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Dożynki są tradycyjnym świętem, podczas któ-
rego rolnicy dziękują za zebrane plony, owoc  pełen 
wysiłku całorocznej pracy na roli, są oddaniem 
szacunku trudowi rolników i życzeniem im przede 
wszystkim plonów z nawiązką w następnym roku. 
Są też okazją do wypoczynku i dobrej zabawy. 
Symbolem przewodnim tegorocznego święta była 
„Perepełka”, zwana tak na Kresach Wschodnich 
ostatnia, symboliczna kępa zboża. Dawniej koń-
cząc żniwa pozostawiano na polu nieskoszony 
kawałek zboża i robiono ozdobny snopek przystra-
jany kwiatem i wstążeczkami, a pod nim kładziono 
chleb by zapewnić urodzaj w roku następnym. Ści-
nany był on uroczyście przez najlepszego kośnika, 
po czym wręczany był najlepszym żniwiarkom do 
uplecenia wieńca.

W bieżącym roku gospodarzami Święta Plo-
nów było sołectwo Rząsiny, Rada Sołecka, Sto-
warzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny, społeczność 
Szkoły Podstawowej, Koło Gospodyń Wiejskich, 
harcerze, Klub Seniora, Ochotnicza Straż Pożarna, 
mieszkańcy. Po prostu ogrom życzliwych, cudow-
nych ludzi, którzy z zapałem włączyli się do orga-
nizacji święta i pięknego udekorowania całej wsi.

14 września niedzielne uroczystości dożynko-
we, staropolskim obyczajem rozpoczął barwny 
korowód, który przemaszerował spod świetlicy 
wiejskiej do Kościoła Parafialnego pod wezwa-
niem Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rząsinach, 
gdzie w podziękowaniu za Błogosławieństwo Boże, 
które towarzyszyło rolnikom w ich ciężkiej pracy, 
rozpoczęła się Msza Święta. 

Po zakończeniu Mszy i przejściu gości do-
żynkowych na boisko przy Szkole Podstawowej 
rozpoczęło się otwarcie uroczystości oraz trady-
cyjny ceremoniał dożynkowy. Dożynki otworzył 
Burmistrz Gminy i Miasta pan Olgierd Poniźnik 
wraz z Sołtysem Wsi Rząsiny – Stanisławem Cza-
jewiczem. Po tym nastąpiło symboliczne otwarcie, 
kiedy to Burmistrz ściął sierpem „perepełkę”, 
Przewodniczący Rady Miejskiej wymłócił cepem 
powstały snop, a żniwiarki związały powrósłem 
władze domagając się wykupu. Na ręce gospodarza 
gminy – Burmistrza Olgierda Poniźnika oraz Prze-

wodniczącego Rady Miejskiej Gminy Gryfów Ślą-
ski – Roberta Skrzypka, bochen chleba upieczony 
z tegorocznej mąki oraz tort symbolizujący słod-
kie i dostatnie życie złożyli starostowie Dożynek 
– pani Danuta Cierlik i Pan Andrzej Midek. 

W części oficjalnej zostały również wręczone 
odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”, które 
otrzymali Jerzy Guzy z Wieży, Stanisław Hercuń 
z Rząsin, Marzena Herdzik z Ubocza, Ludwik 
Kubasiewicz z Ubocza, Małgorzata Makuchowska 
z Wieży, Maria Siatkowska z Ubocza, Janina So-
kołowska i Maria Sosnowska z Młyńska. W tym 
roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przyznał również jedno odznaczenie „Zasłużony 
dla kultury”, które otrzymała pani Feliksa Cierlik 
z Rząsin. Ponadto listy gratulacyjne otrzymały pa-
nie: Dorota Proracka, Małgorzata Makuchowska 
oraz Teresa Polesiak. Oficjalną część uroczysto-
ści zakończyły wystąpienia gości zaproszonych, 
w tym Poseł na Sejm Zofii Czernow, Senatora Jana 
Michalskiego, Starosty Lwóweckiego Józefa Sta-
nisława Mrówki oraz Burmistrza Bischofswerdy 
Andreasa Erlera.

W części artystycznej zaprezentowała się bar-
dzo liczna grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej im. 
Bł. Ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach w przed-
stawieniu pod tytułem „Dożynkowy wieniec” 
w reżyserii Małgorzaty Zapartej. Na ludowo, kreso-
wo i z przytupem wystąpiły zespoły folklorystyczne 
„Gryfowianie”, „Rząsinianki” oraz „Sołtysowe Gry-
finki”. Bardzo liczną grupę widzów zebrał podczas 
swojego rewelacyjnego występu zespół śpiewaczy 
„Perfectum” z Jeleniej Góry. 

Jeszcze więcej działo się jednak tuż obok  sceny, 
gdzie dobrej zabawy dostarczył turniej sołectw 

Perepełka – Kresowe Święto Plonów
o Puchar Burmistrza. W tym roku do rywalizacji 
dołączyła grupa o tajemniczej nazwie DDK, czyli 
drużyna dyrektorsko-kierownicza. Konkurencje 
takie jak rzut gumofilcem na odległość, rysowanie 
starościny z zamkniętymi oczami, slalom ogrod-
nika, czy śpiewanie na wiejską nutę dostarczyło 
wiele emocji, ale i świetnej zabawy. Turniej wy-
grało sołectwo Wolbromów, któremu serdecznie 
gratulujemy wygranej! Drugie miejsce wywalczyły 
Rząsiny, trzecie miejsce przypadło sołectwu Pro-
szówka. Zaraz za podium uplasowała się drużyna 
dyrektorsko-kierownicza. A nad całością rywali-
zacji czuwało jury w składzie: Jerzy Andrzejczak 
– Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Bożena 
Mulik-Prezes Stowarzyszenia LGD Partnerstwo 
Izerskie, Teresa Polesiak – Specjalista ds. Go-
spodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki w PZD 
Lwówek Śląski oraz Edyta Wilczacka z Oddziału 
Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Lwówku Śląskim.

Gwiazdą wieczoru Dożynek w Rząsinach był 
zespół Ethnoholic, a całość zakończyliśmy zabawą 
ludową. Imprezą towarzyszącą uroczystościom 
głównym był Piknik Organizacji Pozarządowych 
zorganizowany przez Stowarzyszenie PEGAZ. 

Składamy gorące podziękowania całej spo-
łeczności sołectwa Rząsiny za tak wspaniałą, 
sprawną i życzliwą współpracę. Za pomoc przy 
organizacji dziękujemy również: firmie STOL-
BRAT, Radom Sołeckim Ubocza, Wieży, Pro-
szówki za udostępnienie namiotów, Zakładowi 
Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząsinach, 
Straży Miejskiej, Policji.

Śmiech i radosne nawoływania rozbrzmie-
wały niedzielnym popołudniem w Rząsinach 
w okolicach  szkoły. Wraz z gminnymi dożynkami 
odbył się Piknik Organizacji Pozarządowych, 
realizowany przez Stowarzyszenie Pegaz i Staro-
stwo Powiatowe w Kamiennej Góra w ramach 
projektu  Symbioza JST i NGO. Była to okazja do  
spotkania się lokalnych społeczników i działaczy. 
Możliwość  zaprezentowania swoich osiągnięć,   
integracji, wymiany doświadczeń i wspólnej za-
bawy. Młodzież wolontariacka Stowarzyszenia 
Homo Viator z Gryfowa Śląskiego przygotowała 
i przeprowadziła zajęcia plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży. Na co dzień wolontariusze   animują czas 
seniorom z Domu Pomocy Społecznej w Mirsku. 
W niedzielę debiutowali w pracy z dziećmi, które 
były zachwycone warsztatami z tworzenia potwo-
raków, wyklejania wycinanek i elementów scrap-
bookingu. Młodzież poprowadziła również zajęcia 
ruchowe, które ze względu na niesprzyjającą po-
godę przeniesiono do salki gimnastycznej. Można 

było połowić ryby, doprawić osiołkowi ogon mając 
zawiązane oczy oraz poćwiczyć celność. Kolejną 
atrakcję dla dzieci przygotowało Stowarzyszenie 
LGD Partnerstwo Izerskie. Kolejka dzieci czekała 
by umalować im buźki i po placu po chwili biegały 
kolejne klony spidermena i małych tygrysów, które 
głośno ryczały Panie z Partnerstwa Izerskiego roz-
dawały wydawnictwa promujące działalność Sto-
warzyszenia, promocyjne upominki i dziesiątki ba-
lonów z charakterystycznym logo. Naprzeciw moż-
na było poczęstować się pajdą chleba ze smalcem 
przygotowanym przez Stowarzyszenie Seniora 
w Rząsinach, ciastem od Stowarzyszenia Rozwo-
ju Sołectwa Rząsiny lub wyśmienitymi pierogami 
Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki. Przy wiel-
kim banerze z logo Stowarzyszenia  przygotowano 
kolejną, fantastyczną atrakcję dla dzieci. Młodzi 
ludzie musieli się zmierzyć z grami, quizami i krzy-
żówkami dotyczącymi zasad ruchu drogowego. 
W nagrodę otrzymywali upominki odblaskowe, 
które ma obowiązek nosić każda osoba porusza-

Piknik Organizacji Pozarządowych – Rząsiny 14.09.2014r.
jąca się po zmroku poza terenem zabudowanym. 
Piknik wspierali technicznie również Harcerze 
i Skauci Europy ze Stowarzyszenia Harcerstwa 
Katolickiego Zawisza natomiast strażacy z OSP 
Rząsiny zabezpieczali teren i bezpieczeństwo, 
szczególnie przy wędrówkach małych uczestników 
między  placem na którym odbywały się Dożynki 
a terenem Pikniku. Po części skierowanej do dzieci, 
organizacje przeniosły się nieco dalej, gdzie paliło 
się już ognisko, można było upiec kiełbasę na kiju, 
posilić i się odprężyć. Przyjemnym akcentem był 
występ Zespołu Ludowego Rząsinianki, który po 
występach na scenie głównej przeniósł imprezę 
i dalej grał i śpiewał wokół ogniska. 

W imieniu organizatorów i swoim serdecznie 
dziękujemy wszystkim osobom, które się włączy-
ły, pracowały i się z nami bawiły 14 września br. 
w Rząsinach. 

Ewa Jaczenia i Mirosław Bogucki, 
doradcy ds. NGO Stowarzyszenia Pegaz.

Anna Domino

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków
 budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
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Minęło 75 lat wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium II Rzeczy-
pospolitej. 17 września 1939 r. to początek okupacji sowieckiej. Dzień 17 
września jest Dniem Sybiraka, w Gryfowie obchodziliśmy go nieco później 
– 21 września. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, która celebrował 
ksiądz dziekan Krzysztof Kurzeja. Po nabożeństwie Sybiracy i goście za-
proszeni spotkali się w lokalu „Perła”. Spotkanie, jak zawsze zainauguro-
wał hymn Sybiraka. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych. 
Niespodzianką dla gości był program słowno-muzyczny o tematyce sybi-
rackiej, który przygotowali uczniowie gryfowskiego Gimnazjum pod kie-

Dzień Sybiraka

Elwira Urbańska
prezes koła Związku Sybiraków w Gryfowie Śląskim

runkiem pani Marzanny Krawiec. Wzruszający montaż bardzo spodobał 
się zebranym, którzy nagrodzili go zasłużonymi brawami. Po występie gim-
nazjalistów nadszedł czas na przemówienia. Głos zabierali kolejno: Jarosław 
Trościanko- zastępca prezesa Oddziału Związku Sybiraków w Jeleniej Gó-
rze, Jerzy Andrzejczak- sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz Alicja 
Kownacka – dyrektor Gimnazjum i członek honorowy koła Sybiraków. 
Spotkanie zakończono wspólnym posiłkiem i rozmowami przy kawie.

Sprawa ciągnęła się kilkanaście lat. Dokładnie 
od 2000 r.. To była ostra walka na argumenty, ar-
tykuły, tony korespondencji. Mieszkańcy Wieży 
skarżyli się na problemy, m.in. zdrowotne, które 
były spowodowane zbyt bliskim umieszczeniem 
anten telefonii komórkowej od zabudowań 
mieszkalnych. Operator sieci był niewzruszony, 
przedstawiając własne zdanie i dowody na temat 
nieszkodliwości fal. W obliczu konfliktu, 20 mar-
ca 2008 r. burmistrz Olgierd Poniźnik zorganizo-
wał w ratuszu spotkanie mieszkańców z przed-
stawicielami operatorów, którzy mają nadajniki 
na terenie gminy. Pomimo burzliwej wówczas 
dyskusji, sprawa nadajnika w Wieży nie została 
jednak rozwiązana i trwała aż do 2014 r. Zaan-
gażowani w nią byli zarówno pracownicy gminy 
z burmistrzem na czele, jak i sami mieszkańcy. 
Warto tu wspomnieć o Lesławie Hawrylewiczu, 
Czesławie Zmaczyńskim i Arturze Hryniewiczu.

Wieloletnia walka wyżej wymienionych za-
kończyła się sukcesem. Nadajnik został zdjęty 
i przeniesiony z dala od zabudowań. Obecnie 
stacja bazowa telefonii komórkowej Polkomtel 
S.A. w miejscowości Wieża mieści się przy nie-
czynnym wysypisku, na terenie dawnego zakładu 
kamieniarskiego.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy burmistrzowi 

Olgierdowi Poniźnikowi za wieloletnie zaan-
gażowanie w sprawę przeniesienia nadajnika 
w Wieży. Dziękujemy za zlecenie szeregu 
badań, liczne pisma, telefony i interwencje 
u operatora sieci. Była to sprawa skompliko-
wana i trudna do wygrania, a jednak się udało. 
Jeszcze raz składamy gorące podziękowania.

Mieszkańcy sołectwa Wieża

Happy end po latach walki w Wieży

Tęcza nad Gryfowem i maszt już bez nadajnika telefonii komórkowej
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Gryfów nabiera kolorów – to nasze hasło 
promocyjne, które pokazuje zmiany wizerunku 
gminy w czasie bieżącej kadencji 2010–2014. 
Był to trudny okres w funkcjonowaniu gminy 
spowodowany licznymi niespodziewanymi wy-
darzeniami, praktycznie co roku nawiedzały nas 
ulewne opady deszczu połączone z gradobiciem. 
Największe zagrożenie powodziowe spotkało nas 
w lipcu 2012 roku, ale także w czerwcu i sierp-
niu 2013 roku, a także choć nieco lżejsze w 2014 
roku. Drugim nieszczęściem była katastrofa bu-
dowlana zabytkowego muru oporowego. Te wy-
darzenia miały wpływ na funkcjonowanie gmi-
ny, ale nie spowodowały znacznych utrudnień 
w bieżącej działalności. Zacznę od przedstawie-
nia obszarów które dominowały w naszej 4-let-
niej działalności. 

Służba zdrowia
To milowy i historyczny zwrot w dostępie do 

usług zdrowotnych. Wybudowaliśmy budynek 
przychodni za kwotę 
3.000.000 zł, który 
został użyczony Wie-
lospecjalistycznemu 
Szpitalowi ze Zgorzel-
ca, który z kolei wy-
posażył przychodnię 
w sprzęt i urządzenia, 
a także zakontrak-
tował korzystne dla 
naszych mieszkańców 
usługi – POZ-u oraz 
9 gabinetów specjali-
stycznych. Specjaliści 
przyjmują od 2 do 
3 razy w tygodniu, 
co kiedyś było tylko 
marzeniem. Niezwy-
kle ważne było po-
zyskanie kontraktów 
z zakresie świadcze-
nia usług świąteczno–nocnej opieki zdrowotnej, 
która stwarza bardzo mocne poczucie bezpie-
czeństwa zarówno naszych mieszkańców jak 
i całego powiatu lwóweckiego. Wielkim dobro-
dziejstwem dla naszych mieszkańców jest moż-
liwość leczenia się w zgorzeleckim szpitalu. Było 
to możliwe dzięki dużemu zrozumieniu naszych 
potrzeb przez dyrektor WS-SP ZOZ w Zgorzelcu 
Zofię Barczyk.

Lepsze i bezpieczne drogi
W tej kadencji wyremontowaliśmy 20 km 

dróg gminnych, 7 mostów oraz został wybudo-
wany parking do obsługi ruchu turystycznego 
przy przychodni zdrowia. W sposób znaczący 
poprawiła się nawierzchnia dróg powiatowych 
przebiegających przez naszą gminę. Zostały 
w tej kadencji wyremontowane wszystkie za wy-
jątkiem drogi w sołectwie Młyńsko. Łącznie zosta-
ło wyremontowanych 20 km dróg powiatowych.

Rewitalizacja miasta
W ciągu mijającej kadencji w sposób znaczą-

cy zmienił się stan naszej substancji mieszkanio-
wej. Dzięki unijnej dotacji w wysokości 200.000 
euro dofinansowaliśmy 13 wspólnot mieszka-

niowych, które wyremontowały dachy, elewacje 
bądź inne części budynków. Należy podkreślić 
także znaczący wkład wielu wspólnot, między 
innymi na osiedlach spółdzielczych. Ich dawny 
stan techniczny i estetyczny uległ zasadniczej 
zmianie – to także poprawia wizerunek miasta. 
Cieszy niezmiernie zrealizowana rewitalizacja 
płyty rynku wraz z renowacją zabytkowej fontan-
ny. Koszt tych prac przekroczył niewiele ponad 
1.000.000 zł z udziałem pozyskanych środków 
z Urzędu Marszałkowskiego. Została także roz-
poczęta odbudowa i renowacja zabytkowych 
murów obronnych, która, mam nadzieję, zosta-
nie zrealizowana do końca 2014 roku. 

Dzięki wielu moim staraniom wspartym 
pomocą wicemarszałka województwa dolnoślą-
skiego Radosława Mołonia, wicewojewody Ewy 
Mańkowskiej, posłanki Zofii Czernow i senatora 
Jana Michalskiego, a przede wszystkim obecnego 
europosła Bogdana Zdrojewskiego – jeszcze do 

niedawna Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, udało się pozyskać dotację na remont 
tego zadania. 1.354.000 zł pochodzi z rezerw 
budżetu państwa, 1.000.000 zł z budżetu woje-
wody dolnośląskiego, a 150.000 zł ze środków 
województwa dolnośląskiego. Jeśli tylko dopisze 
pogoda, to mur obronny miasta będzie świecił 
dawnym blaskiem.

Gospodarka wodna i ściekowa
W okresie 4-letniej kadencji został napra-

wiony nieczynny wodociąg na ul. Partyzantów, 
wymieniono sieć wodociągową na ul. Młyńskiej, 
przeprowadzono remont części stacji uzdatniania 
wody, została przygotowana dokumentacja do 
budowy nowej kontenerowej stacji uzdatniania 
wody, zakupiona została także hydrofornia przy 
ul. Jeleniogórskiej od Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Gryf ”. W ciągu całej kadencji przyłączano co-
rocznie budynki do kanalizacji sanitarnej łącznie 
na kwotę 200.000 zł. Dokonano także remontów 
5 przepompowni i miejskiej sieci kanalizacyjnej 
na kwotę 250.000 zł.

Edukacja
W zakresie oświaty wymienione zostało 

pokrycie dachowe i remont Przedszkola Miej-
skiego na kwotę 1.500.000 zł. Wymieniono okna 
w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śl. na kwotę 
prawie 200.000 zł. Została zmodernizowana 
sieć C.O. w Gimnazjum w Gryfowie Śląskim, 
a także dokonano wymiany pokrycia dachowego 
w Szkole Podstawowej w Rząsinach - łącznie na 
kwotę 280.000 zł. Z programu „Minimalizacja 
wykluczenia cyfrowego” 60 domostw otrzyma 
komputery, natomiast szkoły podstawowe i Bi-
blioteka Publiczna otrzymają 34 laptopy, na kwo-
tę łączną 537.482 zł. pozyskanych ze środków 
unijnych.

Kultura
W zakresie poprawy bazy kultury zostały 

wyremontowane świetlice wiejskie w Rząsinach, 
Krzewiu Wielkim i Proszówce na kwotę około 
450.000 zł. pozyskanych ze środków na odnowę 
wsi. Wykonano także remont świetlicy środowi-
skowej przy ul. Oldzańskiej i modernizację park 

im. Adama Mickiewicza 
z dofinansowaniem środ-
ków unijnych.

Inne zadania
Rozstrzygnięty został 

u schyłku kadencji także 
problem bezdomnych 
zwierząt. Partycypowali-
śmy, jako gmina, w kosz-
tach remontu schroniska 
na łączną kwotę 95.000 
zł. Będzie to schronisko 
dla 13 gmin, zlokali-
zowane w Przylasku za 
Lubaniem. Cieszy także 
fakt wielu zadań zrealizo-
wanych na terenie gminy, 
o które zabiegaliśmy 
przez wiele lat. Do naj-
poważniejszych zaliczyć 
należy realizację 2 zadań 

prowadzonych przez Dolnośląski Zarząd Melio-
racji i Urządzeń Wodnych we Lwówku Śląskim tj. 
regulacja potoku Oldzy i cieku wodnego Olszów-
ka w Uboczu ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Wymieniłem tu najważ-
niejsze dokonania inwestycyjno–remontowe na 
terenie gminy.

Z innych spraw na uwagę zasługuje bardzo 
dobra współpraca Rady Miejskiej z burmistrzem 
i odwrotnie. Podejmowaliśmy razem wiele 
wspólne inicjatywy i je razem realizowaliśmy. 
Warto podkreślić tą bardzo dobrą współpracę, 
która trwa dwie kadencje, a była niemożliwa 
wcześniej.

Mam nadzieję, że ta kadencja była udaną rów-
nież pod względem finansowym. Wprowadzony 
program oszczędnościowy przed 3 laty dał efekty 
i praktycznie w czasie ostatniej kadencji nie 
zaciągnęliśmy kredytów. Na koniec br. zmniej-
szy się nasze zadłużenie do poziomu 25 proc. 
To jest dobry prognostyk przed ważnym rozda-
niem funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Gmina Gryfów Śląski nabiera kolorów
podsumowanie kadecji

Olgierd Poniźnik
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
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7 października dokonano końcowego odbioru prac 
konserwatorskich przy zabytkowej fontannie z 1908 r. 
Zadanie wykonała firma „TERRA TEMPUS” Sp. z o.o. 
z Wrocławia. Całkowity koszt renowacji fontanny wyniósł 
105 904,78 zł, z czego 50 000,00 zł stanowiło dofinanso-
wanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.  
Zakres wykonanych prac konserwatorskich obejmował: 
sporządzenie dokumentacji fotograficzno rysunkowej, wykonanie badań specjalistycznych: pobranie 
próbek na ilościową i jakościową zawartość soli, usunięcie wtórnego wypełnienia wnętrza fontanny, 
rozebranie zewnętrznej podmurówki cokołowej partii cembrowiny, wykonanie nowego uszczel-
nienia fontanny oraz prace konserwatorskie przy kamiennych elementach fontanny oraz detalach 
z brązu. Wszystkie dotychczas przeprowadzone prace restauratorskie, tj.: odnowa zabytkowych ka-
mieniczek, rewitalizacja płyty rynku, odbudowa muru obronnego oraz prace konserwatorskie przy 
zabytkowej fontannie są kolejnym etapem rewitalizacji zabytkowej części miasta i mają na celu uzy-
skanie przestrzeni o estetycznym wyglądzie, a zarazem historycznym charakterze. 

Kolejny etap rewitalizacji 
zabytkowej części miasta 

Kolejny etap rewitalizacji
 zabytkowej części miasta 

Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych Dariusz Majchrowski

Rewitalizacja rynku
Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z od-

tworzeniem zabytkowej nawierzchni płyty Rynku 
z XVI wieku w Gryfowie Śląskim" realizowane 
było przez Przedsiębiorstwo „Axyo.pl" spółka z o.o. 
z Podgórzyna w okresie od dnia 05-05-2014r. (prze-
kazanie terenu budowy) do dnia 07-10-2014r. (od-
biór końcowy). W ramach zawartego z Wykonawcą 
kontraktu na kwotę 849.500,04 zł brutto przebudo-
wano ponad 2200 m2 nawierzchni Rynku, zastę-
pując istniejące płyty lastryko i część nawierzchni 
asfaltowej kostką kamienną- granito-
wą i bazaltową przy czym, zgodnie z 
zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków, do wykonania 
ciągu jezdnego wzdłuż północnej 
pierzei oraz otoczenia płyty centralnej 
wykorzystana została przedwojenna 
kostka bazaltowa, którą wydobyto 
spod istniejącej nawierzchni w trakcie 
prowadzenia prac ziemnych. Ponadto 
zmodernizowano i wymieniono od-
cinki podziemnych sieci wodociągo-
wych i kanalizacyjnych oraz instalacji 
hydraulicznych zasilających fontannę, 
umożliwiając jej funkcjonowanie 
w tzw. zamkniętym obiegu wody. 
Dodatkowo wybudowano nowe za-

silanie energetyczne i nowe instalacje: oświetlenia 
terenu, iluminacji świetlnej fontanny i budynku 
Ratusza oraz zasilania estrady na potrzeby imprez 
okolicznościowych w Rynku. Zamontowano sze-
reg stylowych elementów tzw. małej architektury: 
latarnie uliczne, ławki miejskie, pojemniki na 
śmieci, maszty flagowe, słupki strefowe, gablotę 
informacyjną i stojak na rowery. Wytyczone zostały 
nowe zieleńce z nasadzeniem drzew i niskopiennej 
roślinności. W ramach uzgodnionego z Polską 

Wspólnotą Mieszkaniową oraz zatwierdzonego 
przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków i Sta-
rostę Lwóweckiego projektu budowlanego, wyzna-
czone zostały nowe zasady parkowania pojazdów 
w zatoce postojowej położonej w sąsiedztwie 
budynku mieszkalnego przy północnej pierzei. 
Zamiast ośmiu pojazdów parkujących dotychczas 
po skosie i zajmujących całą szerokość chodnika 
przyległego do zatoki, obecnie wyznaczone zo-
stały cztery miejsca postojowe. Takie rozwiązanie 

jest korzystne dla pieszych a przede 
wszystkim dla mieszkańców budynku, 
ponieważ umożliwia swobodne i bez-
pieczne użytkowanie chodnika, a także 
redukuje o połowę ilość zaparkowanych 
pojazdów oraz oddala je od budynku, co 
pośrednio wpływa na zmniejszenie emisji 
spalin i zredukowanie hałasu. Całość prac 
prowadzona była pod nadzorem inwe-
storskim Firmy INWESTBUD S.R. pana 
Ryszarda Stępniaka z Bolesławca, a także 
pod ścisłym nadzorem konserwatorskim, 
sprawowanym przez Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków — Delegatura w Jele-
niej Górze. Inspektor ds. infrastruktury 

technicznej i budownictwa
Bogdan Wrona
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Modernizacja skarpy wraz z przebudową drogi gminnej przy ul. Zielonej 
w Gryfowie Śl. to kolejna inwestycja, która w gryfowskiej gminie jest reali-
zowana ze środków popowodziowych. Miejscowy samorząd przeprowadził 
postępowanie przetargowe, w którym wyłoniony został wykonawca – firma 
Hemax z Mirska. Całość kosztować będzie 465.232,81 zł brutto i sfinansowana 
zostanie ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w związku z usu-
waniem skutków klęsk żywiołowych z 2012 roku. – W ramach przedsięwzięcia 
planowana jest przebudowa skarpy wraz z częścią jezdną, a także rozbudowa 
muru oporowego na odcinku ok. 70 metrów – mówi Arkadiusz Klask, inspektor 
ds. drogownictwa Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. – Nowy żelbetowy 
zbrojony mur będzie stanowił wzmocnienie skarpy. Oprócz tego zostanie wyko-
nana również nowa konstrukcja drogi wzdłuż wspomnianego muru – dodaje. 
Termin wykonania prac do 15 listopada br. Wszyscy mają nadzieję, że aura do-
pisze i cała inwestycja przeprowadzona zostanie zgodnie z planem. – Ta skarpa 
w roku 2012 zaczęła się osuwać w wyniku ulewnych deszczy, zagrażając trzem 
budynkom i grożąc katastrofą budowlaną w ich obrębie – podkreśla burmistrz 
Olgierd Poniźnik. – W związku z tym podjęliśmy decyzję, by solidnie ten odcinek 
ul. Zielonej zmodernizować. 

Oprócz dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji gmina Gryfów Śl. 
sfinansowała także koszty dokumentacji, badań geologicznych oraz nadzoru, 
wykładając na ten cel ok. 20 tys. zł z budżetu gminy. 

Umocnienie skarpy na ul. Zielonej

Odbudowa i renowacja murów obronnych w Gryfowie Śląskim
Rozpoczęły się prace konserwatorsko-restauratorskie związane z odbu-

dową i stabilizacją zachowanych odcinków murów obronnych na terenie 
Gryfowa Śląskiego. Poprzedzone zostały one uporządkowaniem terenu tj. 
wyburzenie zniszczonych garaży przy ul. Zaułek, wycinka zakrzaczeń w ob-
rębie murów przy ul. Rybnej, Młyńskiej, Zaułek, Garncarskiej i Źródlanej. 
Prace te na zlecenie generalnego wykonawcy wykonały lokalne firmy. 

W dniu 22 września 2014 r. oficjalnie przekazano plac budowy Przed-
siębiorstwu Budowlano-Konserwatorskiemu CASTELLUM Sp. z o.o. 
z Wrocławia, które jest wykonawcą prac. O fachowości firmy świadczą zre-
alizowane przez nią inwestycje tj. m.in.:
a) rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Wojanowie;
b) ratownicze prace konstrukcyjne zabytkowego zamku we Wleniu;
c) rewaloryzacja zabytkowego Zespołu Opactwa Cystersów w Krzeszowie;
d) remont zabytkowego historycznego kompleksu Dworca Głównego we 
Wrocławiu.

Zakres prac obejmuje odbudowę zawalonego fragmentu muru o długo-
ści 45 mb poprzez wykonanie żelbetowej ściany oporowej obłożonej kamie-
niem polnym. Ponadto na odcinku 456 mb przeprowadzone zostaną prace 
konserwatorsko-restauratorskie, polegające na oczyszczeniu murów, spo-
inowaniu szczelin, uzupełnieniu materiału budowlanego (kamień polny, 
cegła, bazalt itp.), umocnieniu konstrukcji murów. Warto zauważyć fakt, 
że pracami budowlanymi objęte zostały wszystkie fragmenty murów obron-
nych, dzięki uprzejmości mieszkańca ul. Źródlanej oraz księdza Dziekana, 
którzy na prośbę Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski podpisali z gminą 
umowy użyczenia gruntu pod murami obronnymi, stanowiących dotych-
czas ich własność. Powyżej opisane prace mają zostać ukończone w termi-
nie do 28 listopada 2014 r. Wartość robót budowlanych to 2 054 175,85 zł 
(słownie: dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć 
złotych, 85/100). Fundusze na ten cel zostały pozyskane z trzech źródeł: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dolnośląski Urząd Woje-
wódzki we Wrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
we Wrocławiu, swój udział musiała wykazać gmina Gryfów Śląski. 

inspektor ds. inwestycji i infrastruktury Bartłomiej Cybulski 

Artur Grabowski
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W czerwcu tego roku, w ramach Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka, gmina Gryfów 
Śląski pozyskała 537.482,96 PLN na realizację zadania 
pn.: "Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie 
Gryfów Śląski". Pozyskane środki zostaną przezna-
czone na wsparcie dla 60 gospodarstwach domowych 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz utworzenie 
centrów szkoleniowych w jednostkach podległych. 

Beneficjent wyłonił już wykonawców wszystkich 
zaplanowanych dostaw i usług. Do końca października 
zostaną zrealizowane następujące zadania:
■ wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostarczenie 
szerokopasmowego Internetu do 60 gospodarstwach 
domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, 
■ uruchomienie 30 stanowisk komputerowych i do-
starczenie szerokopasmowego Internetu do 3 szkół 
(10 komputerów przenośnych dla Szkoły Podstawowej 
w Gryfowie Śląskim; 10 komputerów przenośnych dla 
Gimnazjum w Gryfowie Śląskim, 10 komputerów prze-
nośnych dla Szkoły Podstawowej w Uboczu) 
■ doposażenie biblioteki w 4 stanowiska komputerowe 
i zakup sprzętu komputerowego dla osób niepełno-
sprawnych, 
■ przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla 60 uczest-
ników projektu, 
■ ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego, 
Okres realizacji zadania: 2014-07-01 - 2015-10-31 

Koordynator projektu: Dariusz Majchrowski

Dostrzegając niską świadomość w zakresie przedsiębiorczości w społe-
czeństwie oraz bariery utrudniające kreowanie postaw przedsiębiorczych, 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o realizacji projektu 
„Przedsiębiorcza klasa”, skierowanego do dzieci z klas IV – VI szkół pod-
stawowych. Projekt w całości jest finansowany z budżetu województwa 
dolnośląskiego.

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie dzieci w wieku szkolnym do 
aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym oraz pełnie-
nia różnych ról zawodowych, a także promocja postaw przedsiębiorczych 
i pobudzanie kreatywności wśród dzieci w wieku szkolnym. Przedsiębior-
czość wspomaga osobisty rozwój człowieka, pozwala na lepsze i pełniejsze 
samopoznanie oraz zwiększa świadomość posiadanych możliwości. Dlate-
go tak istotna jest praca z dziećmi na etapie szkoły podstawowej. 

Przy ścisłej współpracy z Panem Dariuszem Zatońskim Dyrektorem 
Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim, spośród chętnych do współdzia-
łania nauczycieli, wyłoniono opiekuna szkolnego projektu, Panią Mariolę 
Kotowicz, która od samego początku zaangażowała swoją klasę, czyli Vb, 
w realizację przedsięwzięcia. Autorką nazwy projektu edukacyjnego, pt. 
„Rozwiń skrzydła przedsiębiorczości” oraz koordynatorką po stronie finan-
sowej jest Pani Renata Misiak, natomiast opiekę nad realizacją wszystkich 
założeń przejęła Pani Mariola Kotowicz.

Klasa Pani Marioli od połowy września, ze środków własnych prowadzi 
sklepik szkolny, w którym można znaleźć zdrową żywność tj. owoce a także 
słodycze, napoje oraz drobne artykuły szkolne.

Jednym z założeń projektu jest także przeprowadzenie konkursu 
pt. „Moja przedsiębiorcza szkoła”, którego efektem będzie stworzenie przez 
uczniów klas IV - VI reklamy szkoły skierowanej do przyszłych uczniów pt. 
„Dlaczego powinniście uczyć się właśnie w tej szkole”. Film promocyjny ma 
skłonić potencjalnych kandydatów do wyboru tej właśnie szkoły. Sprzęt taki 
jak kamera, aparat fotograficzny będzie zakupiony w ramach otrzymanej 
dotacji a później wypożyczany na kilka dni dla uczniów. Nagrodzone zo-
staną 3 najlepsze 2-osobowe zespoły. Laureaci I miejsca otrzymają tablety, 
II miejsca odtwarzacze MP4 a III miejsca odtwarzacze MP3. Efekty pracy 
czyli krótkie filmy reklamowe będzie można zobaczyć pod koniec grudnia 
2014 rok na stronie Gryfowa Śląskiego www.gryfow.pl oraz Szkoły Pod-
stawowej www.spgryfow.internetdsl.pl. Szkoła poprzez realizację projektu 

wzbogaci się także o tablicę multimedialną, rzutnik oraz laptopa wraz ze 
specjalistycznym oprogramowaniem. Zwieńczeniem końcowym projektu 
będzie wyjazd dzieci na warsztaty: ekonomiczne i wyrobu szkła do Huty 
Szkła Julia Piechowice.

W poniedziałek 13 października w Sali Wieży Widokowej w Radomie-
rzu w obecności Pana Cezarego Przybylskiego Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego, odbyło się uroczyste podpisanie umów dotacyjnych na 
realizację projektu „Przedsiębiorcza Klasa”.

Gmina Gryfów Śląski jest jedną z gmin, które otrzymały wsparcie finan-
sowe na realizację tego projektu. W konferencji uczestniczył Pan Olgierd 
Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz Pani Renata Misiak 
pomysłodawczyni i jednocześnie koordynator projektu z ramienia urzędu.

Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu „Przedsiębiorcza 
Klasa”, a zwłaszcza dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim, 
serdecznie dziękujemy.

Przedsiębiorcza klasa

od lewej strony: 1. Pani Anna Latto Wójt Gminy Podgórzyn, 2. Pan Olgierd 
Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, 3. Pan Cezary Przybylski 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego, 4. Pan Kamil Kowalski Wójt Gminy 
Janowice Wielkie, 5. Pan Edward Dudek Wójt Gminy Jeżów Sudecki.

Renata Misiak

Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
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Przypominamy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zabiegi 
w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub 
zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:
1) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych 
lub wchodzących w kolizje z obiektami budowla-
nymi lub urządzeniami technicznymi;
2) kształtowanie korony drzewa, którego wiek 
nie przekracza 10 lat;
3) utrzymywanie formowanego kształtu korony 
drzewa.

Natomiast usunięcie drzew lub krzewów z te-
renu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu 
zezwolenia wydanego przez burmistrza na wnio-
sek posiadacza nieruchomości – za zgodą wła-
ściciela tej nieruchomości. Zgoda właściciela nie 
jest wymagana w przypadku wniosku złożonego 
przez użytkownika wieczystego nieruchomości. 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na usu-
nięcie drzew lub krzewów, który można uzyskać 
w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, parter, 
pokój nr 3, bądź bezpośrednio pobrać ze strony 
internetowej www.gryfow.pl, należy dołączyć na-
stępujące załączniki: 
1) zgodę wszystkich współwłaścicieli nierucho-
mości; 
2) tytuł prawny władania nieruchomością (np. 
odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji grun-
tów, akt notarialny);
3) rysunek lub mapę określającą usytuowanie 
drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieru-
chomości i obiektów budowlanych istniejących 
lub budowanych na tej nieruchomości. 

Jeśli nie korzystamy z gotowego druku, to 
wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawie-
rać następujące dane:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę 
posiadacza i właściciela nieruchomości; 
2) tytuł prawny władania nieruchomością; 
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu; 
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 
130 cm; 
5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drze-
wo lub krzew; 
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia 
drzewa lub krzewu; 
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunię-
te krzewy; 
8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie 
drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieru-
chomości i obiektów budowlanych istniejących 
lub budowanych na tej nieruchomości.

Wnioski niekompletne znacząco wydłużają 
procedurę uzyskania zgody na usunięcie drzew 
lub krzewów.

Zgoda burmistrza nie jest wymagana 
w przypadku usuwania drzew owocowych 
(z wyłączeniem drzew rosnących na terenie nie-
ruchomości wpisanej do rejestru zabytków) oraz 
drzew, których wiek nie przekracza 10 lat.

Informuję ponadto, iż zgodnie ze stanowi-
skiem Dyrekcji Ochrony Środowiska, okres lęgo-
wy ptaków trwa od 1 marca do 15 października, 
dlatego też w tym okresie zasadniczo nie wydaje 
się zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

Pielęgnacja zieleni
 zgodnie z prawem

Pragniemy poinformować mieszkańców naszej Gminy, że z dniem 20 października 2014 r. zaczęło 
już funkcjonować, Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Małych Zwierząt Związku Gmin „KWI-
SA”, którego gmina Gryfów Śląski jest współzałożycielem. 

Głównym celem działalności schroniska jest tymczasowe schronienie dla zagubionych, porzuconych, 
bezdomnych zwierzęt; znalezienie nowego domu dla zwierząt schroniskowych; ułatwienie odnalezienia 
właściciela psa lub kota; pomoc w utrzymaniu porządku w gminach w zapobieganiu pogryzieniom oraz 
wypadkom samochodowym; prowadzenie szerokiej akcji humanitarnego zmniejszania populacji zwierząt 
bezdomnych poprzez sterylizację, kastrację oraz akcje uświadamiające; współpraca z lecznicami dla zwierząt 
w zakresie: popularyzacji szczepień przeciwko wściekliźnie, zapobieganiu nadmiernej populacji niechcianych 
zwierząt; stworzenie ze Schroniska centrum edukacji dla dzieci i młodzieży na temat odpowiedniej opieki nad 
zwierzętami, prowadzącym szeroką współpracę ze szkołami różnego stopnia, Domami Dziecka, bibliotekami, 
świetlicami środowiskowymi; prowadzenie różnych akcji, w tym edukacyjnych popularyzujących schronisko, 
kontakty z mediami, organizowanie imprez np. dni otwarte, loterie, aukcje; zdobywanie funduszy, sponsorów, 
przyjaciół, opiekunów, wolontariuszy. Ważne jest też to, że – zgodnie z regulaminem schroniska – będą do 
niego mogły trafiać zwierzęta wyłącznie z gmin, które przystąpiły do wspólnej inicjatywy i za ich wiedzą. 
Schronisko zabezpieczy przywóz bezpańskich zwierząt z terenu naszej Gminy na zlecenie Urzędu Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski, Straży Miejskiej lub Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim. 

Adres schroniska: Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych
Małych Zwierząt Związku Gmin „KWISA”

Przylasek 18, 59-816 Platerówka, telefon do schroniska: 511-984-512
Mamy nadzieję, że nareszcie skończy się problem z bezdomnością porzuconych, niechcianych zwie-

rząt. Pamiętajmy jednak, że nawet najlepsze schronisko nie zastąpi własnego domu.
Pragniemy przy tej okazji bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom naszej Gminy za ogromne serce 

i pomoc udzielaną potrzebującym zwierzętom poprzez opiekę i niejednokrotnie zapewnienie dachu nad 
głową w tym trudnym czasie, kiedy schronisko jeszcze nie funkcjonowało.

Krystyna Samborska

Młodszy referent ds. ochrony środowiska, 
rolnictwa i leśnictwa Magdalena Nowak

Koniec problemu z bezdomnymi zwierzętami

KOMUNIKAT
Informujemy, że istnieje 

konieczność złożenia opłaty 
administratorowi cmentarzy 
komunalnych, położonych w 
sołectwach: Krzewie Wielkie, 
Młyńsko i Ubocze, za kolejne 
20 lat użytkowania miejsca pod 
grób w terminie do dnia 30 listo-
pada 2014 roku. 

Brak opłat za kolejne 20 
lat użytkowania grobu, może 
skutkować przeprowadzeniem 
procedury likwidacji grobu.

Szczegółowe informacje 
można uzyskać w biurze admi-
nistracji cmentarzy z siedzibą w 
Zakładzie Budżetowym Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Gryfowie Śląskim przy ul. 
Kolejowej 42, tel. 75 7813484.

 Trwający ponad dekadę spór o drogę dojazdową do jednej 
z posesji w miejscowości Rząsiny doczekał się szczęśliwego 
finału. Kłopotliwy i sporny odcinek drogi, to wiele lat sta-
rań o rozwiązanie konfliktu, przeprowadzonych negocjacji, 
wiele zapisanych stron korespondencji oraz setki telefonów 
i zaangażowanie wielu instytucji. Czas mijał, a narzekania i znie-
cierpliwienie użytkowników drogi rosły. Wierząc, że w końcu 
zapadnie oczekiwana i korzystna dla wszystkich stron decyzja po-
czyniono uzgodnienia, co do zamiany nieruchomości pomiędzy 
gminą, a mieszkańcem sołectwa Rząsiny, co znalazło swój szczę-
śliwy finał w dniu 1 października br., kiedy to podpisano akt no-
tarialny, w wyniku którego gmina przekazała na własność miesz-
kańca sporny odcinek drogi, w zamian przejmując wydzieloną 
w innym miejscu z jego prywatnej działki część z przeznaczeniem 
na dojazd do posesji, położonej w oddali. Ku zadowoleniu wszyst-
kich stron trwającego wiele lat sporu, w dniu 15 października br., 
gmina zakończyła prace związane z przystosowaniem do użytku 
przejętej drogi, polegające na jej wykorytowaniu oraz utwardze-
niu tłuczniem umożliwiając tym samym swobodę korzystania 
z dojazdu do posesji zainteresowanych mieszkańców.

insp. ds. gospodarki gruntami Sylwia Cichońska

Szczęśliwy finał

UWAGA
Jeśli zobaczycie państwo bezdomne 
lub potrzebujące pomocy zwierzę 
dzwońcie pod numer telefonu:

75 78-11-267
W razie pytań i wątpliwości zaprasza-

my do Urzędu Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski, pokój nr 3
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We wcześniejszym wydaniu „Kuriera Gry-
fowskiego” przedstawiłem Państwu podział 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi gło-
sowania. Obecnie przedstawiam podział na 
obwody głosowania, czyli granice obwodów, 
w skład, którego wchodzą okręgi wyborcze. 
Podziału na obwody głosowania dokonała 
Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwałą 
nr XXV/126/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. 
i przedstawia się on następująco:

■ w Gimnazjum w Gryfowie Śląskim (sala 
gimnastyczna) – lokal przystosowany dla 
niepełnosprawnych, ul. Uczniowska 11
(głosują wyborcy z okręgu 1, 2 i 12),
■ w Szkole Podstawowej w Gryfowie Ślą-
skim - lokal przystosowany dla niepełno-
sprawnych, ul. Uczniowska 17 
(głosują wyborcy z okręgu 3 i 4), 
■ w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
– sala widowiskowa, ul. Kolejowa 33a 
(głosują wyborcy z okręgów 5, 6 i 7),

Gdzie głosować?
INFORMATOR WYBORCZY

Zwracam Państwa uwagę na wyrażenie „głosują wyborcy z okręgu nr”, w której podałem numery okręgów, z których wyborcy głosują 
w danym lokalu wyborczym. Przykład: Wyborcy zamieszkujący w okręgu wyborczym nr 1, nr 2, nr 12 głosują w lokalu wyborczym 
w Gimnazjum w Gryfowie Śląskim (sala gimnastyczna). Wyborcy zamieszkujący w okręgu wyborczym nr 3 i nr 4 głosują w lokalu 
wyborczym w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim i tak dalej wg powyższego podziału. Aby pomóc Państwu odnaleźć właściwy lokal 
wyborczy dla danego okręgu ponownie przedstawiam wykaz okręgów wyborczych:

Granice 
okręgów
OKRĘG WYBORCZY NR 1
Gryfów Śląski, ulice: Garbarska, Młyńska 
1-4c, Młyńska 16-37, Żeromskiego

OKRĘG WYBORCZY NR 2
Gryfów Śląski, ulice: Cmentarna, Kolejowa 
1-19c, Kolejowa 41-66, Lipowa, Przedszko-
laków, Rybna, Szkolna, Uczniowska 

OKRĘG WYBORCZY NR 3
Gryfów Śląski, ulice: Andersa, Floriań-
ska, Kwiatowa, Lwowska, Malownicza, 
Osiedle Horyzont, Storczykowa, Tulipano-
wa, Wiosenna

OKRĘG WYBORCZY NR 4
Gryfów Śląski, ulice: Garncarska, Jelenio-
górska 14-24, Osiedle 7 Dywizji, Parkowa, 
Partyzantów, Spacerowa, Widokowa, Zielona

OKRĘG WYBORCZY NR 5
Gryfów Śląski, ulice: Akacjowa, Sienkiewicza

OKRĘG WYBORCZY NR 6
Gryfów Śląski, ulice: Jeleniogórska 7-9, 
Krótka, Kusocińskiego, Nad Stawami, 
Oldzańska, Polna, Słoneczna, Spokojna, 
Strzelnicza, Wiśniowa

OKRĘG WYBORCZY NR 7
Gryfów Śląski, ulice: Gliniana, Kolejo-
wa 20-38a, Lwówecka, Młyńska 5-15a, 
Sikorskiego, Spółdzielcza, Targowa

OKRĘG WYBORCZY NR 8
Gryfów Śląski, ulice: Grodzka, Łąkowa, 
Rolna, Rzeczna, Rzepakowa, Sanatoryjna, 
Wąska, Za Kwisą

OKRĘG WYBORCZY NR 9
Gryfów Śląski, ulice: Bankowa, Boczna, 
Felczerska, Wojska Polskiego, Zakątek, 
Zaułek, Źródlana

OKRĘG WYBORCZY NR 10
Gryfów Śląski, ulice: Lubańska, 
Plac Kościelny, Rynek

OKRĘG WYBORCZY NR 11
Sołectwa: Proszówka, Wieża

OKRĘG WYBORCZY NR 12
Sołectwa: Krzewie Wielkie, Młyńsko

OKRĘG WYBORCZY NR 13
Sołectwa: Rząsiny, Wolbromów

OKRĘG WYBORCZY NR 14
Sołectwo: Ubocze od nr 1 do nr 144

OKRĘG WYBORCZY NR 15
Sołectwo: Ubocze od nr 145 do nr 305

Miejska Komisja Wyborcza w Gryfowie zare-
jestrowała:
■ 66 kandydatów na radnych do Rady Miejskiej
Gminy Gryfów Śląski,
■ 5 kandydatów na burmistrza Gryfowa

Ponadto zarejestrowano 32 kandydatów na 
radnych powiatowych. W Gryfowie wybie-
rzemy burmistrza, 15 radnych oraz 4 radnych 
powiatowych.

■ w Ratuszu – parter, ul. Rynek 1
(głosują wyborcy z okręgu 8, 9, 10 i 11),
■ w Szkole Podstawowej w Rząsinach 
– sala świetlicy szkolnej, 
(głosują wyborcy z okręgu 13),
■ w Świetlicy Wiejskiej w Uboczu 
(głosują wyborcy z okręgu 14 i 15),

Ponoć więcej czasu poświęcamy na wybór szamponu do włosów niż na 
wybór osoby, która będzie nas reprezentować, od której będzie wiele zale-
żeć, na którą ostatecznie będzie można ponarzekać. Nie zapominajmy, że 
tylko udział w wyborach daje prawo do narzekania. Czy nie sądzicie Pań-
stwo, że to i tak dużo? Dyskretny urok demokracji polega między innymi na 
tym. Czy do wyborów można się jednak dobrze przygotować? Jak wybrać tę 
osobę, przy której nazwisku postawić krzyżyk? Otóż można i bezwzględnie 
trzeba! 

Wybory samorządowe tym się różnią od na przykład parlamentarnych, 
że osoby, spośród których mamy wybierać są nam najczęściej znane. To nasi 
sąsiedzi, znajomi bliżsi lub dalsi. Sprawmy więc, aby nie wygrali sprytniejsi. 
Nie dajmy się zwieść tanim trikom wyborczym, które, jako tajemnica Po-
liszynela, przekazywane są z ust do ust od wielu lat. Niech nas nie omamią 

uśmiechnięte twarze kandydatów. Przepytajmy ich z programów, jeśli sta-
rają się o reelekcję – rozliczmy. Co to za problem wyciągnąć ulotki sprzed 
czterech lat i dowiedzieć się, dlaczego coś nie wyszło? Nasz krzyżyk przy 
nazwisku wiele znaczy.

Udział w nadchodzących wyborach samorządowych (16 listopada 2014 
roku) to działanie niezbędne do zbudowania przez mieszkańców trwałych 
podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Jest rzeczą oczywistą, że gdy słab-
nie nasze uczestnictwo w życiu „małej ojczyzny”, następuje swoiste margi-
nalizowanie części jej mieszkańców, wręcz wykluczenie z lokalnego życia 
społecznego. Szanujmy możliwość, jaką daje nam nasza młoda, 20-letnia 
demokracja, wszak w starożytnej Grecji uważanej za kolebkę naszej cywili-
zacji, wybierać mogli nieliczni. Głosujcie drodzy Państwo – niech wygrają 
najlepsi.

Głosujcie drodzy Państwo
bo nasz krzyżyk przy nazwisku wiele znaczy
Frekwencja w poprzednich wyborach samorządowych w naszej gminie wyniosła niewiele ponad 48%. Wierzymy, że tym razem 

będzie lepiej. Poniżej fragment felietonu sprzed czterech lat. Warto go sobie przypomnieć, bo nie stracił na aktualności. 

PROPOZYCJA 
STRON
 I OKŁADKI

Redakcja
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1. CICHOŃ Arkadiusz Bolesław, lat 41 zam. Gryfów Śl.,  KWW Niezależni i Aktywni
2. MAGA Urszula, lat 54   zam. Gryfów Śl.,  KW Prawo i Sprawiedliwość
3. PONIŹNIK Olgierd, lat 60  zam. Gryfów Śl.,  KWW Olgierda Poniźnika
4. STYPUŁKOWSKI Piotr, lat 62  zam. Gryfów Śl.,  Komitet Wyborczy PSL
5. WOJTKUN Czesław, lat 58  zam. Gryfów Śl.,  KWW Przymierze dla Miasta i Gminy

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
1. Piotr STYPUŁKOWSKI, lat 62, 
zam. Gryfów Śl., 
2. Tadeusz Kazimierz JAGIEŁŁO, lat 58
zam. Krzewie Wielkie,
3. Teresa CIERLIK, lat 53, zam. Rząsiny
4. Marta Luiza BUCZYŃSKA, lat 39, 
zam. Gryfów Śląski
5. Sebastian MIELNICZYN, lat 30, 
zam.Ubocze
6. Stanisław Kazimierz MŁYNARSKI, lat 57, 
zam. Gryfów Śl.
7. Renata Danuta MACZUGA, lat 38, 
zam. Gryfów Śląski
8. Kamil Bogusław SOBOCIŃSKI, lat 31, 
zam. Wieża

***
Lista nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Rafał Józef ŚLUSARZ, lat 52, 
zam. Gryfów Śl., 
2. Stanisław Józef DASIAK, lat 57,
zam. Gryfów Śląski

3. Urszula MAGA, lat 54, zam. Gryfów Śl.
4. Marta KRAWCZYK, lat 39, zam. Gryfów Śl.
5. Dariusz Przemysław ŻOŁNOWSKI, lat 52,
zam. Gryfów Śl.
6. Regina Halina PODOBYĆKO, lat 55,
zam. Gryfów Śl.
7. Henryk Aleksander KIWAK, lat 70, 
zam. Gryfów Śl.
8. Katarzyna JEZIERSKA, lat 34, zam. Rząsiny

***
Lista nr 4 – KW Platforma Obywatelska RP
1. Jan Stanisław OKULOWSKI, lat 63, 
zam. Młyńsko
2. Katarzyna HENIG, lat 36, 
zam. Krzewie Wielkie
3. Donat SIKORA, lat 35, zam. Gryfów Śląski

***
Lista nr 6 – KKW SLD Lewica Razem
1. Daniel Radosław KOKO, lat 38, 
zam. Ubocze
2. Małgorzata Katarzyna SZCZEPAŃSKA, 
lat 44, zam. Gryfów Śl

3. Jolanta DUDZIK, lat 56,zam. Gryfów Śl.
4. Albert Leopold KWASS, lat 74,
zam. Gryfów Śl.
5. Beata Zofia MGŁOSIEK, lat 45, 
zam. Gryfów Śl.
6. Sylwia CAŁKO, lat 41, zam. Gryfów Śląski
7. Dariusz WOJCIECHOWSKI, lat 42, 
zam. Gryfów Śl.
8. Zbigniew DZIKOWICKI, lat 60, 
zam. Gryfów Śl.

***
Lista nr 12 – KW Solidarna Polska Zbigniewa 
Ziobro
1. Kamilla CHOMIAK, lat 38, zam. Gryfów Śl.
2. Anna GIERACKA, lat 30, zam. Gryfów Śl.
3. Henryk Bronisław KAMYK, lat 57, 
zam. Gryfów Śl.
4. Józef MUSIAŁ, lat 77, zam. Gryfów Śl.
5. Czesław WOJTKUN, lat 58, zam. Gryfów Śl.

Kandydaci do Rady Powiatu

Kandydaci na burmistrza

Kilka informacji 
o zasadach głosowania:

1) Podchodząc do stolika komisji, po oka-
zaniu dokumentu tożsamości otrzymujecie 
Państwo:
a) kartę koloru białego z numerem swojego 
okręgu (proszę sprawdzić czy jest to karta 
do głosowania z mojego okręgu) na kan-
dydatów do Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski,
b) kartę kolory żółtego na kandydatów do 
Rady Powiatu Lwóweckiego – jednakowa 
dla wszystkich wyborców,
c) kartę koloru niebieskiego na kandydatów 
do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – 
jednakowa dla wszystkich wyborców,

d) kartę koloru różowego na kandydatów na 
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski – 
jednakowe dla wszystkich wyborców.
2) Aby głos był ważny:
a) na białej karcie (do Rady Miejskiej Gminy 
Gryfów Śląski) stawiamy tylko jeden „X” w 
kratce po lewej stronie obok nazwiska swo-
jego kandydata,
b) na żółtej karcie (do rady Powiatu), która 
może mieć postać karty zbroszurowanej 
(połączonej z kilku jednostronnie zadruko-
wanych kart) głosujemy tylko na jedną listę, 
stawiając znak „X” w kratce po lewej stronie 
obok nazwiska swojego kandydata, przez co 
wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzy-
mania mandatu,
c) na niebieskiej karcie (do Sejmiku Woje-
wództwa) także głosujemy tylko na jedną 

listę, tak samo jak na karcie żółtej (do Rady 
Powiatu),
d) na różowej karcie (na Burmistrza Gryfowa 
Śląskiego) głosujemy tylko na jednego kan-
dydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej 
strony obok nazwiska swojego kandydata.
3) Po dokonaniu głosowania wszystkie karty 
wrzucamy do urny znajdującej się w lokalu 
wyborczym.
PAMIĘTAJMY:
1) Do lokalu wyborczego zabieramy ze sobą 
dokument ze zdjęciem określający naszą 
tożsamość np. dowód osobisty, paszport, 
prawo jazdy, legitymacja itp.
2) Zabrania się pod karą grzywny wynosze-
nia kart do głosowania poza lokal wyborczy.
3) Głosujemy w dniu 16 listopada 2014 r. 
w godzinach 7.00-21.00 

Kandydaci do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Lista przedstawia kandydatów, na których będzie można zagłosować w gminie Gryfów Śląski:

z terenu gminy Gryfów Śląski
Lista nr 6 – KKW SLD Lewica Razem
4. Olgierd PONIŹNIK, lat 60, 
zam. Gryfów Śląski
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INFORMATOR WYBORCZY

Kandydaci do Rady Miejskiej
OKRĘG NR 1

Gryfów Śląski: Garbarska, Młyńska 1-4c, 
Młyńska 16-37, Żeromskiego
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
Joanna Maria LULA-GRZEGOREK, lat 37,
zam. Gryfów Śl.
Lista nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwość
Ewelina SZANDAŁA, lat 33, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 14 – KWW Niezależni i Aktywni
Arkadiusz Bolesław CICHOŃ, lat 41,
zam. Gryfów Śl.
Lista nr 15 – KWW Olgierda Poniźnika
Janusz Arkadiusz ORZEŁEK, lat 51,
zam. Gryfów Śl.
Lista nr 16 – KWW Przymierze dla Miasta i Gminy
Sylwester SZYMASZEK, lat 40, zam. Gryfów Śl.

OKRĘG NR 2
Gryfów Śląski: Cmentarna, Kolejowa 1-19c, 
Kolejowa 41-66, Lipowa, Przedszkolaków,
Rybna, Szkolna, Uczniowska 
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
Halina Łucja KONDEK, lat 54, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwość
Jarosław Marek STĘPIŃSKI, lat 54, 
zam. Gryfów Śl.
Lista nr 14 – KWW Niezależni i Aktywni
Jacek Andrzej MAZUR, lat 44, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 15 – KWW Olgierda Poniźnika
Iwona Maria GRZELCZAK, lat 46,
zam. Gryfów Śl.
Lista nr 16 – KWW Przymierze dla Miasta i Gminy
Zbigniew CELEJOWSKI, lat 59, zam. Gryfów Śl.

OKRĘG NR 3
Gryfów Śląski: Andersa, Floriańska, Kwiatowa, 
Lwowska, Malownicza, Osiedle Horyzont,
Storczykowa, Tulipanowa, Wiosenna
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
Wilhelm Tadeusz GAŁUCHA, lat 55,
zam. Gryfów Śl.
Lista nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwość
Zbigniew KUREC, lat 57, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 6 – KKW SLD Lewica Razem
Mariusz DRAGAN, lat 30, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 14 – KWW Niezależni i Aktywni
Lesław Przemysław AUGUSTYN, lat 37,
zam. Gryfów Śl.
Lista nr 16 – KWW Przymierze dla Miasta i Gminy
Krystyna TRAWIŃSKA, lat 58, 
zam. Gryfów Śl.

OKRĘG NR 4
Gryfów Śląski: Garncarska, Jeleniogórska 14-24,
Osiedle 7 Dywizji, Parkowa, Partyzantów,
Spacerowa, Widokowa, Zielona
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
Marek MADEKSZA, lat 44, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwość
Kamil Robert KOWALONEK, lat 28, 
zam. Gryfów Śl.
Lista nr 14 – KWW Niezależni i Aktywni
Robert KĄDZIOŁA, lat 49,
zam. Gryfów Śl.
Lista nr 15 – KWW Olgierda Poniźnika
Stanisław SAWCZAK, lat 67, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 16 – KWW Przymierze dla Miasta i Gminy
Ryszard Eugeniusz WOJTKUN, lat 56, 
zam. Gryfów Śl.

OKRĘG NR 5
Gryfów Śląski: ulice: Akacjowa, Sienkiewicza
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
Jerzy SAWICKI, lat 53, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwość
Andrzej Piotr CEGŁOWSKI, lat 26,
zam. Gryfów Śl.
Lista nr 6 – KKW SLD Lewica Razem
Łukasz KRASUSKI, lat 34, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 14 – KWW Niezależni i Aktywni
Mateusz Grzegorz KRÓLAK, lat 38,
zam. Gryfów Śl.

OKRĘG NR 6
Gryfów Śląski: Jeleniogórska 7-9, Krótka, 
Kusocińskiego, Nad Stawami, Oldzańska, Polna,
Słoneczna, Spokojna, Strzelnicza, Wiśniowa
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
Bożena Teresa RAUBO, lat 63, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwość
Alina TARCZYŃSKA, lat 64, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 4 – KW Platforma Obywatelska RP
Ryszard Wojciech SAWCZAK, lat 59, 
zam. Gryfów Śl.
Lista nr 14 – KWW Niezależni i Aktywni
Andrzej Stanisław BADERMANN, lat 34,
zam. Gryfów Śl.
Lista nr 15 – KWW Olgierda Poniźnika
Edyta Małgorzata WILCZACKA, lat 44,
zam. Gryfów Śl.

OKRĘG NR 7
Gryfów Śląski: Gliniana, Kolejowa 20-38a, 
Lwówecka, Młyńska 5-15a, Sikorskiego,
Spółdzielcza, Targowa
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
Jacek Stanisław KOĆMIEROWSKI, lat 42,
zam. Gryfów Śl.
Lista nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwość
Grzegorz Edward PIEJKO, lat 40, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 6 – KKW SLD Lewica Razem
Andrzej DUDZIK, lat 57, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 14 – KWW Niezależni i Aktywni
Jerzy Janusz JERZMANOWSKI, lat 60,
zam. Gryfów Śl.
Lista nr 16 – KWW Przymierze dla Miasta i Gminy
Rafał STASZEWSKI, lat 24, zam. Gryfów Śl.

OKRĘG NR 8
Gryfów Śląski: Grodzka, Łąkowa, Rolna, Rzeczna, 
Rzepakowa, Sanatoryjna, Wąska, Za Kwisą
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
Marek Jerzy MAKOWSKI, lat 55, zam. Proszówka
Lista nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwość
Bożena Maria BURAK, lat 55, zam. Wieża
Lista nr 6 – KKW SLD Lewica Razem
Krzysztof Tomasz SAWICKI, lat 41, 
zam. Gryfów Śl.
Lista nr 14 – KWW Niezależni i Aktywni
Szymon BALCERZYK, lat 26, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 16 – KWW Przymierze dla Miasta i Gminy
Alicja Benedykta PYRCZAK, lat 50, 
zam. Gryfów Śl.

OKRĘG NR 9
Gryfów Śl.: Bankowa, Boczna, Felczerska, 
Wojska Polskiego, Zakątek, Zaułek, Źródlana
Lista nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwość
Robert SKRZYPEK, lat 47, zam. Gryfów Śl.

Lista nr 6 – KKW SLD Lewica Razem
Halina KOCJAN, lat 44, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 14 – KWW Niezależni i Aktywni
Czesław Szczepan KACPRZAK, lat 65, 
zam. Gryfów Śl.
Lista nr 16 – KWW Przymierze dla Miasta i Gminy
Małgorzata POPRAWA, lat 49, zam. Gryfów Śl.

OKRĘG NR 10
Gryfów Śl.: Lubańska, Plac Kościelny, Rynek
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
Krzysztof Jan GUZY, lat 57, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwość
Kinga Halina JEZIORO, lat 44, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 14 – KWW Niezależni i Aktywni
Daniel DRACH, lat 22, zam. Ubocze
Lista nr 15 – KWW Olgierda Poniźnika
Zygfryd Stefan BORKOWSKI, lat 61,
zam. Gryfów Śl.
Lista nr 16 – KWW Przymierze dla Miasta i Gminy
Zbigniew POPRAWA, lat 49, zam. Gryfów Śl.

OKRĘG NR 11
Sołectwa: Proszówka, Wieża
Lista nr 14 – KWW Niezależni i Aktywni
Anna RYBSKA, lat 39, zam. Wieża
Lista nr 15 – KWW Olgierda Poniźnika
Jerzy Henryk GUZY, lat 65, zam. Wieża.
Lista nr 16 – KWW Przymierze dla Miasta i Gminy
Małgorzata WOJTKUN, lat 54, zam. Gryfów Śl.

OKRĘG NR 12
Sołectwa: Krzewie Wielkie, Młyńsko
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
Antoni Ryszard ŁOZIŃSKI, lat 66, 
zam. Krzewie Wielkie
Lista nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwość
Anna Julia WIELICZKO, lat 34, 
zam. Krzewie Wielkie
Lista nr 15 – KWW Olgierda Poniźnika
Marta Teresa WILAS, lat 35, zam. Młyńsko

OKRĘG NR 13
Sołectwa: Rząsiny, Wolbromów
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
Witold MIKOS, lat 61, zam. Rząsiny
Lista nr 15 – KWW Olgierda Poniźnika
Dorota Teresa PRORACKA, lat 50, zam. Rząsiny
Lista nr 16 – KWW Przymierze dla Miasta i Gminy
Artur WOJTKUN, lat 21, zam. Gryfów Śl.

OKRĘG NR 14
Sołectwa: Ubocze od nr 1 do nr 144
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
Paweł NIEBYLSKI, lat 39, zam. Ubocze
Lista nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwość
Edward SIDORENKO, lat 58, zam. Ubocze
Lista nr 14 – KWW Niezależni i Aktywni
Trejsi Amanda DRACH, lat 21, zam. Ubocze
Lista nr 15 – KWW Olgierda Poniźnika
Michał Tomasz NIEBIESZCZAŃSKI, lat 26,
zam. Ubocze

OKRĘG NR 15
Sołectwa: Ubocze od nr 145 do nr 305
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
Marek NIEBYLSKI, lat 35, zam. Ubocze
Lista nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwość
Edward Marian CIUPA, lat 65, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 14 – KWW Niezależni i Aktywni
Rafał Marcin AMBROS, lat 37, zam. Ubocze
Lista nr 15 – KWW Olgierda Poniźnika
Bogusława Aleksandra ŁOPĄG, lat 36, 
zam. Ubocze
Lista nr 16 – KWW Przymierze dla Miasta i Gminy
Łukasz STASZEWSKI, lat 22, zam. Gryfów Śl.
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Zespół jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, 
prowadzoną przez Powiat Lwówecki, w  której dzieci i mło-

dzież z różnego typu dysfunkcjami mają możliwość nauki oraz rehabilitacji. 
W skład zespołu wchodzą Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Mło-
dzieżowy Ośrodek Wychowawczy oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

W  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  mogą przeby-
wać uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowa-
nym i znacznym, głębokim, jak również ze sprzężoną niepełnosprawnością. 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest placówką  dla młodzieży zagrożonej 
niedostosowaniem społecznym Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy to pla-
cówka dla młodzieży niedostosowanej społecznie.

Do placówek wychowankowie przyjmowani są  na podstawie skierowania 
Starosty Lwóweckiego. Podstawowym dokumentem uprawniającym do wyda-
nia skierowania jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podczas 
pobytu w placówce wychowankowie mają zapewnioną naukę w Szkole Podsta-
wowej, Gimnazjum, Zasadniczej Szkole Zawodowej, Szkole Przysposabiającej 
do Pracy, funkcjonują również zespoły rewalidacyjno– wychowawcze. Oferu-
jemy całodobową opiekę oraz bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych, rehabilitacji 
ruchowej, socjoterapeutycznych  oraz  kół zainteresowań. Zespół położony jest 
na obrzeżach Lwówka Śląskiego, w województwie dolnośląskim około 35 km 
od Jeleniej Góry. Położenie zespołu jest jego dużym atutem, przestrzeń, park, 
kompleks sportowy ,, Orlik”, tereny zielone i bliskość lasu sprawiają, że miej-
sce to jest bardzo przyjazne dla przebywających u nas wychowanków. Zmo-
dernizowane ciągi komunikacyjne i termomodernizacja budynków w naszej 
placówce znacznie podniosła komfort przebywania i uczenia się w ZPEW.

Obecnie ośrodek mieści się w siedmiu budynkach szkolno-internato-
wych.W placówce zatrudnieni są nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, 
pedagodzy,  logopedzi, specjaliści od terapii BIOFEEDBACK oraz specjalista 
rehabilitacji ruchowej. Ośrodek dysponuje kuchnią, stołówką, pralnią, mikro-
busami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zespół zapewnia:
■ całodobową opiekę nad dziećmi i uczniami pozbawionymi opieki rodzi-
cielskiej; warunki do nauki i wychowania; realizację celów rewalidacyjnych, 

w tym socjoterapeutycznych. Głównym zadaniem Zespołu jest przygotowanie 
uczniów, w miarę ich możliwości, do samodzielnego funkcjonowania w życiu 
społecznym oraz w integracji ze środowiskiem.

Celem Zespołu jest zapewnienie uczniom i wychowankom prawidłowego 
rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie 
z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszano-
wania ich godności osobistej oraz zdolności światopoglądowej i wyznaniowej.

W Zespole kształcimy w szkołach zawodowych młodzież w kierunkach: 
murarz-tynkarz, kucharz i cukiernik. W Zespole działa zespół muzyczny 
,,Debiut”, sekcja sportowa Olimpiad Specjalnych ,,Jeżyk”, Koło Krótkich Form 
Teatralnych ,, Pęknięta Struna”.
ZPEW uczestniczy w międzynarodowej wymianie młodzieży z partnerem 
niemieckim z Kalletal. Uczniowie uczestniczą w wielu imprezach, kon-
kursach i zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim 
i ogólnopolskim. Marcin Lampart

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w  Lwówku Śląskim

Jak zapowiadał w czerwcu dr Jarosław Bogacki, fundator i pomysłodawca 
tablicy informacyjnej, właśnie stanęła ona przy lapidarium w Wieży. Swoją 
pierwszą odsłonę miała 10 października podczas konferencji „Dziedzictwo 
kulturowe Gminy Gryfów Śląski”, która odbyła się w gryfowskim Ratuszu. 
Wówczas to radny Jerzy Guzy naświetlił licznie zgromadzonym gościom, 
historię lapidarium w Wieży, którą to obszernie opisaliśmy w czerwcowym 
numerze Kuriera Gryfowskiego. 

Tablica jest w języku polskim i niemieckim, znajdują się na niej infor-
macje dotyczące cmentarza w Wieży Dolnej oraz historii istniejącego tam 
niegdyś ewangelickiego kościoła granicznego. Lapidarium znajduje się 
w górnej Wieży, na działce za budynkiem nr 51.

Tablica przy lapidarium

INFORMATOR POWIATOWY

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam garaż murowany w zabudowie 

szeregowej przy ul. Oldzańskiej w Gryfowie Śl. 
Więcej informacji pod nr telefonu 607 500 180.

***
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1250 m2, położoną w miejscowości 

Proszówka (centrum) gmina Gryfów Śląski. Działka położona przy 
drodze głównej, posiada wszystkie media (woda, prąd, kanalizacja 

sanitarna i deszczowa, telefoniczna) oraz zjazd na drogę powiatową. 
Działka w kształcie prostokąta o wym. około 26,0 x 49,0 m, położona 

blisko drogi przelotowej Zgorzelec - Jelenia Góra oraz Świeradów-Zdrój.
 Więcej informacji pod numerem telefonu 607 500 211.

Red.
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Marcel Świdnicki ze Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Uboczu 
został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie „Listy dla Ziemi” otrzymując 
we wrześniu dyplom i nagrodę. W czerwcu nasza placówka otrzymała wspaniałą 
wiadomość z informacją, że uczeń klasy czwartej Marcel Świdnicki został fina-
listą ww. konkursu. Dla przypomnienia – na konkurs organizowany w ramach 
akcji Listy dla Ziemi wpłynęło prawie 900 prac ze szkół i przedszkoli z całej Polski, 
z których 150 zostało wybranych do finału. Dzięki oddanym głosom na jego list – 
Marcel zdobył wyróżnienie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Uczennica klasy I Julia Zwierzańska zdobyła 3 miejsce w kategorii klas 
pierwszych w Ogólnopolskich Biegach Przełajowych w Olszynie.

W SP w Uboczu

Sukcesy szkoły
Ogólnopolskie

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta brali udział w Powiato-
wym Konkursie Artystyczno-Przyrodniczym – „Ochrona Środowiska – Ochro-
na Przyrody organizowanym przez Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum 
Edukacji w Lwówku Śląskim. Laureatami w kategorii klas IV-VI zostali: Michał 
Juszkiewicz z kl.V, który zajął - II miejsce, Karolina Bogdziewicz z kl. IV – 
III miejsce. Bartosz Hasiak – zajął - III miejsce w kategorii przedszkolaków. 
Dzieci wykonały prace techniką kolażu, wykorzystując materiały przyrodnicze. 
W nagrodę otrzymały dyplomy i piękne albumy. Prace wykonano pod kie-
runkiem Alicji Celejowskiej, która otrzymała podziękowanie za uwrażliwianie 
uczniów na potrzeby środowiska i rozwijanie talentów.

Powiatowe

 19 września zorganizowano szkolne Sprzątanie Świata pod hasłem 
„Turysto szanuj Środowisko”. Wszystkie klasy zaprezentowały plakaty, hasła 
i scenki związane z tegorocznym hasłem. Uczestnicy wywiązali się z po-
wierzonych zadań znakomicie. Następnie rozdano rękawice, worki i udano 
się na sprzątanie wyznaczonych terenów. Po wykonaniu zadań każdy mógł 
przy ognisku upiec kiełbaskę, posilić się i pobawić lub zagrać w piłkę na 
boisku szkolnym. 

10 października szkoła wzięła udział w Święcie Drzewa pod hasłem 
„Drzewo Wolności”. Uczniowie pod kierunkiem Alicji Celejowskiej przed-
stawili przy cichej muzyce Vivaldiego najważniejsze informacje i ciekawost-
ki o drzewach oraz wiersze związane z tematyką dnia. Następnie na terenie 
szkoły posadzono Drzewko Wolności i kilka świerków otrzymanych od 
Pana Bogdziewicza. Każdy mógł przytulić się do wybranego drzewa, aby 
naczerpać energii.

Święto Drzewa 

Sprzątanie Świata 2014

Alicja Celejowska

W tym roku Kubuś Puchatek obchodził swoje 88 urodziny w bibliotece 
w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim.

20 października uczniowie naszej szkoły bardzo licznie odwiedzili Ku-
busia. Dzieci złożyły mu życzenia, śpiewały sto lat oraz przyniosły drobne 
prezenty i kolorowe laurki. Każde dziecko dostało od Kubusia małe, co nie-
co, czyli ciasteczko w kształcie misia, a nauczyciele zjedli urodzinowy tort 
popijając kubusiowym sokiem.

Impreza była udana. Kubuś zaprasza w przyszłym roku. 

W SP w Gryfowie
Święto Kubusia Puchatka

K.B.
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14.października w Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej 
w Gryfowie Śląskim miało miejsce bardzo uroczyste wydarzenie poświęcone 
obchodom piętnastolecia powstania Gimnazjum, w którym uczestniczyli 
licznie przybyli goście – przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych w osobach:
- poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zofia Czernow,
- poseł na Sejm RP Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
- senator Rzeczypospolitej Polskiej Jan Michalski
- prezes ZKRPiBWP w Jeleniej Górze płk. Edward Jakubowski,
- dyrektor Wydziału Rozwoju i Obslugi technicznej Starostwa Powiatowego 
Ryszard Grek
- sekretarz Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych w Jeleniej Górze Janina Grzywna,
- przewodniczący Rady Powiatu Henryk Kulesza
- starosta Lwówecki Józef Stanisław Mrówka
- radny rady Powiatu Lwóweckiego senator VI Kadencji Rafał Ślusarz
- burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śl. Olgierd Poniźnik,
- przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śl. Robert Skrzypek,
- sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śl. Jerzy Andrzejczak,
- prezes Oddziału Związku Sybiraków w Gryfowie Śl. Pani Elwira Urbańska,
- opiekun ZKRPiBWP w Gryfowie Śl. Edward Kutni,
- przedstawiciele Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych 
w Gryfowie Śl.,
- przedstawiciele Koła Związku Sybiraków w Gryfowie Śl., a także dyrektorzy 
szkół i placówek oświatowych.
Nie zabrakło również władz duchowieństwa w osobach:
- biskup pomocniczy legnicki Marek Mendyk, 
- proboszcz parafii p.w. Św. Jadwigi ks. Krzysztof Kurzeja, ponieważ tego dnia 

uroczystością poprzedzającą odchody 15-lecia Gimnazjum, było wkroczenie 
w dojrzałość chrześcijańską, czyli przyjęcie sakramentu bierzmowania przez 
ponad stu uczniów i absolwentów szkoły.

Gości powitała, jak czyni to niezmiennie od 15 lat, Dyrektor Gimnazjum 
Alicja Kownacka, a następnie oddała głos uczniom prowadzącym – Adrian-
nie Puzyniak, Arturowi Sikorze i towarzyszącemu nauczycielowi – Grzego-
rzowi Szandale, aby mogli zaprezentować zebranym program pod hasłem 
„15 lat-15 tysięcy wzruszeń…” Niejednokrotnie w oczach gości można było 
dostrzec łzy, bo niektórzy, jak płk Edward Jakubowski, corocznie uczest-
niczyli w wielu podniosłych uroczystościach szkolnych o charakterze pa-
triotycznym poświęconym rocznicom państwowym. Na prezentowanych 
zdjęciach, które dopełniały słowa, wróciły wieloletnie wspomnienia, fakty, 
zdarzenia…

Następnie głos zabrali goście, nie szczędząc pochwał dyrekcji Gimna-
zjum, szkole, młodzieży w bardzo żartobliwym i serdecznym tonie.

Na koniec głos zabrał wspomniany płk Edward Jakubowski, a potem 
uhonorował sztandar szkoły kolejnym odznaczeniem kombatanckim 
i zapowiedział wizyty za 5, 10, 15 lat….Po części oficjalnej zebrani w auli 
szkolnej mogli obejrzeć kabaret „Jednodniówka”, zachwycić się piosenkami 
w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego, popatrzeć na dostojne 
wykonanie poloneza, który od 15 lat towarzyszy każdemu balowi gimna-
zjalnemu.

W ten bardzo ważny dzień nie kryliśmy dumy z faktu bycia nauczyciela-
mi i uczniami Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej.

Uroczystość przygotowali nauczyciele: Iwona Nowaczek, Elżbieta De-
midow, Waldemar Pasternak, Grzegorz Szandała, Krzysztof Złocik, Maciej 
Styszyński, Agnieszka Burbul, Anita Ochocka, Elżbieta Kilarska, Małgorza-
ta Kostrakiewicz.

15-lecie Gimnazjum w Gryfowie Śląskim

Elżbieta Demidow
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20 września od godz. 10.00 na placu przy re-
mizie strażackiej w Proszówce odbyły się Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych, w których wzięło udział 6 drużyn 
męskich oraz 2 chłopięce Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze z Rząsin i Wolbromowa. Zawody odby-
ły się pod hasłem „35 urodziny wozu strażackiego 
mamy, z tej okazji zawody sportowo-pożarnicze 
w Proszówce urządzamy”. Drużyny rywalizowały 
ze sobą w dwóch konkurencjach: w sztafecie po-
żarniczej oraz ćwiczeniach bojowych. Wcześniej 
ze względu na warunki terenowe sztafetę pożarni-
czą przeprowadzono na stadionie miejskim GKS 
„Gryf” w Gryfowie Śląskim. Najwięcej emocji bu-
dziły zmagania grupy męskiej, gdzie konkurowało 
ze sobą 6 drużyn, a jak wszyscy dobrze wiemy – na 
podium są tylko 3 miejsca.

Otwarcia zawodów dokonał Prezes Zarządu 
Oddziału Miejsko- Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Gryfowie Śląskim 
- Tadeusz Jagiełło życząc zawodnikom sukcesów 
oraz sportowej walki w duchu fair play.

Zawody zaszczycili swoja obecnością: Jerzy 
Andrzejczak – Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski, Jerzy Guzy – Radny Rady Miejskiej Gminy 
Gryfów Śląski, bryg. Arkadiusz Motylski – Ko-
mendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Lwówku Śląskim, Henryk Leśków – Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP w Lwówku Śląskim i jednocześnie V-ce Prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku, goście 
z zaprzyjaźnionej Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Raspenavie – Republika Czeska: Josef Hanzl 
i jego syn, Agnieszka August – Prezes Stowarzysze-
nia Rozwoju Proszówki, Anna Zawisza-Paliwoda – 
V-ce Prezes tego stowarzyszenia oraz władze Zarzą-
du Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 
w Gryfowie Śląskim.

Podczas otwarcia zawodów zostały wręczone 
odznaczenia dla zasłużonych strażaków: 
- złoty medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” dla 
druha Edwarda Wilasa z OSP Młyńsko, 
- srebrny medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” dla 
druha Wojciecha Sawickiego z OSP Gryfów Śląski, 
- brązowe medale „Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa” dla Adama Domino z 
Gryfowskiego Ośrodka Kultury i Druha 
Mariusza Kownackiego z OSP Ubocze,
- odznaki „Strażak Wzorowy” dla dru-
hów Krzysztofa Makowskiego i Sylwe-
stra Makowskiego z OSP Gryfów Śląski.

Rywalizacja przebiegała bardzo 
sprawnie i zgodnie z zasadami bez-
pieczeństwa. Nad prawidłowym 
przeprowadzeniem zawodów czuwała 
komisja sędziowska z Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Lwówku Śląskim z Sędzią głównym 

st. kpt. Arturem Drozdo-
wiczem. Zawody cieszyły 
się sporym zainteresowa-
niem mieszkańców Gminy, 
których nie przestraszyło 
nawet chwilowe załamanie 
pogody. Tradycyjnie w trak-
cie zawodów można było 
podziwiać sprzęt strażacki, 
nie zabrakło również darmo-
wej strażackiej grochówki 
i kiełbasy z grilla. Punkt ga-
stronomiczny przygotowało 
Stowarzyszenie Rozwoju 
Proszówki.

Najlepszy rezultat 
w generalnej klasyfikacji 
zawodów w kategorii do-
rosłych uzyskała jednostka 
OSP z Rząsin, wśród drużyn 
młodzieżowych OSP Wol-
bromów.

Dla wszystkich drużyn 
biorących udział w zawo-
dach pamiątkowe dyplomy, 
puchary oraz nagrody 
rzeczowe wręczał Sekretarz 
Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski – Jerzy Andrzejczak 
w asyście Arkadiusza Mo-
tylskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim oraz Prezesa 
OSP Proszówka Jana Augusta. Ostateczna klasy-
fikacja ukształtowała się w następujący sposób: 
I miejsce OSP Rząsiny w nagrodę otrzymała buty 
strażackie, II miejsce OSP Proszówka wzbogaciła 
się o mundur strażacki, III miejsce OSP Młyńsko 
zostało doposażone w nowy wąż strażacki. Pozo-
stałe drużyny tj. OSP Krzewie, OSP Ubocze i OSP 
Wolbromów w nagrodę za udział w zawodach 
otrzymały czapeczki i koszulki OSP.

Na zakończenie wręczone zostały podzięko-
wania dla Bożeny Mulik, Anny Zawiszy-Paliwody 
oraz Dariusza Augusta, dzięki zaangażowaniu 

Zawody sportowo-pożarnicze w Proszówce

tych osób w pisaniu projektów unijnych zostały 
zrealizowane dwa spore na terenie sołectwa m.in. 
tegoroczne zawody. 

Niespodzianką dla wszystkich uczestników był 
tort w kształcie auta strażackiego z racji, iż Sołectwo 
Proszówka świętowało 35 urodziny swojego wozu 
strażackiego.

Druh Henryk Leśków – Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku OSP RP w Lwówku 
Śląskim bardzo podziękował oraz pogratulował 
za udział w zawodach wszystkim drużynom. 
Podziękował również gospodarzom za organizację 
zawodów na wysokim poziomie w przyjaznej at-
mosferze, „w duchu sportowej rywalizacji".

Gospodarze zawodów gratulują wszyst-
kim drużynom OSP i zapraszamy do udziału 
w zawodach za rok. Serdeczne podziękowa-
nia kierujemy do wszystkich osób zaangażo-
wanych w przygotowanie przedsięwzięcia. 
Ogromne podziękowania składamy na ręce 
Stanisława Jóźwiaka za pomoc logistyczną 
oraz wsparcie merytoryczne. 

*** 
Organizatorzy   serdecznie dziękują 

panu Andrzejowi Badermannowi - Pre-
zesowi GKS „GRYF”  w  Gryfowie Śląskim  
za  udostępnienie stadionu   do wykonania 
toru przeszkód przez  strażaków

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”

PODZIĘKOWANIE
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej   

w Gryfowie Śląskim składa podziękowania 
panu Andrzejowi Baszakowi za nieodpłat-
ne przekazanie kompletu kół z terenowymi 
oponami firmy Goodrich MUD-Terrain T/A 
235x85x16 do mercedesa 209GD, który jest 
na wyposażeniu jednostki.

Anny Zawisza-Paliwoda 
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Zwracamy się z ponowną prośbą o poszanowanie naszej pracy i zachowanie porządku na skwe-
rze na ww. ulicach. Ostatnio w nieprzypadkowy sposób została zniszczona ławka (części są nie do 
naprawienia) oraz zostały skradzione tabliczki z informacją o sprzątaniu po swoich psach. Ponadto 
została wywieziona wersalka i postawiona od strony wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Uczniowskiej, 
pomimo istniejącej możliwości wywiezienia materiałów wielkogabarytowych do ZBGKiM.

Pragniemy przypomnieć, iż z efektów naszej inicjatywy korzystają mamy z dziećmi, babcie 
z wnukami, mieszkające w pobliskich blokach, które pomimo posiadania swoich zadbanych terenów 
zielonych, z przyjemnością przebywają w naszym parku – i oto właśnie nam chodziło.

Są niestety osoby, do których nie dociera nasza prośba, więc może dotrze „groźba”, włącznie 
z interwencją straży miejskiej.

Wciąż mamy nadzieję, że pomimo tych przykrych incydentów, mieszkańcy zrozumieją, że ten 
skwer jest zrobiony przez nas dla nas.

Ponowny apel
organizatorów przy ulicach Uczniowskiej i Lwowskiej

Radny Rady Miejskiej Wilhelm Gałucha

10 października w gryfowskim Ratuszu odbyła się konferencja nauko-
wa pt. „Dziedzictwo kulturowe gminy Gryfów Śląski i okolic. Regionalizm 
w teorii i praktyce” pod patronatem wicemarszałka Województwa Dolno-
śląskiego Radosława Mołonia.

Na konferencji przedstawiono referaty odnoszące się do dziejów gmi-
ny Gryfów Śląski i powiatu lwóweckiego. Wystąpienie Barbary Grzybek 
z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Lubaniu było kon-
tynuacją badań prelegentki nad dziejami powiatu lwóweckiego w latach 
1945-50, zostały przedstawione aspekty prawne i organizacyjne powiatu 
oraz sylwetki wybranych funkcjonariuszy publicznych z tamtego okresu: 
Stefana Mędrzyckiego, Piotra Kani, Stanisława Piekarowicza.

Wystąpienie dr Stefana Białka z Wrocławskiego Oddziału Instytut Pa-
mięci Narodowej dotyczyło badań nad znajdującym się w zasobie Archi-
wum Państwowego we Wrocławiu dziennika pastora Górnej Wieży Daniela 
Rauscha. Dziennik to przykład XVII–wiecznego CV, zapis życia oraz dzia-
łalności duszpasterskiej duchownego. W części drugiej konferencji Łukasz 
Sołtysik z Wrocławskiego Oddziału IPN przestawił badania naukowe oraz 
publikacje własne i innych autorów na temat pobytu dzieci północnoko-
reańskich w Państwowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Płakowicach 
w latach 1953-59. Na koniec Elżbieta Sienkiewicz i Maciej Szczerepa re-
prezentujący Powiatowe Centrum Edukacji we Lwówku Śląskim w swej 
prezentacji przedstawili działalność instytucji powiatu lwóweckiego 
w upowszechnieniu wiedzy regionalnej z zakresu historii, ale także geogra-
fii i przyrody regionu w ostatnim czasie.

Oprac. Barbara Grzybek 
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Lubaniu)

Źródło: Strona internetowa Archiwum Państwowego we Wrocławiu 
(www.ap.wroc.pl

PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękuję burmistrzowi Olgierdowi 
Poniźnikowi i kierowniczce Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej Krystynie 
Pietruszewskiej za pomoc w dofinansowaniu 
zakupu wykładziny PCV do Klubu Seniora 
w Rząsinach.

Dziękuję także panu Tomaszowi Kędzierskie-
mu pracownikowi firmy „El-Stan” w Gryfowie 
Śląskim za pomoc w tynkowaniu ścianki i okna 
oraz LGD – Partnerstwu Izerskiemu i Stowarzy-
szeniu „Pegaz” za współpracę i okazaną pomoc.

19 września sala gryfowskiej galerii ECKI wypełniła się wielbiciela-
mi sztuki Joanny Małoszczyk, których zarówno w Gryfowie, jak i poza 
nim artystka ma bardzo wielu. Jak na prawdziwe wydarzenie artystyczne 
przystało, mieliśmy więc tłum wspaniałych gości, piękne, kobiece obrazy, 
muzyczną niespodziankę („Jej portret” we wspaniałej aranżacji Staszka 
Brendy), ciepłe słowa, gratulacje, kwiaty, domowe ciasto, lampkę wina dla 
podkreślenia uroczystej chwili i jak zawsze wspaniałą atmosferę.

Dziedzictwo kulturowe gminy Gryfów Śląski i okolic

Czerwona torebkaGryfowianie reprezentują 
powiat lwówecki

27 września w Pieńsku odbył się festyn polsko-niemiecki pn. „Kulturnet” pod 
patronatem Stowarzyszenia „Kuźnia” w Zgorzelcu. Udział wzięło 17 zespołów 
z Polski i Niemiec. Zespół Gryfowianie reprezentował powiat lwówecki i Gryfów Śl. 
Zespół otrzymał puchar i pamiątkowy dyplom Zygmunt Bodak

Państwu Krystynie i Wojciechowi Jezierskim z restauracji „Trevi” za 
udostępnienie lokalu do nagrania programu TV serdeczne podziękowania 
składa Gryfowska Kapela Podwórkowa

Prezes Stowarzyszenia Klub Seniora w Rząsinach
 Dorota Proracka
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W radosnych nastrojach rozpoczął się nowy rok szkolny w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim.  
Uczniowie klasy I Liceum Ogólnokształcącego wybrali jedno z trzech nachy-
leń – specjalizacji, takich jak: dziennikarstwo muzyczne, zajęcia fizyczno-
-chemiczne, oraz biologiczno-chemiczne. Będą mieli oni okazję poszerzać 
wiedzę z przedmiotów ścisłych, poznając m.in. takie zagadnienia jak fizyka 
w medycynie, czy zdobywać umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego. 
Interesującą formułą edukacyjną jest dziennikarstwo muzyczne, prowadzone 
przez pana redaktora Macieja Wowka z Muzycznego Radia w Jeleniej Górze. 

Otworzyliśmy również w naszym Zespole kształcenie w zawodzie technik 
leśnik. W ciągu czterech lat nauki adepci tego kierunku będą poznawać wiele 
niezbędnych do przyszłej pracy zawodowej dziedzin wiedzy, takich jak m.in.: 
hodowla lasu, ochrona środowiska leśnego i inne. W inauguracji roku szkol-
nego 2014/2015 wzięli udział szefowie Nadleśnictw ze Świeradowa i Lwówka 
Śląskiego, panowie Lubomir Leszczyński i Tomasz Jankowski, którzy zade-
klarowali objęcie merytorycznym patronatem naszych uczniów, przyszłych 
leśników. 

Swoistą inicjacją zawodową uczniów nowego kierunku były całodniowe 
zajęcia terenowe, prowadzone w dniu 12.09.2014 r. w lasach wokół Gryfowa 
Śląskiego, przede wszystkim na terenie leśnictwa Olszyna. Prowadził je, ku 
wielkiemu zadowoleniu uczniów, pracownik Nadleśnictwa Świeradów – pan 
inż. Bartosz Klimczyk. Przedstawił on strukturę fauny i flory lasów naszego 
regionu, podstawy gospodarki leśnej oraz biologii leśnej. Niezwykłym wy-
darzeniem, w trakcie tego pobytu, było zetknięcie się, z rzadkim na Pogórzu 
Izerskim okazem salamandry plamistej. 

Nasi leśnicy, w kilkuosobowym gronie, pod opieką swoich nauczycieli, 
wzięli również udział w VI Dolnośląskim Festiwalu „Dary Lasu”, odbywa-
jącym się w Lwówku Śląskim. Poza promocją szkoły i nowego kierunku, 
mieli okazję zetknąć się z bogatą ofertą działań zawodowych i edukacyjnych, 
prowadzonych przez służby dolnośląskich Nadleśnictw, uczestniczyć w zaję-
ciach praktycznych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
wykorzystywanych w gospodarce leśnej, a także wziąć udział w konkursie 
na temat ekologii oraz introdukcji bażanta w Borach Dolnośląskich. Mieli 
oni również okazję sprzedawać przygotowane, przez siebie i ich rodziny, 
atrakcyjne „dary lasu”, takie jak m.in. soki, grzyby, i inne produkty. Zdobyte 
w ten sposób fundusze wzbogacą wyposażenie pracowni leśnej w gryfowskim 
ZSOiZ. W wyjeździe do Lwówka Śląskiego uczestniczyli również uczniowie 
klasy IV Technikum. Wykorzystali oni swój pobyt na sprzedaż smacznych 
ciast, a zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczą na swój, bliski już, bal 
„studniówkowy”. 

Jesteśmy przekonani, że nowe kierunku nauczania, będą wzbogacać 
w ciągu najbliższych kilu lat ofertę programową gryfowskiego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych.

A w przedszkolu...
Dzień Chłopaka 

30 września w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim wszyscy 
chłopcy z każdej grupy obchodzili swoje święto. Dzień ten to szczególna 
data męskiej części naszego przedszkola. Tak jak oni pamiętają o 8 marca tak 
i wszystkie dziewczynki pamiętały o ich święcie. W każdej grupie dziewczyn-
ki wręczyły chłopcom drobne upominki, a panie zaprosiły wszystkie dzieci 
do stolika na drobny poczęstunek z tej okazji. W tym dniu każda pani zorga-
nizowała w grupie zabawy ruchowe przy ulubionych piosenkach dziecięcych.

Grzybobranie 
W październiku dzieci z wszystkich grup wiekowych udały się do pobliskie-

go lasu na grzybobranie oraz zbieranie darów jesieni. Przed wyjściem nauczy-
cielki przypomniały dzieciom jak mają się zachować w lesie i w czasie drogi. 
Po wejściu do lasu dzieci zaczęły zbierać grzyby, szyszki i liście. Gdy koszyczki 
były już zapełnione dzieci z radością wróciły do przedszkola aby pochwalić się 
swoimi przyniesionymi darami. Dzieci dostrzegają zmiany w wyglądzie drzew 
i krzewów, rozpoznają i nazywają drzewa liściaste, iglaste i ich owoce oraz roz-
różniają grzyby jadalne od niejadalnych. Nauczycielki również uświadomiły 
dzieciom konieczność dbania o środowisko. Wyjście do lasu miało na celu 
pokazanie dzieciom różnych form spędzania wolnego czasu, zachęcenie do 
częstszego przebywania na świeżym powietrzu oraz integracji grupy.

Nowe kierunki nauczania 
w gryfowskim ZSOiZ

Poniżej publikujemy wiersz nadesłany do redakcji Kuriera Gryfowskiego. 
Jego autorem jest pan Edward Tabacharski.

Za co ta miłość świata do pani Wisławy
Do tej skromnej damy z dyskretna urodą, 

Przecież nigdy nie chciała pomnikowej sławy,
Nie uległa podszeptom, socrealnym narodom.

Za jej miłość do ludzi i dystans do siebie,
Za to, że jej kapelusz często bywał w chmurach,

Bo tak jest u poetów, że błądzą po niebie,
Lub po tęczy wędrują, jak po barwnych górach.

Dała światu poezję, tą najwyższych lotów,
I niczego na pokaz i nic dla poklasku,
Sobie jakby pisaną i dla swoich kotów,

Lecz tam, gdzie się zjawiała, świat nabierał blasku.
Może sławę wpisano do kodu jej losu,

Bo również w jej imieniu zawarła się sława,
W poezji głęboko ludzkiej, bez skazy, patosu,

Pisanej zwykłym ludziom i o zwykłych sprawach.
I odeszła, jak żyła, pogodnie i w ciszy,
Zostawiła ślad trwały miłości, nadziei,

Rzadki ptak, co uleciał, by spocząć w swej niszy,
W innych światach powrócić do swej odysei.

M.G.

Ludzie wiersze piszą

Zapraszamy na I Maraton 
Zumby „Charytatywnie  dla 
Adriana Dróżdża”, który 
odbędzie się 15 listopada 
2014 r. (sobota) w godz. 16.00-19.00 w Hali Sporto-
wej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim, 
ul. Uczniowska 17.

Wpłata   do skarbony i puszek w Dniu Maratonu 
lub na konto fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
nr 61 1060 0076 0000 3310 0018 2660 Bank BPH S.A. 
tytułem 2057 Dróżdż Adrian - darowizna na pomoc 
i ochronę zdrowia. Maraton poprowadzą instrukto-
rzy: Kasia Kubis, Karolina Cierlik, Magdalena Kor-
czowska, Michał Sikorski. Zapraszamy do udziału 
w maratonie, jak również do kibicowania uczestnikom 
zumby.

Maraton Zumby dla Adriana

Małgorzata i Tomasz Dróżdż
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Po ukazaniu się w Ziemi Lubańskiej artykułu nt. jednej z kamie-
nic w powojennym Gryfowie odezwała się do tamtejszej redakcji 
pani, która rozpoznała siebie na zdjęciu sprzed lat. Oto fragment 
listu czytelniczki do zaprzyjaźnionej redakcji ZL: 

Szanowni Państwo,
na stronie gryfow.pl, w artykule „Gryfów na starej fotografii” (opubli-

kowanym pierwotnie w numerze 16 (493) Ziemi Lubańskiej – przyp. red.) 
odnalazłam kilka dni temu własne zdjęcie w wieku 7 lat. Pomógł mi w tym 
Stanisław Misiak, który mieszkał w domu obok, w czasie gdy ja wraz z rodzi-
ną mieszkaliśmy na ul. Źródlanej 13. Moją koleżanką ze zdjęcia jest Krystyna 
Łamarz, która zmarła w wieku dziecięcym. My zaś wyprowadziliśmy się 
z Gryfowa w roku 1965. Dziś mieszkam w Zielonej Górze i z dużym senty-
mentem wspominam ten okres mojego dzieciństwa. 

Wielokrotnie - jako dorosła kobieta - wracałam do Gryfowa i na ul. Źró-
dlaną, i na prostopadłą do niej Felczerską, gdzie również mieszkałam kilka 
lat. Dziękuję serdecznie za to, że umożliwili mi Państwo tak niezwykłą podróż 
w czasie. Nurtuje mnie jednak pytanie, kto jest autorem zdjęcia i w czyich 
rękach się ono znajduje, jak również, czy dysponują Państwo większą liczbą 
fotografii ulicy Źródlanej i Felczerskiej (...).

Pozdrawiam
Krystyna Gajda, z domu Darul

Jako komentarz fragment wypowiedzi autorki artykułu:
Barbara Grzybek, AP we Wrocławiu, Oddział w Lubaniu:

Prezentowane w ZL fotografie kamienicy i dwóch dziewczynek po-
chodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Tego rodzaju 
materiały archiwalne i inne udostępniane są użytkownikom na podstawie 
zamówienia w pracowni naukowej. W zasobach archiwów państwowych 

Rozpoznała siebie na zdjęciu

znajduje się wiele interesujących materiałów archiwalnych w tym fotografii 
(polecam Narodowe Archiwum Cyfrowe). Fotografie te wykonane zostały 
w 1959 roku w związku inwentaryzacją zabytków, jaką wówczas przepro-
wadzono. (...).

Po prawie dziesięciu latach wreszcie pokonaliśmy Olimpię z Kamiennej 
Góry! Gryf nie przestraszył się drugiej w tabeli drużyny i konsekwentnie 
punktował gości – mecz zakończył się wynikiem 5:1 dla GKS. Nie licząc 
spotkania z Lubaniem (traktowany jako mecz wyjazdowy), wreszcie wy-
graliśmy na swoim boisku – trzeba było czekać aż do meczu z wiceliderem 
tabeli - Kamienną Górą.

„Żółto-niebiescy” wyszli na murawę w następującym ustawieniu: Król – 
Traube, Cabała, M. Wójcikowski, Marzec – Chlabicz, Rodziewicz, Koman, 
Herman, Baszak – Skwara. Gryf od pierwszej minuty rzucił się na gości, 
którzy nieco oszołomieni wpakowali już w drugiej minucie piłkę do własnej 
bramki. Nasi piłkarze zobaczyli, że wicelider, nie jest taki mocny, jak wska-
zuje jego pozycja w okręgówce. Nieustannie napieraliśmy na przeciwnika, 
jednak w 16 minucie po zamieszaniu pod bramką Króla, jeden z piłkarzy 
gości umieścił piłkę w siatce. 22 minuta była kluczowa dla losów spotkania 
– po brutalnym faulu na Tomaszu Cabale zawodnik Olimpii został ukara-
ny czerwoną kartką. W wyniku dyskusji między zawodnikami i pretensji 
do sędziego, arbiter główny uspokoił zapędy gości paroma upomnieniami 
- Olimpia zaczęła twardo grać, a sędzia pokazał do końca meczu kilka żół-
tych kartoników. Po jednej z takich ostrych interwencji gości kontuzjowany 
Mateusz Baszak musiał opuścić plac gry, a w jego miejsce wszedł Wojciech 
Deliman. W 40.minucie Grzegorz Skwara zmarnował znakomitą sytuację 
tuż przed bramką rywala. Po zmianie stron w 53 minucie Bartosz Herman 
po zamieszaniu pod bramką Olimpii umieścił piłkę w siatce – od tej pory 
strzelał już tylko Gryf, a właściwie jeden piłkarz, ale o tym za chwilę...Bartek 
próbował jeszcze dwa razy wpisać się na listę strzelców, jednak zabrakło 
odrobiny szczęścia. W 72 minucie kolejną „setkę” zmarnował popularny 
Kaczor, po czym został zmieniony przez Pawła Ślusarczyka – ta zmiana 
okazała się strzałem w dziesiątkę. Dziki w ciągu kilkunastu minut zaliczył 
wejście smoka - hattrickiem zakończył mecz, ustalając wynik spotkania na 
5:1 dla Gryfa. Graliśmy w przewadze tylko do 80 minuty, bowiem Wojciech 
Deliman również musiał zejść z boiska w wyniku kontuzji (wymóg gry 
młodzieżowca). Warto wspomnieć o jak zwykle skromnym, ale aktywnym 
dopingu, który pomógł żółto-niebieskim wygrać aż pięcioma golami – po 
meczu piłkarze przybili „piątki” z kibicami. Dzisiaj zanotowaliśmy naszą 
najwyższą wygraną w tym sezonie – i pierwszy raz wygraliśmy w meczu 

u siebie (mecz z Lubaniem jako wyjazdowy) – i to z kim, bo z samym 
wiceliderem tabeli! Ostatni raz Kamienna uznała wyższość Gryfa w 2005 
roku – 5:3. Paweł Ślusarczyk wreszcie się odblokował i jako jedyny w eki-
pie żółto-niebieskich do tej pory w sezonie 2014/2015 ma na koncie dwa 
hattricki. Tego dnia Gryf pokazał, że jest gotów do walki nawet z czołów-
ką okręgówki, oby tak dalej! Przypomnijmy, że w dwóch meczach przed 
potyczką z wiceliderem Gryf dwa razy zremisował na wyjeździe z Leśną 
1:1 i Zawidowem 3:3. Przed nami jeszcze mecze z takimi drużynami, jak: 
19.10 – Leśnik Osiecznica (wyjazd), 25.10 – Twardy Świętoszów (Gryfów), 
2.11 – Victoria Ruszów (wyjazd), 8.11 – GKS Warta Bolesławiecka (Gry-
fów). Wszystkie mecze najprawdopodobniej o godzinie 16.00 (te ostatnie 
ewentualnie o 15.00).

Jeśli jesteśmy przy piłce nożnej, to trzeba wspomnieć również o innym 
ważnym wydarzeniu sportowym. Polska reprezentacja w meczu eliminacji 
piłkarskich mistrzostw Europy 2016 wygrała 2:0 z Niemcami. Bramkę zdo-
był w 51 minucie Arkadiusz Milik po dośrodkowaniu Łukasza Piszczka. 
W 88 minucie drugiego gola strzelił Sebastian Mila po podaniu Roberta 
Lewandowskiego. Ta wiktoria na stałe zapisze się na kartach historii – po 
raz pierwszy wygraliśmy z Niemcami „w nogę”. Na nasze szczęście goście 
przyjechali na Stadion Narodowy osłabieni – zabrakło m.in.: Reusa, Go-
meza, Oezila czy Schweinsteigera. Kto jednak będzie o tym pamiętał za sto 
lat ? Polacy byli zmotywowani do ostatniego gwizdka, a Wojciech Szczęsny 
wiele razy ratował nas przed utratą bramki. W 51 minucie meczu Stadion 
Narodowy eksplodował z radości. Komentujący ten mecz w telewizji sta-
rali się przekrzyczeć ok. 55 tys. polskich kibiców, którzy w euforii w jednej 
chwili wstali z miejsc i wpadli w piłkarski szał (w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu). Gdy pod koniec spotkania, w 88 minucie Robert Lewandowski 
wyłożył piłkę Sebastianowi Mili, na chwilę wszyscy wstrzymali oddech (za-
równo ci w Warszawie, jak i w całej Polsce przed telewizorami)… „Goool!” 
– jeden wielki krzyk rozległ się na stadionie w Warszawie oraz w każdym 
polskim domu, również w Gryfowie. Udało się nam dowieźć wynik do 
końca. Za to kochamy piłkę nożną – nieprzewidywalna i emocjonująca 
do ostatniego gwizdka gra, która pokazuje, że nawet Gryf może wysoko 
wygrać z Kamienną Górą, czy Polska z mistrzami świata – Niemcami. 
Z piłkarskim pozdrowieniem 

Gryf gromi Kamienną Górę 5:1

Paweł Zatoński
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