różnych ciekawych konkurencjach, grach 
i zabawach z nagrodami. Każdy własnoręcznie 
mógł upiec kiełbaskę przy ognisku. Można było 
skorzystać ze sprzętu do ćwiczeń fitness znaj-
dującego się na placu zabaw. Kto wytrwał do 
końca, otrzymał pamiątkowy złoty medal oraz 
mógł stanąć do wspólnego zdjęcia. Powitanie 
lata było udane pogoda i atmosfera przyjazna. 
Dziękuję pani Natalii Łój i pani Marcie Wilas 
za pomoc w organizacji spotkania. Wszystkim 
życzę pogodnego lata, miłych i sympatycznych 
wakacyjnych wrażeń.

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

Powitanie lata w Młyńsku
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27 maja w słoneczne, niedzielne popołudnie na placu państwa  
Mieczysławy i Lesława Hawrylewiczów, obok placu zabaw w Wieży, od-
był się festyn z okazji Dnia Dziecka. Uroczystość odwiedziło 53 dzieci 
z naszego sołectwa, które odebrały bony na loterię i poczęstunek. Ponadto 
wszystkie dzieci, nie tylko z Wieży, mogły poszaleć za darmo na dmu-
chańcach, które zostały opłacone z projektu „Inicjatywa Lokalna 2018”.  
Pan Mariusz Swastek zapewnił nam nagłośnienie oraz mnóstwo konkur-
sów dla młodszych i starszych dzieci. Pomagała mu Magdalena Antono-
wicz z M-GOK w Gryfowie Śląskim.

Podczas festynu w kawiarence można było posmakować pysznych ciast 
upieczonych przez panie z naszego sołectwa, wypić kawę i herbatę. Miłą 
obsługę zapewniły pani Halina Kulesza i Małgorzata Kosk. Każdy mógł 
za darmo poczęstować się oranżadą lub napojem ufundowanym przez  
Jarosława Hawrylewicza i Martę Musiał. Pierogi i bigos także cieszyły się 
dużym powodzeniem, a przygotowały je panie: Małgorzata Makuchow-
ska, Bożena Burak, Justyna Wesołowska, Małgorzata Jabkowska, Irena 
Włodarek i Barbara Pasiak przy wsparciu i pomocy Macieja Jabkowskie-
go, Huberta i Stanisława Wesołowskich.

Obsługą grilla zajęli się panowie: Jarosław Mielniczyn oraz Piotr  
Szymaszek. Loteria fantowa to zasługa sponsorów: Jelenia-Plast,  
Dr. Schumacher, Justyna i Sławomir Wesołowscy, Jerzy Guzy, Maciej 
Jabkowski, Barbara i Jerzy Pasiak. Fantów wystarczyło dla każdego, a nad 
przebiegiem czuwali: Justyna Wesołowska, Małgorzata, Marcin i Maciej 
Jabkowscy oraz Katarzyna Pasiak.

Nad bezpieczeństwem podczas festynu czuwali strażacy z OSP Rzą-
siny. W wozie strażackim każdy mógł poczuć się jak prawdziwy strażak. 

Podziękowania otrzymują również Stanisław Krawczyk, Tomasz 
Krawczyk, Stanisław Mielańczuk, Wiesław Mielańczuk, Tomasz Kie-
repka, Aniela Sikora, Stanisław Fronc, Jan August, Czesław Markowski, 
Jarosław Mielniczyn i Sołectwo Rząsiny.

Sołtys Wieży Barbara Pasiak

Dzień Dziecka w Wieży
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Budowa żłobka publicznego
w Gryfowie Śląskim

Po długiej przerwie na terenie budowy żłobka publicznego wznowio-
no prace budowlane. Nowy wykonawca, Zakład Usługowo-Remontowo 
Budowlany Agata Słowińska z Wrocławia, dotrzymuje słowa i z wielkim 
zaangażowaniem realizuje oczekiwaną przez wszystkich inwestycję.

 Wykonawca zapewnia, że utrzyma wysokie tempo prac i być może 
budowa zakończy się jeszcze w tym roku.

Nowy żłobek powstanie dzięki dofinansowaniu z Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  
Całkowity koszt budowy wraz z wyposażeniem wynosi 4,5 mln zł z czego 
ponad 1,5 mln zł to środki własne budżetu gminy.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że w związku z pod-
jętą Uchwałą nr XLVII/229/18 przez Radę Miejską Gminy Gryfów Ślą-
ski w dniu 20 Kwietnia 2018 r. oraz Zatwierdzeniem nr 32/2018 Starosty 
Lwóweckiego z dnia 10 maja 2018 r. zostanie wprowadzona zmiana stałej 
organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Rynek od nr 32 do ul. Felczerskiej 
oraz ul. Bankowej od ul. Felczerskiej do nr 8 w Gryfowie Śląskim z zakresie 
wprowadzenia strefy płatnego parkowania z dniem 29 czerwca 2018 roku.

Miejscy Radni uzasadniają potrzebę wprowadzenia dodatkowej strefy 
płatnego parkowania tym, iż z uwagi na przejęcie przez Gminę Gryfów dro-
gi powiatowej ul. Rynek i ul. Bankowa należy uporządkować obszar płat-
nej strefy parkowania ponieważ pozwoli to na łatwiejszy dostęp do banków, 
urzędów i innych instytucji w tym obszarze jak również wyeliminuje pro-
blemy parkowania w obrębie skrzyżowania ul. Felczerskiej z ul. Bankową. 
Opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania będzie obowiązywa-
ła w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.

 Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask

Po dwudziestu latach ciągłej pracy gryfowska oczyszczalnia ścieków 
doczeka się gruntownej modernizacji. Dzięki dofinansowaniu z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 
2020 wyeksploatowane ciągi technologiczne zostaną wyposażone w nowe 
urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową.

  Aktualnie, wykonawca Firma Insbud ze Zgorzelca, przeprowadza 
najtrudniejszy etap prac jakim jest remont bioreaktora. Równolegle pro-
wadzone są prace na głównej przepompowni ścieków „Za Kwisą”.

Na przedmiotową inwestycję Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 6,5 mln zł, a zakończenie modernizacji plano-
wane jest na sierpień 2019 roku.

Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Gryfowie Śląskim

Nowa strefa płatnego parkowania

W czerwcu br. pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim 
Agnieszka Muszka i Dariusz Majchrowski uczestniczyli w konferencji inau-
gurującej projekt pn. „Rowerem wokół Gór Izerskich”. Uroczyste spotkanie 
odbyło się w Libercu, w którym uczestniczyli m.in. Partnerzy Projektu z Polski 
i Czech. W ramach konferencji polscy i czescy przedstawiciele prezentowali 
swój odcinek trasy rowerowej.

Przypomnijmy, że projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 2,9 mln 
euro dzięki dobrej koordynacji i współdziałaniu 8 czeskich i 11 polskich jedno-
stek samorządu terytorialnego. Celem projektu jest połączenie szlaków rowero-
wych wokół Gór Izerskich po stronie czeskiej i polskiej. Przy realizacji przewi-
dziano działania inwestycyjne, stworzenie małej infrastruktury przy szlakach 
oraz oznakowanie jej. Trasa musi przebiegać przy zabytkach oraz pomnikach 
przyrody. Odcinek szlaku rowerowego przebiegającej przez teren Gminy Gry-
fów Śląski, łączy się przy rzece Kwisa na wysokości miejscowości Proszówka 
z Gminą Mirsk, następnie przechodzi przez nieczynny most na rzece Kwisa 
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.

Dalsza trasa z ul. Pl. Kościelny, ul. Garncarska do Parku Miejskiego  
i w ul. Partyzantów do końca w stronę Jeziora Złotnickiego gdzie łączy się 
z Gminą Olszyna. Działania inwestycyjne będą polegać na remoncie nieczyn-
nego mostu na Kwisie w celu przystosowania go do ruchu rowerowego, remont 
mostku w Parku Miejskim przy ul. Partyzantów oraz prace przy wymagających 
odnowy lub odbudowy nawierzchniach dróg przeznaczonych na trasę rowero-
wą. Na trasie przewidziano 3 miejsca postojowe z małą infrastrukturą oraz ta-
blice informacyjne. Całkowita długość trasy przebiegającej przez teren Gminy 
Gryfów Śląski to około 5 km. Koordynatorem działań po stronie polskiej jest 
Powiat Lubański. 

Rowerem wokół Gór Izerskich

insp. ds. promocji i współpracy z zagranicą Agnieszka Muszka
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W ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 
21 czerwca w sali posiedzeń gryfowskiego ratusza, wzięło udział 14 z 15 
radnych. Najważniejszym punktem sesji było przedstawienie sprawoz-
dania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 r. 

Radni po wysłuchaniu wystąpienia burmistrza i zapoznaniu się z po-
zytywnymi opiniami Komisji oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej 
dotyczącymi wykonania budżetu, jednogłośnie udzielili poparcia burmi-
strzowi zatwierdzając sprawozdanie i udzielając Olgierdowi Poniźnikowi 
absolutorium. 

W trakcie sesji Rada Miejska odwołała Skarbnika Gminy Annę  
Jankowską, która zdecydowała się przejść na emeryturę. Jednocześnie na 
funkcję skarbnika powołany został wieloletni pracownik wydziału finan-
sowego, główny księgowy Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski Marek 
Kurec. Pożegnano także przechodzącego na emeryturę dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Rząsinach Tadeusza Deptułę. Jego obowiązki przejmie 
Wioletta Cieślik.

Absolutorium jednogłośnie
22 czerwca komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Gminy 

i Miasta Gryfów Śląski Olgierda Poniźnika dokonała odbioru końcowe-
go robót polegających na budowie chodnika w ciągu drogi gminnej na 
osiedlu Horyzont w Gryfowie Śląskim.

W ramach zadania inwestycyjnego został wykonany chodnik z kostki 
betonowej szarej wraz ze zjazdami w kolorze czerwonym o szerokości 
2 m oraz łącznej długości 0,590 km na odcinku od ul. Jeleniogórskiej 
(droga krajowa nr 30) do cmentarza komunalnego. Przedmiotowy chod-
nik posiada odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej z wpustami 
i przykalikami deszczowymi włączonymi do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej oraz poprzez spadki poprzeczne i podłużny, które oprowadzą 
wodę do istniejącego odwodnienia. Ze względu na wąski pas drogowy 
w celu wykonania chodnika przykryto rów przydrożny przepustem o dłu-
gości 108 mb do którego zostały wpięte wpusty uliczne w celu odprowa-
dzenia wód opadowych.  W ramach bezpieczeństwa dla pieszych została 
ustawiona balustrada zabezpieczająca wzdłuż rowu na odcinku 130 mb 
oraz wykonano przejście dla pieszych oznakowane znakami pionowymi 
i  poziomymi. Zostały zabezpieczone skarpy chodnika płytami ażuro-
wymi   oraz murem oporowym o wysokości 180 cm i długości 57 mb.  
Zadanie zostało wykonane w terminie umownym przez firmę  
MG-TECH z  Jeżowa Sudeckiego wyłonioną w ramach przetargu nie-
ograniczonego za kwotę 368 960,62 zł. Prace trwały niespełna 3 miesiące 
nad którymi nadzór inwestorski sprawował Pan Tadeusz Prochownik. 
Środki na realizację inwestycji w całości pochodzą z budżetu Gminy.

 Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask

Budowa chodnika na Osiedlu Horyzont

27 czerwca burmistrz Olgierd Poniźnik podpisał umowę z firmą 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Jałowca na realizację za-
dania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Nad Stawami dz. nr 83 dr i 85 
dr w Gryfowie Śląskim w km 0+000 – 0+400 – [Powódź sierpień 2010r.].” 
Firma jako jedyna w ramach drugiego przetargu nieograniczonego zaofe-
rowała wykonanie zadania za kwotę 335 348,12 zł. 

Gmina Gryfów Śląski 29 marca na realizację zadania otrzymała do-
tację w formie Promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji w wysokości 300 tys. zł dotyczącą usuwania skutków klęsk żywio-
łowych po powodzi z sierpnia 2010 roku. W związku z tym, iż zadanie 
mogło być dotowane w 100 % Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
po otwarciu ofert wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji o zwiększenie promesy do kwoty oferowanej przez Wykonawcę. 
26 czerwca Gmina otrzymała dodatkowe środki w wysokości 35 348 zł. 
W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa (warstwa 
wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm) wraz z podbudową na odcin-
ku 0,400 km. Wody opadowe z drogi odprowadzone zostaną przez ściek 
przykrawężnikowy z kostki betonowej. Projekt przewiduje także wymia-
nę balustrad na moście zlokalizowanym w ciągu drogi na rzece Oldza 
oraz oczyszczenie przyczółków wraz z ich spoinowaniem. Wykonanie 
będą zjazdy bitumiczne do posesji, utwardzone pobocza oraz w ramach 
bezpieczeństwa zostaną ustawione nowe znaki pionowe na skrzyżowaniu 
ul. Nad Stawami z ul. Polną. Wykonawca zobowiązał się zgodnie z umo-
wy wykonać zadanie do 6 sierpnia 2018 r. 

 Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask 

29 maja komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski dokonała odbioru końcowego robót drogowych pole-
gających na przebudowie drogi gminnej w Sołectwie Krzewie Wielkie. 
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano nową podbudowę wraz ze 
stabilizacją gruntu i nawierzchnię asfaltową na odcinku 0,380 km o sze-
rokości 2,5-3,0 m. W celu odprowadzenia wód opadowych z drogi pro-
jektant przewidział rów na odcinku 95 mb oraz wymianę przepustu pod 
drogą z umocnieniem wlotów i wylotów przepustu. Zadanie wykonała 
firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca, która zo-
stała wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego. Nadzór inwestor-
ski nad realizacją zadania sprawował pan Mariusz Gałkowski z Jeżowa 
Sudeckiego. Roboty drogowe trwały niespełna 2 miesiące, a ich wartość 
wyniosła 272.615,23 zł. Środki finansowe w całości pochodzą z budżetu 
Gminy. 

Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask 

Ulica Nad Stawami
w przebudowie

Przebudowa drogi 
w Krzewiu Wielkim 
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 PKPS KLUB SENIORA
Ogłoszenia

Zabawa
Informujemy, że organizujemy zabawę pod nazwą Środek 
Lata w dniu 4 sierpnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Gryfowie Śląskim o godz. 17,00, w cenie 30 zł od osoby.  
Zapisy w klubie seniora.

Wyjazdy organizowane przez PKPS 
Wczasy wypoczynkowe i wypoczynkowo-rehabilitacyjne w roku 
2018 będą organizowane  w następujących miejscowościach:
– KOŁOBRZEG WDW w terminie od 18.08.2018 do 27.08.2018  
9 noclegów w cenie 950.00  zł.
– Pielgrzymka osób niepełnosprawnych do Krzeszowa 
1 września 2018 r. Koszt: 20 zł od osoby.
– PIRAMIDA SUS TRAVEL MRZEŻYNO w terminie od 
8.09.2018 do 22.09.2018 /14 noclegów/ 10 dni zabiegowych 
w cenie 1400 zł od osoby.

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego  
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stanisław Dasiak

W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą zakończył się 52 Ogólnopolski  
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. W konkursie festiwalowym 
wzięło udział ponad 800 artystów ludowych z 15 województw. Pomimo 
deszczowej pogody, festiwal zgromadził niemal 10.000 gości.

Do tegorocznej edycji  zakwalifikowano panią Feliksę Cierlik z Rzą-
sin wraz z podopiecznymi: Marianem Pukackim, Władysławem Pukac-
kim, Zofią Frankowską i Martyną Sikacką. Pani Feliksa oraz uczniowie 
na co dzień śpiewają w zespole folklorystycznym „Rząsinianki”.

W trakcie wydarzenia jury oceniało dobór regionalnego repertu-
aru, cechy regionalnego stylu oraz poziom artystyczny wykonawców.  
W poszczególnych kategoriach przesłuchano 25 kapel, 29 zespołów 
śpiewaczych, 10 instrumentalistów, 25 solistów śpiewaków, 10 wy-
konawców w kategorii folklor-kontynuacja oraz 21 grup w konkursie  
„DUŻY – MAŁY”. 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w kategorii solistów 
śpiewaków pani Feliksa Cierlik zdobyła II nagrodę a w kategorii „DU-
ŻY-MAŁY” pani Feliksa wraz z uczniami z Rząsin zajęli III miejsce!

Opiekę nad nagrodzonymi artystami roztoczyły panie Teresa Cierlik 
oraz Grażyna Chomentowska.

Serdecznie gratulujemy tak wybitnych osiągnięć na najbardziej presti-
żowym festiwalu kultury ludowej w Polsce.

Anna Michalkiewicz

Wielki sukces 
w Kazimierzu Dolnym

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 2018 
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.
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Przeżyjmy to jeszcze raz – dożynkowe reminiscencje z ostatnich trzech lat
Dożynki Gminne 2015 – Wieża

Zaszczytną funkcję starostów Dożynek Wojewódzkich  będą pełnić  reprezentanci gminy Gryfów Śląski. Na starościnę dożynek wybrano 
Magdalenę Sawicką z Rząsin, a na starostę Tomasza Krawczyka z miejscowości Wieża. 

Magdalena Sawicka wraz z mężem Piotrem prowadzi gospodarstwo rolne na 40 hektarach. Większość użytków rolnych stanowią trwa-
łe użytki zielone, a główne uprawy to zboża i rośliny motylkowe, przeznaczone na paszę dla bydła. Państwo Sawiccy specjalizują się 
w produkcji mleka. Stado podstawowe liczy 20 szt. krów, z których uzyskują ponad 100 tys. kg mleka rocznie. Gospodarstwo objęte jest 
kontrolą użytkowości mlecznej, prowadzoną przez Polską Federację Hodowli Bydła i Producentów Mleka. Najlepsze krowy biorą udział 
w wystawach zwierząt hodowlanych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Pani Magda z wykształcenia jest technikiem technologii 
żywności. Ukończyła również pomaturalne studium o kierunku opieka środowiskowa. Jest osobą pracowitą i skromną. Jak twierdzi, nie 
ma niestety zbyt wiele czasu na realizację swojego hobby, jakim jest kolekcjonowanie szkła artystycznego. Największą jej radością są dzieci,  
ma trzy córki: Weronikę (15 lat), Aleksandrę (4 lata) i Malwinę (2 lata). 

Tomasz Krawczyk wraz z żoną Joanną prowadzą 170 hektarowe gospodarstwo o kierunku mlecznym i mięsnym. Państwo Krawczykowie 
posiadają 130 szt. bydła w tym 50 szt. krów mlecznych. Roczna produkcja mleka sięga ponad 250 tys. kilogramów. Osiągane wyniki 
produkcji roślinnej są również bardzo dobre.  Cechą charakterystyczną gospodarstwa pana Tomasza jest rozbudowany i nowoczesny park 
maszynowy, zakupiony przy wsparciu unijnym. W uprawie dominują zasiewy zbóż i rzepaku oraz roślin paszowych. Część produkcji 
roślinnej przeznaczana jest do sprzedaży.  Pan Tomasz z wykształcenia jest technikiem mechanikiem. Bardzo interesuje się nowoczesnym 
sprzętem rolniczym i chociaż jego ceny odstraszają, to lubi brać udział w wystawach. W wolnym czasie, którego nie ma zbyt wiele, lubi 
oglądać telewizyjne programy rozrywkowe typu reality show. Jest działaczem społecznym, od dwóch kadencji delegatem do Dolnośląskiej 
Izby Rolniczej. Państwo Krawczykowie mają trójkę dzieci: córkę Oliwkę (10 lat), syna Jakuba (7 lat) i roczną córeczkę Maję.

 Starostowie Dożynek Wojewódzkich 2018 
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Dożynki Gminne 2017 – Wolbromów

Dożynki Gminne 2016 – Krzewie Wielkie
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Kiedy późnym latem plony są już zebrane z pól przygotowywanych 
do ponownego zasiewu, gdy magazyny wypełnione są zbożem, owocami 
i warzywami, gdy zgromadzone są zapasy pasz dla przemysłu hodowla-
nego, wówczas gospodarka polowa może odpocząć do wiosny przyszłego 
roku. Wtedy przychodzi również czas na bilans i ocenę zbiorów. Do dzi-
siaj zachowała się tradycja świętowania i dziękowania za plony.

Podobnie jak na Dolnym Śląsku, dożynki obchodzą również sąsiedzi 
z Saksonii. Do 1990 r. były one obchodzone niemal wyłącznie podczas 
nabożeństw kościelnych. Od 1998 r. dożynki w Saksonii mają rangę 
imprezy na skalę całego kraju związkowego. Odbywają się one naprze-
miennie w regionach Chemnitz, Lipska i Drezna. W tym roku gospoda-
rzem dożynek będzie miasto Coswig w powiecie miśnieńskim od 14 do 
16 września. Dożynki są „odzwierciedleniem pracy i osiągnięć ludzi za-
mieszkujących i pracujących na obszarach wiejskich”, jak je opisuje orga-
nizator z Saksońskiego Kuratorium Obszarów Wiejskich.  W organizacji 
dożynek Kuratorium i miasto Coswig może liczyć na wsparcie miesz-
kańców, zrzeszeń, stowarzyszeń, kościołów, szkół, instytucji oraz władz 
miasta, regionu i obszarów wiejskich. Patronat nad dożynkami krajowy-
mi w Saksonii objął saksoński Minister Środowiska i Rolnictwa, Thomas 
Schmidt.

Podobnie jak w Gryfowie Śląskim, centralnym punktem dożynek 
krajowych w Saksonii jest uroczysta msza święta. Dożynki organi-
zowane w obydwu regionach wykazują również inne podobieństwa  
– na przykład konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy przygotowa-
ny przez mieszkanki wsi. W kościele miasta-gospodarza można zobaczyć 
nawet 20 wieńców dożynkowych, z których najpiękniejsze są nagradza-
ne. Saksońscy rzeźnicy przygotowują co roku najdłuższy łańcuch kiełbas, 
przyznawane są nagrody dla rolników saksońskich za najwyższe plony, 
a na stoiskach producentów obecnych na dożynkach można spróbować 
świeżych wyrobów. Oprócz rosnącego – również w Saksonii – popytu 
na zdrową żywność, coraz częściej odkrywa się i docenia wysoką jakość 
produktów lokalnych.

Sąsiedzka więź Saksonii i Dolnego Śląska przejawia się w udziale 
przedstawicieli Wolnego Państwa Saksonii w dolnośląskich Dożynkach 
Wojewódzkich. Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego przedstawi-
ciele Wolnego Państwa Saksonii wezmą udział w dożynkach i zaprezen-
tują saksońskie rolnictwo, jego produkty i projekty.

Na dożynkach w Gryfowie Śląskim 2 września wytwórcy żywności 
z Saksonii przedstawią swoje najlepsze towary. Pod hasłem „Tak to się 
robi w Saksonii” zapraszamy uczestników dożynek do degustacji i zaku-
pu produktów saksońskich. „Udział w tej rangi imprezie na terenie Polski to 
dla sprzedawców ekscytujące wyzwanie”, mówi właściciel piekarni w Sak-
sonii. „Polskie produkty rolne są dobrej jakości, klienci z Dolnego Śląska doce-
niają i delektują się dobrymi 
wyrobami – dlaczego nie 
mielibyśmy im zaoferować 
naszych specjalności saksoń-
skich!”. Będzie możliwość 
degustacji wyrobów od 
producentów z różnych 
sektorów – między innymi 
pieczywo, wyroby mięsne, 
przetwory mleczne, soki 
i słodycze. 

Dożynki powinny być 
również miejscem do za-
bawy dla dzieci – tworząc 
wyroby z drewna i słomy, 
pomagając w kuchni z zio-
łami lub malując i zdobiąc 
kosze dożynkowe, mogą 
na swój sposób odkrywać 
znaczenie dożynek.

Dożynki – jednoczą dzisiaj nie mniej 
niż jednoczyły wcześniejsze pokolenia 

Producenci rolni z Saksonii prezentują swoje wyroby 
na Dożynkach Wojewódzkich 2 września 2018 roku w Gryfowie Śląskim

Korona żniwna saksońskich kobiet wiejskich na Dożynkach 2016 w Torgau.

Zwyciężczynie saksońskiego konkursu kobiet wiejskich „Saksońska korona żniw-
na 2016” na Dożynkach landu w Torgau z saksońskim Ministrem Środowiska 
i Rolnictwa, Thomasem Schmidt.

Korony żniwne saksońskich kobiet wiejskich na Dożynkach 2017 w Burgstädt.

Zapraszamy do spotkania z nami – przyjdźcie, skosztujcie naszych 
wyrobów i poznajmy się – sąsiedzi z Saksonii będą czekać na dożynkach 
w Gryfowie 2 września 2018 r.

Silke Schulze, taktiker
Prawa autorskie do zdjęć: Sächsisches Landeskuratorium e.V.

 Korona żniwna 2017 w Torgau
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W SP w Uboczu
Bezpieczeństwo najważniejsze

18 czerwca w naszej szkole gościli funkcjonariusze Komisariatu Poli-
cji w Gryfowie Śląskim wraz z panią sekretarz OSP Proszówka Kamilą  
Zajączkowską. Wspólnie przeprowadzili pouczającą pogadankę edu-
kacyjną na temat bezpiecznych wakacji. Pani sekretarz zadała uczniom 
pytania dotyczące bezpiecznych zachowań w lesie, górach, w okolicach 
mniejszych i większych zbiorników wodnych, a także w miejscu zamiesz-
kania po zmroku. Zarówno młodsi uczniowie, jak i starsi wykazali się 
znakomitą wiedzą na temat bezpiecznego zachowania się w różnych miej-
scach i sytuacjach. Przy okazji pani Kamila zaprosiła wszystkich uczniów, 
nauczycieli i pracowników szkoły na piknik edukacyjny „Kręci mnie bez-
pieczeństwo”.

Monika Maciejko 

Niech żyją wakacje!

Nadeszła chwila, której oczekiwaliśmy już od dawna - Uroczyste  
Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018. Mam nadzieję, że każdy z Was 
- kończąc ten rok szkolny - jest z siebie dumny i zadowolony. Dzięku-
ję Wam za trud, wysiłek, zaangażowanie w zgłębianiu tajników wiedzy, 
zdobywaniu nowych umiejętności, poznawaniu i rozwijaniu swoich zdol-
ności i talentów. Gratuluję wyników w nauce, zwycięstw w wielu kon-
kursach, zawodach sportowych, licznych występów wokalnych, sukcesów 
plastycznych, angażowania się w pracę na rzecz szkoły i innych instytucji. 

Serdeczne słowa podziękowania kieruję do rodziców, nauczycieli, 
wychowawców, pracowników obsługi i administracji. To Oni odkrywali 
w Was talenty, motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy 
abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie współcze-
sny świat.

Wszystkim życzę dużo słońca i uśmiechu, wielu niezapomnianych 
wrażeń, fascynujących przygód. Niech te wakacje upłyną pod znakiem 
odpoczynku i radości. Nie zapominajcie jednak o swoim bezpieczeństwie, 
zachowajcie rozwagę i ostrożność, abyśmy we wrześniu mogli spotkać się 
wszyscy: wypoczęci, zdrowi i pełni zapału do pracy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Uboczu 
Anna Pląskowska

Mała Grudza stała się centrum obchodów Powiatowego Dnia Mę-
czeństwa Kresowian. Oficjalną część uroczystości upamiętniających  
75. rocznicę Rzezi Wołyńskiej zakończono składaniem wiązanek pod 
pamiątkową tablicą na Rondzie Kresowian. Kolejnym akordem występy 
zespołów folklorystycznych w koncercie „Kresowe śpiewanie ocalmy od 
zapomnienia”. Organizatorem uroczystości byli powiatowi strażnicy pa-
mięci wołyńskiej – Stowarzyszenie „Razem więcej” z Grudzy z prezesem 
Zenonem Zatchiejem.

Zgłosiła się do nas mieszkanka Gryfowa, której z torebki ukradzio-
no czarną portmonetkę. Były w niej m.in. zaświadczenie potwierdza-
jące grupę inwalidzką, dokumentacja około medyczna: telefony, adresy 
lekarzy, osób związanych z leczeniem, ważne daty, nazwiska, kontakty, 
przez kilkadziesiąt lat prowadzone zapiski – cała historia życia ponad 
80-letniej, schorowanej kobiety. Pieniędzy, które były odłożone na ra-
chunki – poszkodowana wie, że nie odzyska, ale marzy, że człowiek który 
ją okradł, lub ktoś inny, kto ewentualnie znajdzie taką portmonetkę – lub 
dokumentację, nie zniszczy jej lecz zwróci. Są to dla postronnych rzeczy 
bezwartościowe – dla niej bezcenne. 

Zwracamy się do Państwa w imieniu naszej rozmówczyni jak i wła-
snym- pomóżmy odzyskać cenną historię życia. Gdybyście Państwo tra-
fili na jakiś jej ślad prosimy o kontakt z naszą redakcją.

Redakcja Kuriera

Ukradziono czarną 
portmonetkę z historią życia

75. rocznica Rzezi Wołyńskiej

Z okazji 40 rocznicy ślubu przyjmijcie
 od nas najserdeczniejsze gratulacje, 

a także życzenia wszystkiego 
co najlepsze oraz szczęścia na 

dalszej drodze wspólnego życia. 

Dla cudownej pary z najlepszymi życzeniami
Krystyna Ustjanowska, 

Janina i Zygmunt Jakubowscy

Państwo Maria 
i Bogdan Sosnowscy
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Głównym celem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” jest zwrócenie 
uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem osobi-
stym, rodziny i osób bliskich. Funkcjonariusze służb oraz osoby związane 
z bezpieczeństwem spotykają się z młodzieżą i przypominają o podsta-
wowych i jego zasadach podczas m.in. jazdy na rowerze, wypoczynku 
nad wodą, górskich wycieczek, pobycie w lesie, korzystaniu z drogi czy 
kontaktów z rówieśnikami lub osobami obcymi. Uwagę zwracamy także 
w kierunku odpowiedzialnego korzystania z Internetu i wszelkich urzą-
dzeń elektronicznych, zagrożeń związanych z agresją lub kontaktem ze 
środkami odurzającymi. W ramach akcji przeprowadzane są spotkania 
informacyjno-edukacyjne, pikniki oraz akcje tematyczne typu „Kręci 
mnie bezpieczeństwo.... nad wodą” czy „Kręci mnie bezpieczeństwo cały 
rok szkolny”.

W ramach projektu 30 czerwca na terenie Gryfowa Śląskiego odbył 
się wielki piknik pn. „Kręci Mnie Bezpieczeństwo”. Ideą pikniku było 
pokazanie działania wszystkich służb, każdy mógł zobaczyć działanie 
sprzętu używanego przez służby, jednocześnie dowiedzieć się jak należy 
zachować się w danej sytuacji.

Piknik był doskonałą okazją, aby przyjrzeć się bliżej pracy funkcjona-
riuszy oraz sprzętu, jakim dysponuje Policja, Straż Pożarna, Pogotowie 
Ratunkowe i inne służby mundurowe. Wystawiono stanowiska i namioty 
prewencyjno-informacyjne, zrealizowano prezentacje sprzętu i umundu-
rowania. Z całą pewnością każdy z uczestników tego wydarzenia mógł 
znaleźć coś ciekawego dla siebie.

Nie zabrakło także licznych atrakcji dla dzieci – celem imprezy, było 
także propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia poprzez gry 
oraz zabawy. W trakcie pikniku przeprowadzono liczne konkursy dla 
najmłodszych dotyczące wiedzy o służbach mundurowych z atrakcyjny-
mi nagrodami. Działania te wspierała Lwówecka Straż Miejska, Straż 
Ochrony Kolei, Nadleśnictwo Lwówek Śląski. Można było zapoznać się 
z różnego rodzaju bronią prezentowaną przez Lwóweckie Stowarzysze-
nie Kolekcjonerów Broni. O bezpieczeństwie na dwóch kółkach można 
było dowiedzieć się na stoisku Leopolis Bikers. Na stoisku prowadzonym 
przez Grupę Saperów z jednostki wojskowej z Bolesławca można było 
zobaczyć z jakimi „niespodziankami” – niewybuchami – pozostałościa-
mi po II wojnie światowej można się jeszcze spotkać na naszych polach 
i lasach. Pierwszej pomocy można było się nauczyć na stoisku jednostki 
ratowniczej Baryt ze Złotoryi a na profesjonalnej ściance wspinaczkowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Piechowic można było bezpiecznie spraw-
dzić swoje umiejętności związane ze wspinaniem się po skałach. O dzia-
łaniach i pasji w obszarze związanym z lasem i survivalem, można było 
dowiedzieć się od Skautów Europy. Na temat działań związanych z bez-
pieczeństwem na drogach podzielili się z nami funkcjonariusze Inspekcji 
Transportu Drogowego, lwóweckiej drogówki oraz patrol motocyklowy 
jeleniogórskich policjantów. Dodatkowo można było zobaczyć jak pro-
filaktykę realizują policjanci niemieccy z Polizei Sachsen, którzy przyje-
chali na nasz piknik specjalnym radiowozem tzw. INFO-MOBILEM. 
Uczniowie gryfowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych na tematycznym stoisku związanym z lasami pokazali także okazy 
węży. W trakcie trwania pikniku można było oddać krew w mobilnej 
stacji krwiodawstwa z Wałbrzycha, a także dowiedzieć się o darmowej, 
społecznej sieci łączności mieszkańców i kierowców Zello Polska 112. 
To wszystko można było zobaczyć z góry z podnośnika lwóweckich stra-

Piknik Kręci Mnie Bezpieczeństwo 
na rozpoczęcie wakacji w powiecie lwóweckim
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Krwiodawcy na Pikniku
Podczas Pikniku „Kręci mnie bezpieczeństwo” nasi mundurowi dzielnie promowali akcję krwiodawstwa. Krew oddali m.in. komendant Komisa-

riatu Policji Komisarz Wojciech Czafurski, mł. asp. Łukasz Mrozik i Kamila Zajączkowska – sekretarz OSP Proszówka. Swoim przykładem pragną 
oni zachęcić do oddawania krwi przez jak największą ilość osób. Pamiętajmy, że krew to najcenniejszy dar i jest bardzo potrzebna do ratowania ludz-
kiego życia. Podczas Pikniku 13 osób oddało łącznie 6 i pół litra krwi. Brawo Gryfów!

żaków. Przedsięwzięcie nie odbyłoby się bez wsparcia władz gminnych, 
sponsorów i mediów którym zależy na bezpieczeństwie nas wszystkich. 
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.

Asp. szt. Mateusz Królak

Piknik współtworzyli:
Komitet organizacyjny:

Komendant Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim komisarz Woj-
ciech Czafurski, Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lwówku 
Śląskim asp.szt. Mateusz Królak, prezes OSP Gryfów Śl. Krzysztof Król 
dyrektor M-GOK Anna Michalkiewicz, inspektor ds. współpracy z za-
granicą i promocją gminy Agnieszka Muszka, sekretarz OSP Proszówka 
Kamila Zajączkowska
wsparcia udzielili:
Dariusz i Marek Niebieszczańscy – Zakłady Mięsne Niebieszczańscy Dol-
nośląskie Centrum Mięsne, Magdalena i Krzysztof August – firma Tytan 
Proszówka, Auto Kompleks – Łukasz Łoś, Kancelaria Ubezpieczeń Witkow-
ski Janusz Niebieszczański – firma ABI-POL Proszówka, Stanisław Fronc 
– Firma EL-STAN, Piekarnia Olszyna Mariusz Kownacki, Roman Stana 
Firma Gradix, Drukarnia Meganto, Sylwia Wróblewska firma FF Polmex 
Senator Rafał Ślusarz i Urszula Maga – dyrektor Biura Senatorskiego 
Firma Grama – Gracjan Heba, Pan Arkadiusz Orlita, Firma Na-
ette Damian Kozłowski, Foodtruck Brooklyn Stereet Food,  

M-GOK Gryfów Śląski – nagłośnienie, Sołectwo Proszówka – sołtys 
Jan August, Janusz Kownacki – elektryka, Alicja Kownacka – dyrektor 
Gimnazjum, Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki, Sołectwo Młyńsko 
Waldemar Wojtaś członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP 
- ścianka wspinaczkowa, Małgorzata Wiśniewska – dyrektor ZSOiZ  
w Gryfowie Śląskim. 
Patronaty medialne:

TV Łużyce, Lwówek na sygnale – www.dlw112.pl, infolwowek24.pl, 
24jgora.pl, Jelenia TV, Kurier Gryfowski.
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Motor to maszyna, jednoślad z silnikiem. Tak powie tylko laik. Dla Ja-
nusza, Doroty, Bogdana i Marty to na pewno coś więcej. Spełnienie ma-
rzeń, narzędzie do spełniania kolejnych, prawie wszystko, czego potrzebują.  
Na pewno idealny sposób spędzania wolnego czasu, pasja. Może dziś już nie 
taka oryginalna, motorem jeździ wielu, ale wypady do Czarnogóry i Albanii 
już nie są masowe. Nasi bohaterowie trasę Gryfów - Tirana, dokładnie Dur-
res, pokonali w 5 dni. Podkreślają, że w przypadku wypraw motorowych nie 
cel podróży, lecz sama podróż, ludzie spotkani podczas niej, przygody i nie-
codzienne sytuacje są najważniejsze. Jazda motorem dostarcza organizmowi 
takiej ilości adrenaliny, że można ją mierzyć w litrach. Janusz porównuje ją 
do smaku dobrej czekolady z orzechami, dla Doroty to relaks porównywal-
ny z tajskim masażem. Bogdan twierdzi, że to jakby pierwsza randka z jego 
żoną. Dla Marty to okazja do spędzenia czasu z mężem i przyjaciółmi.

Na co dzień to, pozornie, spokojni, wyważeni ludzie. Nic bardziej myl-
nego. Kiedy ubiorą swoje charakterystyczne motorowe stroje i wsiądą na 
swoje maszyny, są dosłownie i w przenośni nie do poznania. Orzełkowie 
i Skwarowie przejechali już razem sporo, ale ostatnia 11-dniowa eskapada 
robi wrażenie. Pierwszy przystanek zrobili nad Balatonem, potem była już 
Chorwacja, następnie Slano, Budva w Czarnogórze i potem Tirana. Przy-
stanki wyznaczał czas tankowania maszyn, czyli co 250-300 km. Wracali 
krócej, inną trasą. 

Na trasie, jeszcze w Chorwacji poznali niesamowitego studenta z Brazylii, 
który za cel postawił sobie przejście pieszo przez Europę. Chorwację zwiedza 
w ten sposób już czwarty miesiąc. W Polsce był wcześniej. Nowe buty star-
czają mu na miesiąc wędrówki. Wózek Pedra to małe centrum dowodzenia 
z laptopem, kamerką i całą resztą potrzebną do życia. Niewiarygodne, że 
może się to zmieścić w tak małym pojeździe. Co daje taka podróż oprócz 
adrenaliny dostarczanej organizmowi w ilościach hurtowych? Warto ruszyć 

Podziel się z nami swoją pasją
Motorem do Montenegro na kawę. Czemu nie?

się z domu, bo każde spotkanie z Innym otwiera człowieka, uczy tolerancji. 
No cóż, spostrzegamy z całą siłą, ze nie jesteśmy pępkiem świata. To ważne 
stwierdzenie. 

Koszty? Głównym jest paliwo, ale warto zauważyć, że jeśli wszystko 
zorganizujemy poza sezonem, to noclegi są co najmniej o połowę tańsze. 
W  przypadku grupy gryfowian olbrzymim kosztem okazały się rozmowy 
telefoniczne. Ale to zawsze można ograniczyć. 

Czy cel podróży - Czarnogóra, czy jak wolą Montenegro nie rozczarował? 
Odpowiadają cytując Roberta Makłowicza: „Bogu udało się wiele rzeczy, ale 
Czarnogóra to wyjątkowe cudo”. Piękno w czystej postaci – dodaje Janusz. 
Warto go doświadczyć.

wysłuchała Małgorzata Szczepańska
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Książka na lipiec... i sierpień
Możesz oszukiwać wszystkich przez jakiś czas albo 
kilka osób przez cały czas, ale nie zdołasz oszukiwać 
wszystkich ludzi przez cały czas.

Dziś mam dla Was recenzję książki, którą upo-
lowałam już dość dawno, bo jakieś 2 lata temu i spo-
ro czasu musiało upłynąć, żebym w końcu się za 
nią zabrała, ale cóż, co się odwlecze to nie uciecze 
i w końcu udało mi się dotrzeć do ostatniej strony.   
    „Wszyscy ludzie przez cały czas” to trzeci tom krymi-
nalnej serii z Mario Ybl’em w roli głównej. W tej części 

słynny antropolog bierze udział w badaniach archeologicznych na Krecie, 
które zmienią jego życie. Słońce, plaża i turystyczne zabytki – czy nie z tym 
właśnie kojarzy Wam się Kreta? Nie tym razem. Przy tej lekturze możecie 
zapomnieć o sielskiej wizji wyspy rodem z katalogu biura podróży. Tu Kreta 
jawi się jako tajemnicze, nieco mroczne miejsce pełne zagadek, gdzie prze-
szłość miesza się z teraźniejszością, a ludzie są zupełnie inni niż mogłoby się 
wydawać na pierwszy rzut oka.

Tym razem Mario zostaje poproszony o pomoc przy stanowisku, na któ-
rym w ruinach starożytnej świątyni odkryto szkielet człowieka. Mario po-
dejrzewa, że składano tam ofiary z ludzi, jednak szybko okazuje się, że tajem-
nice starożytnej Krety są niczym w porównaniu z tym, jakie sekrety wyspa 

Sandra poleca

Marta Guzowska
Wszyscy ludzie przez cały czas

skrywa obecnie, a sam Mario chętnie wcieli się w rolę detektywa i spróbuje 
rozwikłać aktualne sprawy, tylko czy oby na pewno wszyscy chcą, by praw-
da ujrzała światło dzienne? I komu tak naprawdę można zaufać w miejscu, 
w którym wścibski i arogancki antropolog wcale nie jest mile widziany?

Marta Guzowska poza tym, że jest pisarką, jest również doktorem arche-
ologii. Pracowała na legendarnym stanowisku w Troi, prowadziła badania 
na terenie Grecji i Izraela, a prywatnie zjeździła całą Turcję, wyspy greckie 
i pół basenu Morza Śródziemnego, dlatego też w swoich książkach bazu-
je nie tylko na wyobraźni i research’u ale przede wszystkim własnej wiedzy 
i doświadczeniach. Jej styl urzeka pewną prostotą, autorka przemyca w po-
szczególnych wątkach tajniki archeologii, jednak robi to w bardzo subtel-
ny, nienatarczywy sposób, dzięki czemu czytelnik przyswaja pewną wie-
dzę, jednak nie ma poczucia jakby studiował podręcznik, co niestety często 
bywa zgubne w przypadku wielu autorów, którzy mając olbrzymią wiedzę na 
dany temat bardzo chcą pochwalić się nią światu w każdej kolejnej powieści.  
      Duży plus należy się autorce również za kreację głównego bohatera. Mario 
Ybl to nietuzinkowa postać. Pewny siebie, przemądrzały, arogancki cwaniak. 
Teoretycznie – ciężko go znieść. Praktycznie- nie da się go nie lubić. Przez całą 
lekturę miałam gdzieś z tyłu głowy myśl, że z kimś mi się ta postać kojarzy i na 
koniec olśniło mnie. Wiem, że popełnię teraz zbrodnię na literaturze porów-
nując książkę do serialu telewizyjnego, ale dla mnie Mario Ybl to taki dr House 
antropologii i jak dla mnie jest to zdecydowanie wystarczający argument, by 
poznać pozostałe części z serii o jego przygodach. 

„Wszyscy ludzie przez cały czas” to moje pierwsze spotkanie z twórczością 
autorki, ale z pewnością nie ostatnie. Autorka stanęła na wysokości zadania 
i stworzyła ciekawy, nieoczywisty kryminał, który mimo tego, że rozwiąza-
nie zagadki wcale nie jest proste i ciężko rozwiązać samodzielnie wszystkie 
zagadki przed zakończeniem lektury, nie wymaga od czytelnika specjalnego 
wysiłku czy skupienia na kilku wątkach  i pozwala zwyczajnie zrelaksować 
się podczas  czytania. Ja ze swojej strony zdecydowanie polecam. 

Oprac. Sandra Gałka

Prawnik radzi
W wakacyjnym odcinku naszego cyklu radca 
prawny Bernadetta Baszak powraca do tematu 
spadków.

Jeśli mają Państwo pytania związane z zagadnieniem porusza-
nymi przez naszego prawnika, możecie je zadać za pośrednictwem 
Kuriera Gryfowskiego i na jego łamach zostanie udzielona odpo-
wiedź lub też uzyskać nieodpłatną poradę prawną w biurze senatora 
Rafała Ślusarza w każdą środę w godz. od 15.00 do 17.00.

Temat spadkowy był już szeroko omawiany na łamach Kuriera Gry-
fowskiego, niemniej jednak jeśli chodzi o małoletnich spadkobierców, to 
wciąż temat ten sprawia dużo problemów. W ostatnim okresie spadkami 
na rzecz małoletnich zajął się Sąd Najwyższy i wskazał szczegółowe 
wytyczne. Przypominając spadek możemy przyjąć wprost (wraz z od-
powiedzialnością za długi spadkowe), przyjąć z dobrodziejstwem inwen-
tarza (odpowiedzialność za długi spadkowe jest ograniczona do czynnej 
wartości spadku) lub spadek odrzucić. Najwięcej problemów niestety jest 
z odrzuceniem spadku, gdyż jest to właściwie jedyny sposób uchronienia 
się przed długami naszego spadkodawcy np. niespłaconymi kredytami. 
Oświadczenie o odrzuceniu spadku możemy złożyć przed sądem lub 
przed notariuszem w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzie-
liśmy się o powołaniu do spadku, takim dniem jest zwykle dzień śmierci 
naszego spadkodawcy. 

Problem z małoletnimi dziećmi pojawia się wtedy, kiedy spadkobiercy 
powołani w pierwszej kolejności do dziedziczenia np. małżonek i dzieci 
spadkodawcy odrzucą spadek. Wówczas osoby takie są traktowane jakby 
nie dożyły otwarcia spadku i w ich miejsce wstępują ich dzieci. Jeśli dzieci 
są pełnoletnie to same mogą złożyć oświadczenie o odrzuceniu przed 
sądem lub przed notariuszem, gorzej jest jeśli dziecko jest małoletnie. 
W przypadku małoletnich dzieci do odrzucenia spadku w ich imieniu 
potrzebna jest zgoda sądu rodzinnego, albowiem czynność ta przekra-
cza zwykły zakres majątkiem dziecka. Niestety wielu z moich klientów 
uzyskując zgodę sądu rodzinnego na odrzucenie spadku jest przekonana, 
że wszystko zostało pozytywnie załatwione i nie dokonują już żadnych 
innych czynności. Niemniej jednak sama zgoda sądu rodzinnego nie 
powoduje złożenia oświadczenia woli o odrzuceniu spadku w imieniu 
małoletniego, jest to dopiero „pierwszy krok”. 

Od dnia złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez rodziców 
małoletniego mamy termin 6 miesięcy na wystąpienie do sądu rodzin-
nego o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku, zaś po uzyskaniu zgody 
musimy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małolet-
niego. Z sądu rodzinnego otrzymamy postanowienie wyrażające zgodę 
i z tym postanowieniem powinniśmy udać się do notariusza lub do sądu 
cywilnego. Oświadczenie powinniśmy złożyć w terminie 6 miesięcy od 
dnia, w którym rodzice dziecka odrzucili spadek w swoim imieniu, jeśli 
zaś postanowienie sądu rodzinnego zostało wydane już po tym termi-
nie, to zdaniem Sądu Najwyższego powinniśmy niezwłocznie złożyć 
oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletnich. Jeśli nie uczy-
nimy tego w terminie dzieci nasze przyjmą spadek z dobrodziejstwem 
inwentarza, co oznacza że będą odpowiadać za długi zmarłego jedynie do 
czynnej wartości spadku, jaka im przypadła, ich majątek osobisty będzie 
bezpieczny. Niemniej jednak przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwen-
tarza wymaga sporządzenia inwentarza tj. wykazu odziedziczonej schedy, 
a to wiąże się po pierwsze z kosztami, a po drugie z wieloma czynno-
ściami np. koniecznością uczestniczenia w sporach, procesach sądowych 
z wierzycielami zmarłego. Zatem może nas to narazić na niemały stres. 

Bardzo ważną informacją z zakresu dziedziczenia, o której większość 
społeczeństwa nie ma żadnej wiedzy, jest to, że dziecko poczęte w chwili 
otwarcia spadku również dziedziczy jeśli urodzi się żywe. Zatem jeśli rodzic 
dziecka poczętego, a jeszcze nienarodzonego, odrzuci spadek to w terminie 
6 miesięcy powinniśmy odrzucić spadek w imieniu nienarodzonego dziec-
ka. W tym celu należy złożyć w sądzie rodzinnym wniosek o ustanowienie 
kuratora dla dziecka poczętego, a nienarodzonego, wskazując jako kura-
tora np. jednego z rodziców, oraz złożyć wniosek o dokonanie czynności 
przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka w postaci 
odrzucenia spadku. Ważne jest, aby zrobić to możliwie szybko, gdyż może 
się okazać, iż w chwili narodzin dziecko stanie się spadkobiercą.

Jeszcze raz o spadkach...
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15 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył się I Gry-
fowski Turniej Szachowy. W zmaganiach wzięło udział 39 zawodników 
z Gryfowa Śląskiego, Lubania, Mirska, Olszyny i Raciborowic Dolnych. 
Rozgrywki przeprowadzono w systemie szwajcarskim, na dystansie  
6 rund, 10 minut na partię. Kilkugodzinne rozgrywki wyłoniły zwycięz-
ców w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Klasa 1-3
I miejsce – Szymon Koszak – Gryfów Śląski (5 pkt.)
II miejsce – Igor Namirowski – Gryfów Śląski (4 pkt.)
III miejsce - Antoni Wawrzynowicz – Zapusta (3 pkt.), 
najmłodszy uczestnik turnieju
Klasa 4-5
I miejsce – Michał Marszałek– Raciborowice Dolne (4,5 pkt.)
II miejsce – Dawid Henig – Gryfów Śląski (4 pkt.)
III miejsce – Szymon Frydrych – Lubań (3,5 pkt.)
 Klasa 6-7
I miejsce – Adrian Aleksandrowicz – Gryfów Śląski (5,5 pkt.)
II miejsce – Mikołaj Wolar – Gryfów Śląski (5 pkt.)
II miejsce – Wiktor Głodek – Raciborowice Dolne (5 pkt.)
 
Kategoria dziewcząt:
I miejsce – Alicja Trochimowicz – Raciborowice Dolne (4 pkt.)
II miejsce – Martyna Iwanowska – Lubań (3,5 pkt.)
III miejsce – Milena Czyż – Raciborowice Dolne (1,5 pkt)

Nad przebiegiem turnieju czuwał Wiesław Jończyk, utytułowany sza-
chista, który na co dzień prowadzi koło szachowe w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury. Wspierał go dzielnie wybitny szachista Tomasz Spę-
dowski z Lubania. 
Pragniemy serdecznie podziękować:
Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie Grze-
gorz Piejko, Mateusz Królak, Arkadiusz Cichoń, Zygfryd Borkowski  
za ufundowanie głównego pucharu oraz gier planszowych. Dariuszowi 
Niebieszczańskiemu za ufundowanie pucharów. Pawłowi Witkowkiemu za 
zakup medali. Państwu Kindze i Jackowi Jezioro za przekazanie książek.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa, wasza pomoc i duch walki  
zawodników będą doskonałym wstępem do przyszłorocznego turnieju.

Turniej szachowy
W różnych częściach Dolnego Śląska, w ramach programu Narodowego 

Centrum Kultury w Warszawie pn. Bardzo Młoda Kultura rozpoczyna się 
realizacja projektów z zakresu edukacji kulturowej. Uczestnikami programu 
są dzieci, młodzież, a nawet przedszkolaki. Tegoroczna edycja programu 
przewiduje projekty o tematyce filmowej, teatralnej, folklorystycznej, historii 
techniki, także z udziałem osób niesłyszących i niepełnosprawnych. 

Ideą programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku jest współpraca 
między szkołami i instytucjami kultury. Projekt wprowadza w życie pomy-
sły tworzone przez osoby, które na co dzień zajmują się edukacją i kulturą.  
Z tego połączenia powstają bardzo ciekawe wydarzenia, które mogą być 
atrakcyjne w oczach młodych ludzi. Potwierdzają to poprzednie edycje pro-
gramu, w których uczestniczyły już 24 zespoły, co daje łącznie 72 liderów 
realizujących przedsięwzięcia muzyczne, plastyczne, filmowe, kuglarskie, 
eksperymentujące z dźwiękiem. Program jest realizowany na terenie całej 
Polski. Na Dolnym Śląsku operatorem jest Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu, a pomysłodawcą Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. 
Kontynuacją po zdobyciu odpowiednich kompetencji jest np. program Dom 
Kultury + Inicjatywy Lokalne, który skierowany jest do domów kultury, go-
towych prowadzić nowatorskie działania animacyjne przy współpracy spo-
łeczności lokalnej. Warsztaty filmowe Opowiem wam o Gryfowie – to 
nasz rodzimy projekt filmowy. Jego założeniem jest, iż w ciągu intensywnych 
siedmiu dni warsztatowych młodzież w wieku 14-19 lat pozna tajniki pracy 
na profesjonalnym sprzęcie filmowym, a następnie zrealizuje film, według 
własnego scenariusza, z wykorzystaniem własnego sprzętu do rejestracji. 
Wartością dodaną projektu będzie wyjazd młodych filmowców do miejsca 
słynnych plenerów filmowych oraz spotkanie z ludźmi z branży filmowej. 

Szerzej o projekcie napiszemy we wrześniowym numerze Kuriera Gry-
fowskiego. Obecnie jesteśmy po kilku dniach warsztatów, podczas których 
powstał scenariusz, nakręciliśmy kilka scen m. in. w hotelu Stacja nad Kwisą 
i na gryfowskim rynku, odbyło się także bardzo ciekawe spotkanie z reży-
serem Wojciechem Szumowskim – dokumentalistą, producentem  filmo-
wym oraz telewizyjnym; dwukrotnym laureatem Grand Press w kategorii 
reportaż telewizyjny, autorem (wspólnie z Michałem Przedlackim) głośnego 
dokumentu: „Aleppo. Notatki z ciemności” 2014 r. 

Zespół projektowy tworzą: Anna Michalkiewicz, Marzena Wojciechow-
ska oraz Małgorzata Szczepańska przy wsparciu Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury oraz lokalnych instytucji kultury i oświaty. 

Młodzi kręcą film 
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury szykuje dla Państwa wyjątkowe wy-
darzenie. Na zaproszenie Anny Michalkiewicz Dyrektor Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury do Gryfowa zawita Lato z książką. Impreza, której 
początki sięgają 2012 roku to niewątpliwie jedno z ciekawszych wydarzeń 
literackich, jakie odbywają się w naszym kraju. Powstała z inicjatywy dy-
rektora marketingu Zysk i S-ka Wydawnictwa, Adama Zyska. Tegorocz-
na, siódma już edycja  Lata  z książką po raz kolejny odbędzie się w myśl 
hasła  Morze-Góry-Mazury. Literackie namioty pojawią się w wybranych 
miejscowościach: Ustroniu (13-15 lipca), Olecku (27-29 lipca), Darłowie  
(17-19 sierpnia) oraz Gryfowie Śląskim. Patronat honorowy nad imprezą ob-
jął Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik.

Literacki namiot pojawi się na GRYFOWSKIM RYNKU 
W  DNIACH 24-26 SIERPNIA. W nim będziecie mogli Państwo spo-
tkać się z Joanną Jurgałą-Jureczką, Agnieszką Lis, Bogusławem Chra-
botą, Piotrem Goćkiem, Agatą Komorowską, Krystyną Mazurówną,  

Iloną Felicjańską, Sylwestrem Latkowskim, Dariuszem Dziekanow-
skim, Agnieszką Jeż i Pauliną Płatkowską, Sylwią Trojanowską, Pio-
trem Krysiakiem, Panem Pierdziołką oraz Krzysztofem Ziemcem. 
Przez wszystkie trzy dni odwiedzić możemy kiermasz książek, a także cało-
dniową strefę dla dzieci z licznymi atrakcjami. 

Adresatami wydarzenia są nie tylko mieszkańcy danej miejscowości czy 
turyści, ale też fani dobrej literatury z całej Polski. Organizatorzy kierują wy-
darzenie do wszystkich, niezależnie od wieku, bo przecież książka jest ideal-
ną formą rozrywki dla każdego z nas! Serdecznie zapraszam!! 

Przy okazji Lata z książką Stowarzy-
szenie Homo Viator, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy serdecznie zapraszają 
na Narodowe Czytanie Przedwiośnia 
Stefana Żeromskiego. Wydarzenie 
zrealizujemy 25 sierpnia (sobota) o 
godz. 13.00 na gryfowskim Rynku. Zapraszamy!

Lato z książką w Gryfowie...
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Zatrzymany miał w mieszkaniu ponad 100 porcji narkotyku
Policjanci wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji 

w  Lwówku Śląskim prowadzą ciągłe rozpoznanie w szczególności osób 
które rozprowadzają środki odurzające. Po niekiedy wielomiesięcznych ob-
serwacjach w przypadku uzyskania jednoznacznego materiału dowodowe-
go następuje zatrzymanie takiej osoby. Tak też było w Gryfowie Śląskim. 
Policjanci wydziału kryminalnego, wspierając się danymi uzyskanymi 
z Krajowej mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zatrzymali 38-letniego miesz-
kańca miasta a w trakcie przeszukania mieszkania ujawnili ponad 100 por-
cji metamfetaminy. Teraz zatrzymanym zajmie się prokurator i sąd.

Kierował mając trzy promile
Policjanci otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym kierującym, który po-

rusza się ulicami Gryfowa Śląskiego. Informację niezwłocznie przekaza-
no patrolowi policji, który rozpoczął poszukiwania podejrzanego kierow-
cy. Zdarzenie miało miejsce w piątek, 6 lipca o godzinie 14:30. Na ulicy 
Strzelniczej zauważono opisany pojazd i kierowcę. Jak się faktycznie oka-
zało, pojazdem VW Lupo kierował 44 letni mieszkaniec Gryfowa Ślą-
skiego, który był kompletnie pijany, policjantom w alkotest wydmuchał 
1,59 mg alkoholu tj. 3,18 promila. Jak się dodatkowo okazało, mężczyzna 
nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. Sprawca przestępstwa zo-
stał zatrzymany, po wykonaniu czynności procesowych materiały zostaną 
przekazane do Sądu Rejonowego celem wymierzenia kary.

Złapali kaskadera
Współpraca mieszkańców z dzielnicową doprowadziła do ujawnienia 

kierowcy kradzionego motocykla, dodatkowo będącego pod wpływem 
narkotyków. Mieszkańcy ulicy Sienkiewicza w Gryfowie Śląskim w kon-
takcie z dzielnicową zgłosili problem uciążliwej i głośnej jazdy po osiedlu 
motocyklem oraz stwarzania zagrożenia w ruchu drogowym poprzez wy-
konywanie niebezpiecznych akrobacji.

60 latek zatrzymany do odbycia kary
Zadaniem dzielnicowego jest rozpoznanie swojego rejonu służbowe-

go. Wiedza co się dzieje w rejonie oraz stały kontakt z mieszkańcami, 
często skutkują zwiększeniem bezpieczeństwa oraz eliminacją zagrożeń. 
W tym przypadku rozpoznanie dzielnicowego doprowadziło do zatrzy-
mania 60 letniego mieszkańca Popielówka który był poszukiwany przez 
Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim.

Dzielnicowy oraz policjant z patrolu Komisariatu Policji w Gryfowie 
Śląskim dokonali zatrzymania w miejscowości Golejów koło Lubomierza 
60 letniego mieszkańca Popielówka który był poszukiwany do odbycia 
kary pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy za popełnione prze-
stępstwo znęcania się nad rodziną.

Zatrzymanego przekazano służbie więziennej w Areszcie Śledczym 
w Jeleniej Górze.

Źródło: strona FB lwóweckiej policji
www.fb.com/policja.lwowek

17 czerwca zakończyły się rozgrywki piłkarskie w klasie B. Awans 
zdobyła drużyna ze Starej Kamienicy wyprzedzając jednym punktem 
Kwisę Mroczkowice. Zryw Ubocze mimo odległego miejsca na finiszu 
na wiosnę postraszył nawet lidera, który z trudem wywiózł 1 punkt oraz 
odniósł 3 zwycięstwa. Do składu zgłoszono kilku ciekawych graczy, a to 
daje pewność, że w przyszłym sezonie będziemy się bardziej liczyć w no-
wej grupie klasy B. A nowy sezon już niedługo...

Marek Baszak
Poniżej tabela: 
1 LZS Stara Kamienica  20 42 90:40
2 Kwisa Mroczkowice  20  41  63:31
3 Julia II Wojcieszyce  20  40  55:21
4 KS Maciejowa   20  39  53:30
5 WKS Pilchowice   20  29  43:34
6 Mitex Podgórzyn  20  28  44:40
7 Juwenia Rybnica   20  23  53:71
8 GLKS Czernica   20  22  41:60
9 Bobry Wojanów   20  20  34:47
10 ZRYW UBOCZE  20  11  29:92
11 KS Pławna   20  10  30:69

Optymizm przed sezonem

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla pana 

Stanisława Fronca za ufundowanie płytek.
Angelika Fill


