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„Jesienny Piknik" zorganizowany został na terenie trawnika – zieleniaka przyległego 
do budynku nr 21a przy ul. Kolejowej w Gryfowie, przy pięknej słonecznej pogodzie. 
Organizatorami byli: Agencja Nieruchomości „Domator” z/s w Lubaniu, Wspólnota 
Mieszkaniowa Kolejowa 21a w Gryfowie Śl. oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Gryfowie Śląskim. Celem pikniku było przede wszystkim pokazanie dokonań remon-
towych Wspólnoty Mieszkaniowej Kolejowa 21 (których efekty możemy podziwiać 
na co dzień spacerując ulicą Kolejową), pokazanie zagospodarowania terenu wokół 
budynku oraz integracja środowisk wspólnot mieszkaniowych z terenu Gryfowa Śl.  
z władzami miasta. Licznie zgromadzeni goście mieli okazję świetnie bawić się wraz  
z zaproszonymi gośćmi: burmistrzem, z-cą burmistrza oraz radnymi. Rodzice z dzieć-
mi uczestniczyli w konkursach przygotowanych przez MGOK i Agencję „Domator”.  
W konkursach zostały wręczone przez  burmistrza Olgierda Poniźnika i zarządcę WM 
21a Piotra Wolniewicza nagrody – piękne albumy i książki o Gryfowie. W międzycza-
sie można było posilić się pyszną kaszanką i kiełbaską z grilla. 

Była to pierwsza tego typu akcja na terenie naszej gminy. Planowane są kolejne. 
Mamy nadzieję, że dzięki temu zachęcimy mieszkańców do działania. Wspólnota 
Mieszkaniowa 21 a pokazuje jak przy odrobinie dobrej woli, porozumienia i owocnej 
współpracy można sukcesywnie upiększać nie tylko własne otoczenie, ale i wizerunek 
całego miasta. Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom: Urzędowi Gminy i Mia-
sta w Gryfowie Śl., Agencji Nieruchomości Domator z/s w Lubaniu, Zakładowi Budow-
lanemu Ryszard Remez z/s w Lubaniu, Zakładowi Budowlanemu Marian Stolarz z/s  
w Olszynie oraz Zakładom Mięsnym „Niebieszczańscy” z/s w Proszówce. 

Piknik pod blokiem
Z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt (4-11 października) w bibliotece 

odbyło się spotkanie z uczniami klasy III c gryfowskiej SP. Dzieci odgady-
wały zagadki, rozwiązywały rebusy, poznawały przysłowia o zwierzętach,  
a także pracowały nad krzyżówką z hasłem. Wszystko oczywiście wiązało 
się ze zwierzętami, ich ochroną oraz formami pomocy. Odbył się też oczy-
wiście przegląd książeczek o zwierzętach i ich środowisku, a na zakończenie 
cała klasa otrzymała pamiątkowe zakładki ze zwierzątkami i słodycze. 

Biletem wstępu na spotkanie były prace plastyczne wykonane pastelami 
na temat.: „Zwierzęta jesienią”. Prace zostały wywieszone w holu na I pię-
trze, przed wejściem do biblioteki. Są piękne i kolorowe, dlatego serdecznie 
zapraszamy, szczególnie rodziców, do obejrzenia dzieł swoich pociech.

Wystarczył telefon i chęć spotkania 
się dwóch koleżanek, aby zakiełkował 
pomysł zorganizowania zjazdu całej 
klasy. Nadarzała się szczególna oka-
zja: 40 rocznica opuszczenia murów 
podstawówki. Szczęście nam dopisało, 
odnalazły się stare adresy, pojawiła 
możliwość uzupełnienia ich aktualnymi 
i „maszyna” ruszyła. Listy z propozycją 
spotkania dotarły przed świętami Bo-
żego Narodzenia 2009 i dla niektórych 
były najmilszym prezentem gwiazdko-
wym. 

Na „Naszej klasie” poprzez dzieci, 
które wyraziły chęć bycia „skrzynką 
kontaktową”, dotarłam do rodziców 
– moich koleżanek i kolegów. I tak 
to, co wydawało się niezbyt realne 
stało się możliwe. 40 lat temu wy-
ruszyliśmy w świat z solidną bazą 
wiadomości nabytą w naszej Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim

Wyruszyliśmy w kolejny etap życia, 
próbując realizować swoje marzenia. 
Nie wszyscy zostali w rodzinnych stro-
nach, „wywiało” nas do innych miast, 
a nawet innych krajów. Byliśmy pod 
dużym wrażeniem, kiedy Nasza Pani 
Maria Podolska odczytała listę obecno-
ści w gabinecie geograficznym – naszej 
klasie i każdy miał swoje przysłowiowe 
5 minut, w których miał zmieścić swoją 
historię. Potem zdjęcie grupowe na 
wzór tego ostatniego z klasy VIIIb 
i pomaszerowaliśmy do restauracji 
„Avanti” na obiad. Znowu poczuliśmy 
się dziećmi sprzed lat – młodzi, otwar-
ci, z wielką ochotą na radość i wspólną 
zabawę. Przy obficie zastawionym sto-
le biesiadowaliśmy do późnych godzin 
nocnych. Nasza Pani towarzyszyła 
nam wiernie przez kilka godzin i wszy-
scy panowie mieli okazję zatańczyć 
z nią spokojnego walczyka. Potem 

bawiła się z nami biorąc udział w ko-
rowodzie i tańcząc w kółeczku. Jak mi 
powiedziała w drodze do domu, ”czas 
upłynął tak miło i szybko, zupełnie nie-
spodziewanie dla mnie samej”. Nam 
też czas uciekł tak szybko, że przykro 
się było rozstawać. 

Atmosfera była wspaniała, byliśmy 
szczęśliwi, że mogliśmy się znowu zo-
baczyć i opowiadaniom nie było końca. 
Dlatego też spotkaliśmy się jeszcze 
następnego dnia na popołudniowej 

kawie. Wrażenia przekroczyły moje 
oczekiwania, warto było zachodu, żeby 
to spotkanie dopiąć do końca. Z nie-
oficjalnych źródeł wiem, że dla Naszej 
Pani to spotkanie było szczególnym 
przeżyciem. Dla nas też... Więc do 

następnego zlotu. Może już za rok? 
PS. Spotkanie miało miejsce  

26 czerwca. Dlaczego dopiero teraz  
o tym piszę? Przecież były wakacje…

Spotkanie po 40 latach

Klasa VIII B / 1970 rok. Najwyższy rząd (od lewej strony): Andrzej Petruch, Wiesław Korbut,Waldemar Szyszko, Wiktor Redź-
ko, Włodzimierz Ostachowicz, Andrzej Szukiewicz, Tadeusz Baszak, Jerzy Kowalski (stoi bokiem), Jerzy Juszczuk. Środkowy 
rząd (od lewej strony): Stefania Stelmasiak, Jerzy Szurmiej, Stefan Filipczak, Jerzy Dziedzic, Leonard Kaczmarek, Tadeusz 
Pieniążek, Jan Kalemba, Zbigniew Woźniak, Zdzisław Ziablicki. Siedzą (od lewej): Halina Szeląg, Krystyna Ptak, Teresa Bittel, 
Maria Podolska (wychowawczyni), Halina Filipczak, Janina Pucz, Halina Śmieszek, Barbara Strzyżykowska, Jadwiga Więch

Podziękowania:
· Pani Marii Podolskiej za udział w spotkaniu,
· Dyrekcji Gimnazjum w Gryfowie Śl. za udostępnienie pomieszczeń,
· Personelowi restauracji „Avanti” za przygotowanie uroczystości.
I wszystkim tym, którzy swoim zaangażowaniem przysłużyli się organizacji spotkania.

Pamiętają 
o zwierzętach

11 września z okazji Dni Kowar Towarzystwo Miłośników Gryfowa zostało 
zaproszone do udziału w zlocie duchów. Członkowie TMG jak zwykle intensyw-
nie promowali nasze miasto, co widać na zdjęciu obok, a nawet zaprzyjaźnili się 
z kilkoma duchami oraz członkami Stowarzyszenia Miłośników Kowar. Przy-
wieźli przesympatyczne wspomnienia, a wiele podpatrzonych tam rozwiązań 
zamierzają wprowadzić już wkrótce w Gryfowie.

Zlot Duchów

Barbara Ptak 
 z domu Strzyżykowska

Jolanta Kuczyńska

pw
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Na przełomie lipca i sierpnia 2010 r. rozpo-
częły się prace remontowe na ulicy Młyńskiej  
w Gryfowie Śląskim (na odcinku od ul. Wojska Pol-
skiego do ul. Jeleniogórskiej) związane z budową 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz moderni-
zacją nawierzchni. Wykonawcą robót jest firma 
P.R.I. „INSBUD” Sp. z o.o. ze Zgorzelca. Wartość 
robót wynosi 1 723 109,94 brutto. Inwestycja 
jest finansowana z dwóch źródeł: budżet miasta 
oraz MSWiA (w ramach „Narodowego Programu  
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”). 

Inwestycja zakłada budowę kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej o długości ok. 500 mb wraz z przyłą-
czami do gospodarstw domowych oraz wykonanie 
nawierzchni z masy bitumicznej i kostki betonowej.

Planowany termin zakończenia prac to 30 listo-
pada 2010, jednakże ze względu na trudności, jakie 
powstają w wyniku prac ziemnych (nagromadzenie 
sieci przesyłowych, bliskość budynków), termin może 
zostać wydłużony. 

Wielokrotnie pisaliśmy w Kurierze Gryfowskim 
o inwestycji, która powstaje w Gryfowie pod nazwą 
Europejskie Centrum Kulturalno-Informacyjne. Po 
reakcji Państwa widzimy jednak, że informacja ta była 
niepełna. Dostajemy wiele telefonów, pytań, podań  
o pracę. Postanowiliśmy rozwiać wątpliwości i wy-
jaśnić sytuację. Na początek trochę historii. Wszystko 
zaczęło się cztery lata temu od wizyty nowo wybra-
nego burmistrza w bibliotece i spotkania z jej pra-
cownikami. Okazało się, że lokal Biblioteki Publicznej, 
który mieści się w budynku Ośrodka Kultury przy 
ul. Kolejowej 33a nie spełnia żadnych standardów 
obowiązujących w tego typu placówkach. Jest zde-
cydowanie oddalony od miasta, nieprzystosowany 
dla osób niepełnosprawnych, bardzo ciasny. Stropy 
nie wytrzymują obciążenia ciężkimi regałami, zapada 

Gminne inwestycje
Prace remontowe na ulicy Młyńskiej

Europejskie Centrum Kulturalno-Informacyjne
– nowa siedziba biblioteki się podłoga. Oddział dziecięco-młodzieżowy mieści 

się na 30 m2, co ogromnie utrudnia pracę z dziećmi. 
Podczas regularnie organizowanych imprez czytelni-
czych, rozkłada się krzesełka, przesuwa ciężkie szafy. 
Warunki takie w dobie spadku czytelnictwa, wtórnej 
analfabetyzacji społeczeństwa wpływają wyjątko-
wo niekorzystnie na walkę z tymi niekorzystnymi 
tendencjami. Burmistrz uznał racje bibliotekarzy, 
jednak z powodu braku funduszy i miejsca niewiele 
dało się wówczas zrobić. Gdy uruchomiono progra-
my transgraniczne Polska-Saksonia, pojawiła się 
szansa dla biblioteki na nowy lokal. Rada Miejska 
Gminy Gryfów Śląski poparła propozycję burmistrza  
o przeniesieniu biblioteki, zabezpieczono w budżecie 
środki na dokumentację. Następnie gmina złożyła 
wniosek na remont budynku przy Kolejowej 44, 
który nazwano dla potrzeb programu EWT „Europej-
skie Centrum Kulturalno–Informacyjne” i udało się 

pozyskać środki. Poza remontem 
budynku wniosek zakłada również 
współpracę z Niemcami w obsza-

rach edukacji i kultury – jest to warunek otrzymania 
dotacji. Współpraca ta rozwija się intensywnie 
od początku roku przy ogromnym wysiłku wielu 
ludzi, w tym wolontariuszy wspierających projekt.  
O wszystkich przedsięwzięciach informujemy pań-
stwa w kolejnych numerach KG – w tym polecamy 
artykuł „U stóp Wyrwaka” na stronie 16. Już wkrótce 
mieszkańcy będą mieli bliżej do biblioteki po książkę, 
czasopismo, wszelką informację. W Centrum znajdą 
swoje miejsce także stowarzyszenia pozarządowe 
od lat współpracujące z biblioteką oraz Towarzystwo 
Miłośników Gryfowa, pod egidą którego powstać 
ma placówka historyczno-muzealna. Nowe miejsce 
podniesie jakość pracy biblioteki i działających przy 
niej stowarzyszeń, zwiększy możliwości w dziedzinie 
organizacji imprez kulturalnych oraz przede wszyst-
kim podniesie komfort korzystających z obiektu.

Zapytany o poziom zaawansowania prac re-
montowych, podinspektor Bartłomiej Cybulski 
poinformował nas, że przebiegają one prawid-
łowo i zgodnie z zawartą umową zakończone 
zostaną w grudniu 2010 r.

 „- Jak dotąd zakończone zostały prace związane 
m.in.: z wymianą pokrycia dachowego, wykonaniem 
nowych stropów, rozbiórką dobudowanych w prze-
szłości pomieszczeń oraz wykonaniem elewacji.

W najbliższym czasie zostanie wymieniona 
stolarka okienna, podłogi, instalacje c.o., wod-
kan. i elektryczna, rozpoczną się ponadto prace 
remontowe w poszczególnych pomieszczeniach. 
Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „GEOBUD” Artur Mróz ze Zgo-
rzelca. Wartość prac budowlano-remontowych 
wynosi 1 189 744,00 zł. Inwestycja finansowana 
jest z 2 źródeł tzn. środki własne Gminy oraz 
dotacja w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Polska–Saksonia 
2007–2013. Budynek będzie w pełni dostoso-
wany dla potrzeb niepełnosprawnych, pojawi się 
winda, znikną różnego typu barierki, progi itp.”

B.C.

M.
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19 sierpnia została zawarta umowa pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski a P.R.I „INSBUD” Sp. z o.o. ze Zgorzelca na budowę zbiornika 
wody pitnej w Uboczu. Wartość robót stanowi kwota w wysokości 449 436,65 zł 
brutto. Środki na ww. zadanie pochodzą z budżetu miasta. 1 września miało miej-
sce przekazanie placu budowy, w którym ze strony Urzędu uczestniczyli: Edyta 
Wilczacka – zastępca burmistrza, Edward Ciupa i Edward Sidorenko – członkowie 
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Bogdan Wrona – inspektor w UGiM.

Inwestycja ma na celu zwiększenie dyspozycyjnego zapasu wody, nie-
zbędnego w okresach szczytowych poborów. Zbiornik o pojemności czynnej  
150 m3, zlokalizowano w pobliżu istniejącego zbiornika wyrównawczego. 
Budowa dodatkowego zbiornika wody czystej zwiększy bezpieczeństwo 
zaopatrzenia w wodę wsi Ubocze, Rząsiny i Wolbromów.

Planowany termin zakończenie inwestycji to 20 grudnia 2010 r.

Rozpoczęły się prace remontowe w kamienicach w Gryfowie Śląskim, których 
zasadniczym celem jest poprawa estetyki oraz ochrona zabytkowych elemen-
tów budynków. Do Lokalnego Programu Rewitalizacji przystąpiło 15 wspólnot 
mieszkaniowych, gdyż to one mogą być beneficjentami środków pozyskanych 
z budżetu województwa dolnośląskiego. Obecnie przygotowywane jest studium 
wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie. Prace związane  
z przygotowaniem ww. dokumentu powierzone zostały firmie „EUROSTO” Doradz-
two i Analizy Gospodarcze z Bydgoszczy, która zgodnie z umową do 10 listopada  
2010 r., ma obowiązek złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. 

W ramach projektu zostały podpisane indywidualne umowy partnerskie po-
między Gminą Gryfów Śląski a poszczególnymi wspólnotami mieszkaniowymi. 
Przewidywana łączna wartość dofinansowania prac wynosi 200 000,00 euro.  
Z wyliczeń zespołu zajmującego się wdrażaniem projektu wynika, że każda ze 
wspólnot mieszkaniowych może liczyć na dofinansowanie do 35% indywidual-
nego zakresu robót. 

Zbiornik wody 
pitnej w Uboczu

Odnowa budynków 
mieszkalnych w ramach 

rewitalizacji miasta

Oprac. Bartłomiej Cybulski
 podinspektor ds. infrastruktury i inwestycji

W związku z niedawną powodzią i spiętrzaniem wody na Kwisie, wy-
stąpiło zagrożenie zalania posesji w okolicy mostu tymczasowego. Gmina 
podjęła decyzję o natychmiastowej rozbiórce mostu. Do demontażu cięż-
kiej konstrukcji stalowej potrzebne były specjalistyczne dźwigi. Kolejnymi 
pracami rozbiórkowymi oraz wywiezieniem mostu zajmie się jednostka 
wojskowa z Głogowa.

Demontaż mostu 

Specjalna strefa
ekonomiczna w Gryfowie

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września  
2010 r. Gryfów stał się podstrefą Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. W naszym mieście czeka na inwestorów ponad 3 ha 
uzbrojonych gruntów.

Podstrefa Gryfów Śląski liczyć będzie 3,4060 ha. Tworzą ją nierucho-
mości niezabudowane należące do gminy Gryfów Śląski. Chodzi o działki 
położone w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 30 Jelenia Góra
-Zgorzelec. Grunty wyposażone są w sieć wodociągową oraz kanalizację 
sanitarną, a w bezpośredniej bliskości biegnie gazociąg. Dostawy energii 
elektrycznej będą realizowane z urządzeń znajdujących się na terenie (po 
usunięciu kolizyjnej linii napowietrznej). Ministerstwo przewiduje, że  
w podstrefie gryfowskiej może powstać ok. 92 nowych miejsc pracy, 
przy nakładach szacowanych na 32,19 mln złotych.

Ustanowienie obszaru specjalnej strefy ekonomicznej tworzy nie tylko 
większe szanse napływu nowych inwestycji do danego rejonu, ale przede 
wszystkim daje możliwość, lokowania projektów pożądanych dla rozwo-
ju ekonomicznego kraju, a więc innowacyjnych, mających istotny wpływ 
na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. 
Każda nowa inwestycja, poza miejscami pracy w uruchamianym zakła-
dzie generuje wzrost zatrudnienia w bezpośrednim otoczeniu. Budowa, 
a później funkcjonowanie firmy, stymuluje rozwój wielu dziedzin gospo-
darki. Wzrasta zatrudnienie w budowie i usługach, rośnie popyt na usługi 
edukacyjne. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych podnosi standard 
życia społeczności lokalnej. Na uruchomieniu nowych firm skorzystają 
też przedsiębiorcy już działający w regionie, zyskują bowiem potencjal-
nych kooperatorów i usługodawców.
- Zabiegaliśmy o włączenie naszych gruntów od dwóch lat i cieszę się, 
że to w końcu stało się faktem – mówi z satysfakcją burmistrz Olgierd 
Poniźnik. - Z początkiem października decyzja rządu się uprawomocniła 
i teraz wraz z panią prezes KSSEMP Iwoną Krawczyk będziemy wspólnie 
zabiegać o inwestorów i promować tę strefę.

Władze Gryfowa mają nadzieję, że w ciągu następnej kadencji sa-
morządu wspomniane tereny uda się zapełnić przedsiębiorcami i już 
dziś zapraszają do inwestowania. Warto przy tym wspomnieć, że ob-
szary włączone do strefy mają bardzo atrakcyjne położenie – znajdują 
się naprzeciw PKN Orlen, wzdłuż drogi krajowej nr 30 i praktycznie 
na obrzeżach miasta. Wcześniej do KSSEMP zostały włączone tereny  
o powierzchni ok. 7 ha, które są własnością prywatnej firmy „LUVENA”  
z Lubonia, specjalizującej się w branży chemicznej.

B.C.
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Informacje wyborcze
Gminę i Miasto Gryfów Śląski podzielono na 

okręgi wyborcze, ustalono ich granice i numery 
oraz liczbę radnych w każdym okręgu oraz okre-
ślono siedzibę Miejskiej Komisji Wyborczej wg 
obwieszczenia zamieszczonego obok. 

***
21 listopada 2010 r. w godzinach 8.00-22.00 

będziemy wybierać radnych do Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Śląski, Rady Powiatu Lwówe-
ckiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
oraz Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski  
w następujących lokalach wyborczych:
· w Gimnazjum w Gryfowie Śląskim (sala gim-
nastyczna) – lokal przystosowany dla niepełno-
sprawnych (głosują wyborcy z okręgu 1 i 6),
· w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim 
(mała sala gimnastyczna) wejście główne do 
szkoły-lokal przystosowany dla niepełnospraw-
nych (głosują wyborcy z okręgu 2),
· w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury – sala 
widowiskowa (głosują wyborcy z okręgu 3), 
· w Ratuszu – parter (sala Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych – wejście od strony 
postoju „TAXI” (głosują wyborcy z okręgu 4 i 5),
· w Szkole Podstawowej w Rząsinach – sala 
świetlicy szkolnej (głosują wyborcy z okręgu 7),
· w Szkole Podstawowej w Uboczu – sala lekcyjna 
na parterze budynku (głosują wyborcy z okręgu 8).
Nie będzie lokalu wyborczego w szpitalu.

***
Zgodnie z kalendarzem wyborczym kandy-

datów na radnych Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski zgłaszają pełnomocnicy wyborczy komi-
tetów do 22 października 2010 r. do godziny 
24.00, natomiast kandydatów na Burmistrza 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski można zgłaszać 
do 27 października 2010 r. do godziny 24.00. 
Wszelkie informacje, wzory niezbędnych dru-
ków i aktualności wyborcze można przeczytać 
na stronie internetowej www.pkw.gov.pl

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 24 września 2010 roku
o okręgach wyborczych, ich granicach  

i numerach, liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz sie-
dzibie Miejskiej Komisji Wyborczej dla

wyboru Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 

1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) Bur-
mistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski podaje do 
publicznej wiadomości, że Rada Miejska Gminy 
Gryfów Śląski Uchwałą XXXIV/245/2002 z dnia 
20 czerwca 2002 r. dokonała podziału Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze, 
ustaliła ich granice, numery i liczbę radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 
Numery i granice okręgów wyborczych oraz 
liczbę radnych wybieranych w poszczególnych 
okręgach wyborczych określono w sposób 
następujący:

Nr okręgu wyborczego: 1
Granice okręgu wyborczego: Gryfów Śląski, 

ulice: Kolejowa 1-20, Kolejowa 41-66, Lipowa, 
Młyńska 1-4, Młyńska 16-37, Przedszkolaków, 
Rybna, Szkolna, Uczniowska, Żeromskiego, Liczba 
radnych: 2
Nr okręgu wyborczego: 2

Granice okręgu wyborczego: Gryfów Śląski, 
ulice: Andersa, Floriańska, Jeleniogórska 14-24, 
Kwiatowa, Lwowska, Osiedle Horyzont, Osiedle 7 
Dywizji, Partyzantów, Spacerowa, Storczykowa, 
Tulipanowa, Widokowa, Zielona, Liczba radnych: 2
Nr okręgu wyborczego: 3

Granice okręgu wyborczego: Gryfów Śląski, uli-
ce: Akacjowa, Gliniana, Jeleniogórska 1-9, Kolejowa 
21-40, Krótka, Kusocińskiego, Młyńska 5-15a, Nad 
Stawami, Oldzańska, Polna, Sienkiewicza, Sikor-
skiego, Słoneczna, Spokojna, Targowa, Wiśniowa, 
Liczba radnych: 3
Nr okręgu wyborczego: 4

Granice okręgu wyborczego: Gryfów Śląski, 
ulice: Bankowa, Boczna, Felczerska, Garbarska, 
Garncarska, Grodzka, Lubańska, Łąkowa, Plac Koś-
cielny, Rolna, Rynek, Rzeczna, Sanatoryjna, Wąska, 
Wojska Polskiego, Zakątek, Za Kwisą, Zaułek, Źród-
lana, Liczba radnych: 3
Nr okręgu wyborczego: 5

Granice okręgu wyborczego: Sołectwa: 
Proszówka, Wieża, Liczba radnych: 1
Nr okręgu wyborczego: 6

Granice okręgu wyborczego: Sołectwa: Krzewie 
Wielkie, Młyńsko, Liczba radnych: 1
Nr okręgu wyborczego: 7

Granice okręgu wyborczego: Sołectwa:  
Rząsiny, Wolbromów, Liczba radnych: 1
Nr okręgu wyborczego: 8

Granice okręgu wyborczego: Sołectwa: Ubocze
Liczba radnych: 2
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej 

mieści się w Ratuszu w Gryfowie Śląskim,  
ul. Rynek 1 – sala Centrum Wspierania Or-
ganizacji Pozarządowych (wejście od strony 
postoju ,,TAXI”) tel. (75) 78-11-264

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik

PODZIĘKOWANIA
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za 

przygotowanie i przeprowadzenie Diecezjalno-Po-
wiatowo-Gminnych Dożynek w Gryfowie Śląskim.  
W sposób szczególny dziękuje dyrekcji, kierow-
nictwu i pracownikom Zakładu Budżetowego 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pra-
cownikom Szkoły Podstawowej w Uboczu pod 
wodzą dyrektor Anny Pląskowskiej, pracownikom 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury pod wodzą 
dyrektor Anny Domino, mieszkańcom wszyst-
kich sołectw pod wodzą sołtysów: Ryszarda Ło-
zińskiego – Krzewie Wielkie, Marii Sosnowskiej 
– Młyńsko, Jana Augusta – Proszówka, Andrzeja 
Midka – Rząsiny, Marzeny Herdzik – Ubocze, Ar-
tura Hryniewicza (w zastępstwie sołtysa) – Wieża  
i Zbigniewa Chodorskiego – Wolbromów oraz pra-
cownikom  Powiatowego Zespołu Doradztwa Rol-
niczego Teresie Polesiak i Witoldowi Mikosowi.

Słowa podziękowania składam także  na ręce  
wolontariuszy, którzy pracowali pod wodzą Patry-
ka Bobika, harcerzy ze Stowarzyszenia Harcerstwa 
Katolickiego „Zawisza” z Rząsin oraz pracowni-
ków Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. 
Dziękuję wszystkim służbom i osobom, które pod 
wodzą księdza dziekana i księży gryfowskiej parafii 
przygotowali część liturgiczną Dożynek. 

Bardzo serdecznie dziękuję właścicielom  piekar-
ni i cukierni: Zygmuntowi Krasuckiemu, Mirosławie 
i Jerzemu Horbaczom, Władysławowi Tomskiemu, 
Barbarze i Jackowi Sroka i Wiesławowi Wnukowi-
czowi.

Za godne reprezentowanie rolników w czasie 
Dożynek dziękuję starostom: Danucie Krawczyk  
i Janowi Mściszowi. 

Za bezpieczeństwo i porządek dziękuję poli-
cjantom pod wodzą komendanta Jarosława Orab-
czuka oraz strażnikom miejskim i strażakom z OSP 
Gryfów Śląski, Krzewie Wielkie i Proszówka.

Wszystkim za wszystko 
bardzo serdecznie dziękuję.

W ostatnim okresie jubileusze pracy zawodo-
wej obchodziły następujące osoby:
40 lat – Andrzej Pulikowski – z Zakładu Budżeto-
wego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
35 lat – Alicja Kownacka – Gimnazjum
30 lat – Barbara Sautycz i Barbara Baszak  
z Przedszkola Publicznego oraz Bogdan Wrona  
i Andrzej Szulc z Urzędu Gminy i Miasta 
25 lat – Krystyna Samborska i Jerzy Andrzejczak 
z Urzędu Gminy i Miasta 
20 lat – Sylwia Deliman z Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Małgorzata 
Uhornicka i Piotr Wróblewski z Zakładu Bu-
dżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej. Składam Państwu serdeczne gratulacje  
i życzę dalszych sukcesów zawodowych oraz 
wszelkiej pomyślność w życiu osobistym.

Jubileusze
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Kurier Gryfowski

Sekretarz Gminy 
Jerzy Andrzejczak



Szanowny Panie Burmistrzu,
serdecznie gratuluję przyznania Gminie i Miastu Gryfów Śląski tytułu i certyfikatu „Gmina Fair Play" 2010.

Przyznanie Gminie i Miastu Gryfów Śląski tytułu i certyfikatu „Gmina Fair Play" jest docenieniem 
pracy i ogromnego wkładu zarówno władz gminy i miasta jak i wszystkich pracowników Urzędu. 
Dzięki Państwa pracy Gryfów Śląski może poszczycić się wieloma sukcesami, do których bez wąt-
pienia zaliczyć można tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play". Tytułem tym bowiem posługiwać się mogą 
jedynie te samorządy, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie 
możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. 

W dzisiejszych czasach niezwykle istotne jest docenienie właśnie takich samorządów, które co-
dziennie realizują działania przynoszące wymierne korzyści zarówno przedsiębiorcom inwestującym 
na terenie gminy, jak i wszystkim jej mieszkańcom.

Rok 2010 jest rokiem szczególnym. W tym roku upływa 20 lat od wejścia w życie ustawy o sa-
morządzie terytorialnym. Reforma ta była obok transformacji gospodarczej jedną z najważniejszych 
reform jakie zrealizowano w Polsce po 1989 roku. Od tej pory to właśnie samorząd terytorialny 
kieruje i zarządza sprawami publicznymi w interesie mieszkańców.

 Jak słuszna to była decyzja pokazuje przykład Państwa gminy i miasta. Gryfów Śląski jest  
bowiem dowodem na to, że wiele można zmienić i zbudować, jeśli znacząca część spraw publicznych 
jest powierzona gospodarzom danego regionu.

Jestem głęboko przekonany, że najbliższe lata będą dla Gryfowa Śląskiego okresem kolejnych 
osiągnięć, wielu inwestycji i dynamicznego rozwoju. Życzę Panu dalszych sukcesów oraz powodze-
nia w zbliżających się wyborach samorządowych.

Z wyrazami szacunku,
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Z dużą satysfakcją uprzejmie informuję, że Gminie Gryfów Śląski został przyznany przez Krajo-
wą Izbę Gospodarczą tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play”. Aby go uzyskać trzeba było wziąć udział  
w specjalnej ankiecie i wnikliwym audycie, dzięki którym Krajowa Izba Gospodarcza mogła zapoznać 
się z lokalną przedsiębiorczością, pracą urzędników oraz mediami. Serdecznie dziękuję wszystkim 
tym osobom, które uczestniczyły w przygotowaniu dokumentów i w audycie. Poniżej pismo prezesa 
Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie przyznania gminie certyfikatu.

„Gmina Fair Play”

Pan Olgierd Poniźnik
Burmistrz
Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

Warszawa, 8 września 2010 r.KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA
ANDRZEJ ARENDARSKI
PREZES

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
informuje, że zostały podane do publicznej wiado-
mości wykazy nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży od nr NK-31 do nr 40/2010, poprzez wy-
wieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz zamieszczenie 
na portalu w zakładce aktualności Biuletynu Infor-
macji Publicznej.

To i owo o pracy Rady Miejskiej 60-lecie działalności  
klubu LZS „Ubocze” 
Działacze i sportowcy odebrali z rąk burmistrza 
odznaczenia i wyróżnienia. Jako najbardziej 
zasłużonych dla klubu uznano Jana, Janusza 
i Mariana Baszaków (Marian Baszak przez  
30 lat pełnił funkcję prezesa LZS „Zryw”), Janu-
sza Bucę, Andrzeja Bułę, Daniela Koko, Wac-
ława Kraszewskiego, Zbigniewa Krzaka, Felik-
sa Mizgiera, Edwarda Ślusarza i jedyną kobietę  
w tym gronie – Lucynę Pawluczyk. 

Ocena wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 2010 roku
Burmistrz, w swoim wystąpieniu wskazał na ele-
menty budżetu, których realizacja w I półroczu prze-
biegała zadowalająco jak również na te, których wy-
konanie było nie takie, jak zakładano. Na 30 czerwca 
2010 roku wykonanie budżetu po stronie wydatków 
wyniosło 43,5 %, a po stronie dochodów 44,5 %. 
Większość zaplanowanych inwestycji i remontów 
została wykonana, jest w trakcie realizacji, albo 
będzie realizowana do końca br. Podsumowując 
dyskusję, radni pozytywnie ocenili dotychczasowe 
wykonanie budżetu.

Rozstrzygnięcie konkursu
Informacja o podsumowaniu konkursu „Wieś 
Gminy Gryfów Śl. Czysta i Gospodarna” znajduje 
się na str. 8.

Zapytania, interpelacje i uchwały
W czasie sesji radni zgłosili 12 zapytań i interpe-
lacji oraz podjęli 5 uchwał. Zapytania dotyczyły: 
świetlicy w Młyńsku w związku z wstrzymaniem tej 
inwestycji, przekazywania przez ZBGKiM zarządu 
wspólnotom mieszkaniowym, subwencji oświato-
wej w świetle przyznanych nauczycielom z budżetu 
państwa podwyżkom, porządku i bezpieczeństwa  
w gminie (uszkodzone lampy oraz nawierzchnie 
dróg i chodników, przycięcie drzew i krzewów, 
zalewanie lokalu przy ul. Wojska Polskiego, skut-
ki remontu ul. Młyńskiej oraz budowa boksów 
śmietnikowych), realizacji regulaminu utrzymania 
porządku w gminie. Podjęte uchwały były w spra-
wach: zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Gryfów Śląski w zakresie obejmującym lokalizację 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 
MPa relacji Jeleniów-Dziwiszów na obszarze miasta 
i gminy Gryfów Śląski, zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Gryfów Śląski, zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego północnej 
części miasta Gryfów Śląski – obejmujący teren 
oznaczony w planie symbolami „9 P, UR, U” i „10 
KS”, zmiany w uchwale nr XXXIX/277/10 z 20 
kwietnia 2010 roku w sprawie przyznania dotacji dla 
podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru za-
bytków oraz zmiany budżetu na 2010 rok.

Czterdziesta trzecia sesja Rady Miejskiej, poświęcona dwóm tematom: Podsumowaniu konkursu 
„Wieś Gminy Gryfów Śl. – czysta i gospodarna” i ocenie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 
roku, odbyła się 24 września. Wręczono na niej też odznaczenia i wyróżnienia sportowcom i działaczom 
LZS „Ubocze” z okazji 60-lecia działalności klubu. Radni, zaproszeni goście oraz wszyscy pozostali 
uczestnicy obrad, dzięki uprzejmości mieszkańców sołectwa, zebrali się w świetlicy wiejskiej w Uboczu.

Dariusz Wojciechowski

Marian Baszak przyjmuje gratulacje od przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Skrzypka.
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8 lipca 2010 roku komisja w składzie: Krystyna 
Samborska, Teresa Polesiak, Edward Sidorenko, 
Paweł Rubaj i Rafał Dyjur przeprowadziła lustrację 
wsi i posesji zgłoszonych do konkursu „Wieś Gminy 
Gryfów Śląski Czysta i Gospodarna”.

W kategorii „sołectwa” do konkursu zgłoszono 
wszystkie sołectwa naszej gminy. W kategorii „pose-
sje indwydualne” do konkursu zostało zgłoszonych 
12 posesji prywatnych oraz 4 obiekty użyteczności 
publicznej, tj. OSP w Proszówce, Kościół w Młyńsku, 
Świetlica Wiejska „Pod Lotnikiem” w Uboczu oraz 
Szkoła Podstawowa w Uboczu.

W wyniku lustracji komisja postanowiła przyznać:  
w kategorii sołectwa:
· I miejsce – Ubocze (nagroda 800 zł),
· II miejsce – Proszówka (nagroda 600 zł),
· III miejsce – Wieża (nagroda 400 zł).

Przyznać wyróżnienie sołectwom: Krzewie Wiel-
kie, Rząsiny, Młyńsko i Wolbromów i uhonorować 
nagrodą po 200 zł.

W kategorii posesje:
· I miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł  
Elżbiecie i Zbigniewowi Grodeckim – Rząsiny 25
· II miejsce i nagrodę w wysokości 250 zł  
Beacie i Radosławowi Gawlakom – Ubocze 195
· Dwa III miejsca i nagrody w wysokości po 200 zł  
Annie i Piotrowi Szymaszkom – Wieża 32a  
oraz Irenie Downar – Ubocze 106.

Obiekty użyteczności publicznej:
· Przyznać wyróżnienia specjalne i uhonorować nagrodą 
w wysokości po 200 zł.

Wyróżnienia dla pozostałych posesji:
· Przyznać wyróżnienia i uhonorować nagrodami po 
150 zł pozostałe posesje zgłoszone przez samorzą-
dy wsi z terenu Gminy Gryfów Śl. 
· Grażyna i Czesław Dyjakowie – Krzewie Wielkie 13, 
· Katarzyna i Adam Henig – Krzewie Wielkie 14, 
· Grażyna i Franciszek Bieńko – Proszówka 7,  
· Maria i Bronisław Żabscy – Proszówka 19,  
· Irena i Jan Herba – Rząsiny 23,  
· Elżbieta i Bogdan Roskowińscy – Rząsiny 122a, 
· Violetta i Czesław Zmaczyńscy – Wieża 59d, 
·Elżbieta i Zbigniew Chodorscy – Wolbromów 33a
Uzasadnienie:

Ocena sołectw dokonana została według kryte-
riów określonych w regulaminie konkursowym, gdzie 
oprócz ogólnego wyglądu wsi, najwyżej oceniane są 
podejmowane i realizowane inicjatywy społeczne.

Sołectwo Ubocze
W tegorocznym konkursie uzyskało najwyższą 

ocenę. Członkowie Komisji szczególnie docenili ak-
tywność mieszkańców oraz ich udział w inicjatywach 
społecznych na rzecz sołectwa i środowiska. Zauwa-
żono duże pozytywne zmiany w sołectwie. Został 
zakończony remont świetlicy wiejskiej (wykonano 
kapitalny remont wnętrza budynku i dokonano zakupu 
nowego wyposażenia). Z inicjatywy Rady Gospodar-
czej i ks. proboszcza Stanisława Bakesa prowadzony 
jest remont kościoła. W Szkole Podstawowej w Uboczu 
odbył się kolejny festyn rodzinny. Jest to już kilkuletnia 
tradycja szkoły, która łączy w sobie Dzień Matki, Dzień 
Dziecka i Dzień Ojca. W tym czasie zaangażowane 
są i bawią się całe rodziny. Przy wsparciu samorządu 
wiejskiego po raz kolejny zorganizowany został Festi-
wal Pieśni Religijno-Patriotycznej. Powstały nowe dro-
gi gminne o nawierzchni asfaltowej (957 m). Sołectwo 
radzi sobie z pozyskiwaniem środków zewnętrznych 
na realizację swoich zamierzeń.
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Sołectwo Proszówka
W Proszówce widać coraz więcej odnowionych pose-

sji przy których są wykoszone trawniki i zadbane ogrody 
kwiatowe (działka przy remizie OSP, działka przy świetlicy 
wiejskiej, działka przy Kaplicy Leopolda). W sołectwie 
prowadzone są przez mieszkańców akcje sprzątania wsi 
i przybocznych lasków. Na uwagę zasługuje ogromna 
aktywność sołtysa, przejawiająca się w organizacji inte-
resujących spotkań i niezapomnianych imprez. Przy jego 
udziale i pod jego skrzydłami prężnie działa zespół „Soł-
tysowe Gryfinki”, rozwija się Ochotnicza Straż Pożarna 
oraz zostało założone jako pierwsze spośród wszystkich 
sołectw „Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki”, które inten-
sywnie wspiera i angażuje się w sprawy wsi oraz pomaga 
w zdobywaniu środków zewnętrznych dla sołectwa.

Sołectwo Wieża
Członkowie Komisji szczególnie docenili aktywność 

mieszkańców sołectwa oraz ich udział w inicjatywach 
społecznych na rzecz środowiska (koszenie traw, wycinka 
drzew i krzewów). Dzięki zaangażowaniu Rady Sołeckiej i 
mieszkańców sołectwa zorganizowano m.in. ferie zimowe 
dla dzieci, zajęcia dla dzieci w świetlicy wiejskiej 2 razy 
w tygodniu, święto kobiet oraz w ramach Dnia Dziecka 
festyn dla dzieci z sołectwa. Odnowiono również tablice 
ogłoszeniowe. Na terenie Wieży powstała firma zajmująca 
się recyklingiem sprzętu AGD i RTV.

Sołectwo Krzewie Wielkie
Sołectwo jest estetyczne i zadbane. W ostatnim roku 

w świetlicy środowiskowej zakupiono 100 krzeseł oraz 
kuchnię elektryczną. Zakupiono nowe okna do kaplicy 
cmentarnej. Na terenie sołectwa wyasfaltowano 5 dróg 
gminnych oraz załatano dziury w drodze powiatowej. 
Na terenie sołectwa przy drodze wojewódzkiej powstał 
zajazd z restauracją w stylu góralskim.

Sołectwo Młyńsko
Sołectwo Młyńsko jest czyste i zadbane. Aktywność 

mieszkańców w dziedzinie kultury na wsi jest zadowala-
jąca. Organizują razem z Radą Sołecką Dzień Strażaka, 
Dzień Kobiet, Dzień Dziecka oraz święto wsi – Święto 
Rodziny, gdzie na pierwszym miejscu jest stawiana 
rodzina, integracja, dobra zabawa oraz akcent sportowy. 
W sołectwie została wykonana odbudowa zabezpieczeń 
brzegowych potoku, odbudowano 5 mostków prowa-
dzących do posesji a także mury oporowe.

Sołectwo Rząsiny
Na szczególną uwagę zasługuje aktywność oraz 

zaangażowanie mieszkańców wsi w podejmowanych 
działaniach. Na terenie sołectwa wykonano szereg 
prac gospodarczych. W świetlicy wiejskiej na terenie 
sołectwa zostały wymienione okna (7 sztuk) oraz został 
przeprowadzony remont pomieszczenia dla młodzieży, 
który społecznie wykonała sama młodzież. W Rząsi-
nach zorganizowano spotkanie z Niemcami – byłymi 
mieszkankami Rząsin, przeprowadzono XII Dolnoślą-
ski Bieg Wiosny. Na terenie sołectwa aktywnie działa 
Zespół Ludowy „Rząsinianki”, który zorganizował na 
ternie wsi spotkanie 4 zespołów ludowych (z Proszów-
ki, Radostawia, Mirska i Rząsin).

Sołectwo Wolbromów
Samorząd wsi podejmował również szereg inicja-

tyw zmierzających do poprawy estetyki wsi. Wykonano 
prace budowlane w świetlicy wiejskiej, czynem społecz-
nym wykonano prace przy boisku wiejskim (koszenie 
płyty boiska, wmontowanie bramek na boisku). Obręb 
wsi posiada drogi dojazdowe do posesji wyłożone 
asfaltem. Wykonano drenaż osuszeniowy Kościoła, 
zagospodarowano plac przykościelny. Na podstawie 

protokołu konkursowego   P. 

Laureaci pierwszego miejsca – Elżbieta i Zbigniew Grodeccy przyjmują gratulacje od burmistrza.
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Ukwiecone miasto

Na początku czerwca burmistrz ogłosił drugą edycję 
konkursu „Ukwiecone miasto”. Kandydatury można było 
składać w następujących kategoriach:
· najpiękniej ukwiecony balkon lub okno
· najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy w zabudowie 
jednorodzinnej,
· najpiękniej ukwiecony ogródek w zabudowie wielorodzinnej,
· najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy przy obiektach 
usługowo-handlowych.

5 września 2010 r. komisja w składzie: wiceburmistrz 
Edyta Wilczacka, inspektor ds. ochrony środowiska Krysty-
na Samborska, prezes Towarzystwa Miłośników Gryfowa 
Iwona Jarosz, redaktor Kuriera Gryfowskiego Paweł Rubaj 

oraz pracownik ZBGKiM Eugenia Słodkowska 
dokonała podsumowania konkursu. W wy-
znaczonym terminie wpłynęło osiem zgłoszeń  
w 3 kategoriach. Komisja w tym roku, w związku  
z małą liczbą zgłoszeń, zdecydowała każdego  
z uczestników uhonorować talonem o wartości 
300 zł.

W kategorii najpiękniej ukwiecony ogródek 
kwiatowy w zabudowie jednorodzinnej laure-
atami zostali: Bożena i Bogdan Jaskułowie,  
ul. 7 Dywizji 3 oraz Krystyna i Stanisław Saw-
czakowie, ul Partyzantów 17b.

W kategorii najpiękniej ukwiecony bal-
kon lub okno: Helena i Tadeusz Pakulscy, 

Laureaci konkursu z członkami komisji oceniającej. ul. Wiśniowa 7, Bożena i Krzysztof Denisienko, 
ul. Kusocińskiego 6, Beata i Kazimierz Rotkie-
wiczowie, ul. Kusocińskiego 4 oraz Mirosława  
i Aleksander Rubajowie, ul. Sienkiewicza 2/1.

W kategorii najpiękniej ukwiecony ogródek 
kwiatowy przy obiektach usługowo-handlowych: 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Maria Sawczak, 
ul. Wiśniowa 18, Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji, ul. Jeleniogórska 6.

Oprócz nagród pieniężnych, wszyscy laureaci 
otrzymali również pamiątkowe statuetki z podzię-
kowaniem za udział w konkursie.

Zdjęcia trzech wybranych posesji na okładce.

P.

P.

Spotkanie z legendami 
Gryfowa i okolic

Towarzystwo Miłośników 
Gryfowa organizuje spotka-
nie z legendami związanymi 
z naszym miastem.

Miejsce: Rynek w Gryfowie.
Data: 22.10.2010 r., Godzina: 15.00-19.00.
Program wydarzenia:
· Autorskie przedstawienie legend,
· Wycieczka z przewodnikiem ścieżką historyczną 
naszego miasta,
· Konkursy z nagrodami,
· Pokaz walk rycerskich Bractwa Rycerskiego Za-
mku Czocha,
· Oraz wiele innych atrakcji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miesz-
kańców do udziału w imprezie. Dla każdej 
osoby przebranej w strój średniowieczny przy-
gotowaliśmy niespodziankę. W razie niepogody 
impreza odbędzie się w holu ratusza.
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Od kilku lat Saksońskie Kuratorium ds. Obszarów Wiejskich w Miltitz 
(Niemcy), ogłasza corocznie wiosną dwa międzynarodowe konkursy pla-
styczny i fotograficzny, do udziału w których zaprasza dzieci i seniorów  
z Dolnego Śląska. Współorganizatorem konkursów w Polsce jest lubańskie 
Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego 
„Pogranicze”. W tym roku konkursy odbyły się pod hasłem „Tak kolorowy 
jest nasz świat”. Nagrody dla laureatów wręczano we wrześniu podczas 
ogólnolandowych Dożynek Saksońskich. Uroczystości tej towarzyszyła 
wystawa pokonkursowa. 

Jedną z czterech laureatek z Dolnego Śląska została wychowanka 
Przedszkola Publicznego przy ul Młyńskiej w Gryfowie Śląskim Jagoda 
Wyrazik. Serdecznie gratulujemy. 

Kolorowy świat Jagody

W październiku rozpoczął się konkurs – plebiscyt na najlepszego 
dzielnicowego powiatu lwóweckiego. Kto zdobędzie ten zaszczytny tytuł 
dowiemy się już w grudniu. Zachęcamy Państwa do oddawania głosów na 
swoich dzielnicowych. 
Głosować można:
· poprzez wypełnienie kuponu konkursowego, zamieszczonego na łamach 
KG (wypisane kupony należy przesłać albo osobiście dostarczyć do re-
dakcji), 
· oddanie swojego głosu na stronie internetowej KPP Lwówek Śląski,
· oddanie swojego głosu na stronie internetowej http://www.lwowekslaski.
net/. 

Celem plebiscytu jest przybliżenie sylwetek dzielnicowych oraz pod-
niesienie społecznego zaufania do tych funkcjonariuszy, a przez to do 
całej policji. Wśród czytelników, którzy wyślą kupon konkursowy zostaną 
rozlosowane nagrody.

Plebiscyt organizuje Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim.

Kupon Plebiscytu „Najpopularniejszy dzielnicowy 2010”

Imię i nazwisko Najpopularniejszego Dzielnicowego
KPP w Lwówku Śląskim

 
…………..……………………….........................……….

Dane głosującego:

Imię i nazwisko:………………………………….…………… 

Adres zamieszkania:…………………………………..……… 

Kod pocztowy:….....-……..….

Miejscowość:………..……….

Telefon kontaktowy:………………………………………….

Podpis głosującego:……………………………………….......

Który najlepszy?

Red.

PODZIĘKOWANIE
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gryfowie Śląskim 

dziękuje M-GOK za bezpłatne udostępnienie sali na uroczystość z okazji 
Dnia Emeryta. Ponadto dziękujemy Urzędowi Gminy i Miasta w Gryfowie 
za dotację oraz państwu Niebieszczańskim za podarowanie wędlin na 
zabawę. przewodniczący Stefan Ferenc

Redakcja Kuriera Gryfowskiego przeprasza złotych jubilatów pań-
stwa Władysławę i Józefa Zelkowskich za nieprawidłowe podanie 
ich nazwiska we wrześniowym numerze KG w artykule Złote Gody.

OGŁOSZENIE
Sprzedam lub wynajmę garaż przy ul. Oldzańskiej (w okolicy  

„Polmexu”).

Tel.: 607-500-180 lub 607-500-211

TOWARZYSTWO
MIŁOŚNIKÓW 

GRYFOWA

BIBLIOTEKA DZIĘKUJE
Pracownicy Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim serdecznie 

dziękują państwu Annie i Dominikowi Korpysom za przekazanie kolo-
rowych poduszek do oddziału dziecięcego-młodzieżowego.

***
Serdecznie dziękuję Paulinie Barszczowskiej

za przekazanie w darze książek 
do filii biblioteki w Uboczu

Joanna Czerwiec

Na zdjęciu Jagoda z mamą.
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Pracownicy Zakładu Budże-
towego Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej obchodzili  
1 października 2010 roku doroczne 
święto służb komunalnych.

Imprezą towarzyszącą była 
loteria fantowa na rzecz dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Bogatyni, 
która ucierpiała najbardziej w cza-
sie sierpniowej powodzi. Fanty na 
loterię przekazało wiele firm i osób 
prywatnych, między innymi:
· Burmistrz Gminy i Miasta Pan 
Olgierd Poniźnik,
· Firma „Jantur” Produkcja Mebli 
Jan Korpysa, ul. Polna 7
· P.H.U. „GRADIX”, ul. Lwówecka 1,
· Sklep Obuwniczo-Galanteryjny – 

Pani Danuta Cybulska, ul. Kolejowa 7
· Firma Handlowo-Usługowa „EL-
STAN” ul. Gliniana 2 
· Pani Donata Widziewicz –  
ul. Lwowska.

Pracownicy Miejskiej Oczysz-
czalni ZBGKiM podarowali wędzone 
pstrągi, nalewki i przetwory domo-
wej roboty, a Pani Joanna Sokołow-
ska wykonała własnoręcznie oko-
licznościowe stroiki, z pomocą Pani 
Anny Wrony przygotowała loterię  
i przeprowadziła losowanie. 
Wszystkim darczyńcom którzy 
ofiarowali dary na fanty oraz służyli 
własną pracą w tym szlachetnym 
dziele, składamy najserdeczniejsze 
podziękowania. Dziękujemy tym, 

Loteria dla powodzian
którzy kupili losy, to znaczy uczest-
nikom obchodów „Święta Komu-
nalnika” – zaproszonym gościom  
i pracownikom Zakładu Budżetowe-
go GKiM.

Loteria cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem zaproszonych 
gości i pracowników ZBGKiM. 
Wszystkie losy zostały sprzedane, 
dzięki czemu możliwe było prze-
kazanie Szkole Podstawowej nr 1  
w Bogatyni pieniędzy na zakup no-
wego radiomagnetofonu. 

W imieniu dzieci składam najser-
deczniejsze podziękowania.

Dzień Otwarty
w oczyszczalni

Trzecia środa października 
(20.10.2010 r.) będzie dniem ot-
wartym w Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków. W godzinach od 9.00 
do 14.00 zorganizowane grupy  
i osoby indywidualne będą mogły 
przyjrzeć się procesowi chemicz-
nego oczyszczania i zobaczyć 
urządzenia techniczne i elektro-
niczne służące temu zadaniu.

Okazją do zorganizowania 
dnia otwartego jest zakończenie 
małej modernizacji oczyszczalni, 
polegającej na wymianie kompu-
tera i systemu sterującego pracą 
oczyszczalni. Środki na ten cel zo-
stały przyznane przez Burmistrza 
i Radę Miejską w kwocie 20.000 
złotych. Całe zadanie kosztuje 
26.230 zł. Wkład własny ZBGKiM 
6.230 złotych (23,8%).

W trakcie prezentacji pracy 
oczyszczalni i zagadnień zwią-
zanych z ochroną środowiska, 
co godzinę inna osoba wygłosi 
wykład na zadany temat. Wykła-
dowcami będą fachowcy spoza 
Zakładu. Szczegółowa tematyka 
zostanie podana na tablicach 
ogłoszeń w mieście. Można 
wybrać temat i wykładowcę, 
podyskutować z moderatorem,  
a w przerwie – obejrzeć zaplecze 
socjalne oczyszczalni oraz wypić 
gorące napoje i poczęstować się 
czymś słodkim.

W imieniu ZBGKiM 
zapraszam serdecznie

Dyrektor Helena Okulowska

Helena Okulowska

Serdecznie dziękujemy Panu Mariuszowi Barszczowskiemu za 
oszklenie tablicy ogłoszeń przy Kościele Parafialnym.

PODZIĘKOWANIE

W imieniu ZBGKiM Dyrektor Helena Okulowska

Biblioteka Pedagogiczna
w Lwówku Śląskim 

  

na zajęcia otwarte  
z następujących tematów:

- Redagowanie bibliografii załącznikowej;
- Instruktaż z wyszukiwania źródeł do prezentacji maturalnych – realizo-
wany w oparciu o zintegrowany program biblioteczny Aleph oraz bazy 
on-line dolnośląskich bibliotek pedagogicznych.

Zajęcia odbywać się będą od 1 października 2010 roku do 30 kwiet-
nia 2011 roku w każdy czwartek o godzinie 15.30 w lokalu Biblioteki 
Pedagogicznej przy ul. Jaśkiewicza 24 w Lwówku Śląskim.
Czas trwania zajęć: od 30 do 60 minut,
Forma zajęć: wykład, prezentacja, ćwiczenia,
Miejsce: czytelnia multimedialna Biblioteki Pedagogicznej w Lwówku 
Śląskim.
Istnieje możliwość wcześniejszego umówienia grup zorganizowanych.

Kontakt: tel.: (75) 78-24-371, e-mail: lwowekslaski@dbp.wroc.pl

ZAPRASZAMY

zaprasza uczniów z klas 
maturalnych i przedmaturalnych

Zadzwonił do nas wzbu-
rzony czytelnik, który poprosił, 
abyśmy na łamach Kuriera 
Gryfowskiego ostrzegli miesz-
kańców przed nieuczciwymi 
sprzedawcami węgla. Ostatnio 
wydarzyło się wiele przypadków 
oszustw podczas sprzedaży. 
Straty oszukanych sięgają po-
nad 200-300 kg węgla. 

Nasz czytelnik radzi, aby albo 
nie kupować u nieznajomych 
osób dorywczo zajmujących się 
handlem węglem, albo ważyć 
węgiel przy dostawie.

Oszukują na węglu

M.
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Sprzątanie Świata 2010 
W SP w Uboczu

W Gimnazjum

20 września włączyliśmy się w akcję popra-
wy stanu środowiska naturalnego pod hasłem 
„Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy od-
pady”. Wszystkie klasy przygotowały informacje, 
scenki ekologiczne, wiersze, piosenki, okrzyki, 
hasła ekologiczne związane z ww. tematem. 
Po prezentacji odbył się „Zielony marsz” ulicą, 

W SP w Rząsinach

Po kilku latach nieoficjalnego współdziałania 
15 września podpisano w Szkole Podstawowej 
w Rząsinach „Porozumienie o współpracy” po-
między trzema zaprzyjaźnionymi szkołami: Szkołą 
Podstawową w Rząsinach, Zakladni Skola Liberec  
i Grundschule Radibor „Dr. Maria Grollmuss”. Przed-
stawiciele powyższych szkół podpisali uroczysty akt 
porozumienia. Do Komitetu Honorowego wpisali się 
między innymi: władze samorządowe z Radwora, 
władze samorządowe Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
na czele z burmistrzem Olgierdem Poniźnikiem  
i zastępcą przewodniczącego Rady Miejskiej  
Witoldem Mikosem, przedstawiciele duchowieństwa  
z ks. Szczepanem Delanem, proboszczem z Radwora  
i ks. Stanisławem Bakesem – proboszczem z Rząsin. 
Wyrazem współpracy będą organizowane cyklicznie imprezy: · Polska-Łużyce-Czechy – poznajemy się wzajemnie (historia, kultura, tradycje), · Święto Szkoły- im-
prezy integracyjne, · Słowiańska Olimpiada Sportowa. Uroczystości te będą odbywać się naprzemiennie, co roku w innym z naszych krajów.

Warto nadmienić, że Szkoła Podstawowa w Rząsinach nosi imię urodzonego w Radworze ks. Alojsa Andrickiego, którego beatyfikacja odbędzie się 13 czerwca 
2011 r. w Dreźnie. Jego osoba była inspiracją do nawiązania współpracy między szkołami.

Porozumienie o współpracy

sprzątanie wyznaczonych terenów oraz ognisko 
z pieczeniem kiełbasek. Organizatorem akcji była 
niżej podpisana. 

Segregacja odpadów oraz ich recykling do-
prowadza do zachowania odnawialnych zasobów 
Ziemi. Od ich obecności z kolei zależy przetrwanie 
gatunków. Dzięki sortowaniu śmieci oszczędzamy 
drzewa i lasy poprzez powtórne wykorzystanie ma-
kulatury albo doprowadzamy do mniejszego zuży-
cia ropy naftowej, poddając recyklingowi zebrany 
plastik. Chroniąc przed wycinką lasy ratujemy nie 
tylko same drzewa lecz cały ekosystem od nich za-
leżny – miliony gatunków leśnych połączonych ze 
sobą nierozerwalnie poprzez łańcuchy pokarmowe 
i inne sieci zależności. Z kolei poprzez zmniejszenie 
zużycia ropy naftowej będziemy emitować mniej 

dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń takich jak 
tlenki azotu. Dzięki temu będziemy pozytywnie 
wpływać na klimat, nie narażając innych gatunków 
na negatywne konsekwencje globalnego ocieple-
nia. Ponadto ochronimy przyrodę przed szkodli-
wym oddziaływaniem zanieczyszczeń. Zyskają na 
tym przede wszystkim gatunki wyjątkowo wrażliwe 
takie jak rzadkie, zagrożone wyginięciem rośliny, 
porosty, czy owady.

Pamiętajmy, że najprostszym sposobem 
ochrony zagrożonych gatunków są nasze co-
dzienne, świadome decyzje. Segregując odpady, 
oszczędzając wodę i energię, zastępując samochód 
komunikacją publiczną lub rowerem chronimy 
zarówno przyrodę w całej jej złożoności, jak i nas 
samych!

Gimnazjum w Gryfowie Śląskim współpracu-
je z niemiecką szkołą od wielu lat. Współpraca na 
niwie edukacji rozpoczęła się w czasie, gdy nie 

Umowa to czysta formalność

było jeszcze gimnazjów, a szkoły podstawowe 
miały osiem klas. Odkąd gimnazja istnieją, wy-
miana młodzieży i imprezy edukacyjno-kultural-
ne wpisały się na stałe do szkolnego kalendarza. 
Dyrekcja szkoły wykazuje duże zaangażowanie w 
tę sferę życia placówki, co w efekcie przekłada 
się na doskonałe kontakty z naszymi sąsiadami.  

17 września odbyło się spotkanie dotyczące 
współpracy gimnazjów w Gryfowie i Bischofswer-
dzie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. sekretarz 
gminy Jerzy Andrzejczak, dyrektor Gimnazjum 
Alicja Kownacka, nadburmistrz  Bischofswerdy 
Andreas Erler, dyrektor Gimnazjum w Bischofs-
werdzie Bodo Lehning oraz dyrektor domu 
kultury w Bischofswerdzie Hartmut Schaar.  
W trakcie rozmów, przedstawiciele partnerskich 
miast omówili formy i terminy działań obu szkół 
oraz uzgodnili datę podpisania umowy partner-
skiej. 30 września dyrektorzy partnerskich szkół 
uroczyście podpisali umowę o współpracy.  
W swoich wystąpieniach podkreślili zgodnie, że 
umowa ta, to czysta formalność. Potwierdził to 
również zaproszony na uroczystość sekretarz 
Jerzy Andrzejczak, który od lat obserwuje liczne 
polsko-niemieckie działania. 

Z dyrektorem Bodo Lehningiem przyjechała 
do Polski grupa młodzieży z Niemiec. Młodzież 
przywiozła prace plastyczne, które powstały  
w marcu podczas warsztatów w Bischofswer-
dzie. Uczestniczyli w nich nasi gimnazjaliści, 
którzy w konkursie na najładniejszy kolaż zajęli 
trzy pierwsze miejsca. Wspólnie przygotowano 
wystawę, która uświetniła uroczystość podpisa-
nia umowy. 

Więcej na temat pobytu niemieckiej młodzie-
ży w Gryfowie na str. 16.

Alicja Celejowska

Danuta Woźniczko
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U podnóża zamku Książ na regionalnych zawodach konnych w ujeżdżeniu, uczen-
nica klasy trzeciej Gimnazjum Dominika Sobucka osiągnęła duży sukces. Zawodniczka 
reprezentowała Gimnazjum w Gryfowie Śl. oraz Klub Jeździecki „Jedenastka Izerska”  
z Leśnej. Startowała na prywatnym koniu Bejrut i zajęła II miejsce w kategorii gimnazja 
– kluby sportowe. 

Na co dzień Dominika trenuje ujeżdżanie w Klubie Jeździeckim „Jedenastka Izerska” 
i startuje w licznych zawodach regionalnych, pokazowych i towarzyskich, zajmując  
w nich czołowe lokaty. Gratulujemy Dominice zajętego miejsca, życzymy wielu sukce-
sów i dalszego rozwoju talentu sportowego. 

Zaklinaczka koni

Źródło: KJ „Jedenastka Izerska” 

W dniach 1-3 października na terenie Gryfowa 
Śląskiego przebywali w ramach współpracy 
miast partnerskich Gryfowa Śl. i Gryfic (woj. 
zachodniopomorskie) przedstawiciele Rad Peda-
gogicznych Gimnazjum nr 1 w Gryficach z dyrek-
torem Zbigniewem Hłądem i Szkoły Podstawowej  
w Trzygłowie (powiat gryficki) z dyrektorem Sła-
womirem Rospondkiem. Nauczycielom z Gryfic  
i Trzygłowa towarzyszył dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych w Gryficach Roman Łobożewicz.

 W trakcie pobytu w Gryfowie Śl. pedagogom 
z Gryfic towarzyszyli nauczyciele z Gimnazjum  
w Gryfowie Śl. z dyrektor Alicją Kownacką. Korzy-
stając z ładnej pogody, goście z Gryfic postanowili 
zwiedzić Karpacz i okolice Gryfowa Śl. Zobaczyli 
między innymi: Park Miniatur Zabytków Dolnego 
Śląska w Kowarach, Świątynię Wang w Karpaczu 
oraz Zamek Czocha.
W trakcie pobytu w naszym mieście doszło do 
kilku wspólnych posiedzeń rad pedagogicznych 
szkół. Nauczyciele wymienili swoje doświad-
czenia zawodowe, dyskutowali nad sposobami 
wdrażania nowej reformy oświatowej, omawiali 
możliwe formy współpracy pomiędzy szkołami 
i poszczególnymi nauczycielami. W jednej z rad 

Wizyta nauczycieli z Gryfic

pedagogicznych udział wzięli przedstawiciele władz gminych: zastępca burmi-
strza Edyta Wilczacka, sekretarz Jerzy Andrzejczak i skarbnik. Anna Jankowska.  
W niedzielę 3 października, przed wyjazdem do Gryfic nasi goście zwiedzili budynki 
szkolne. Obejrzeli aulę szkoły, siłownię, pracownie informatyczne, Izbę Pamięci 
Narodowej w pracowni historycznej, bibliotekę, świetlicę, pracownie j. polskiego, 
matematyki, biologii i chemii. 

Mamy nadzieję, że naszym gościom szkoła się podobała, a z pobytu w Gryfowie 
wywieźli miłe wspomnienia.

Na nasz konkurs zdjęcia nadesłali: Mateusz Szeliga, Małgorzata 
Jabkowska, Robert Grzelczak i Jerzy Andrzejczak. Tym razem 
nasz wybór padł na zdjęcie Roberta Grzelczaka (prezentujemy je na 
stronie 20). Gratulujemy zwycięzcy i zachęcamy państwa do udziału 
w konkursie.

Oczekujemy zdjęć, na których znajdą się:
∙ architektura Gryfowa (zabytki, budowle, charakterystyczne dla 
miasta detale architektoniczne)
∙ ludzie (mieszkańcy Gryfowa)
∙ ciekawe miejsca, wydarzenia związane z naszym miastem.

Konkurs adresowany jest nie tylko do mieszkańców naszej gminy. 
Zdjęcia może nadsyłać każdy, kto ma na to ochotę, pod warun-
kiem spełnienia powyższych założeń. Zdjęcia prosimy nadsyłać do  
25 dnia każdego miesiąca na adres biblioteka.gryfow@gmail.com 

Poznaj miasto moje 
– konkurs dla mieszkańców

Fo
t.

: D
ar

iu
sz

 M
ic

ha
ls

ki



Kurier Gryfowski – Październik 2010 14

Na grzyby

W tym roku, jak do tej pory, w naszych lasach nie było zatrzęsienia grzybów. 
Być może pojawią się jeszcze w październiku, a mogą też być nawet w listopa-
dzie. Najbardziej popularnymi grzybami ze środowiska naturalnego w Polsce są 
borowiki, kurki, koźlaki, maślaki, rydze, opieńki i podgrzybki. Grzyby są znane od 
tysięcy lat, i chociaż mają one niewielkie wartości odżywcze, to głównie ze wzglę-
du na duże walory smakowe chętnie są zbierane i spożywane. Przy zbieraniu 
grzybów musimy pamiętać, że stale czyha na nas śmiertelne niebezpieczeństwo. 
W naszych lasach oprócz wspaniałych grzybów jadalnych, rośnie wiele gatunków 
zawierających trujące toksyny, które mogą być nawet przyczyną śmierci. Szacuje 
się, że w Polsce umiera w ciągu roku od 500 do 1000 osób zatrutych grzybami. Te 
cyfry powinny zaniepokoić nawet najbardziej doświadczonego grzybiarza. Tak, jak 
najczęściej topią się ludzie umiejący pływać, tak najczęściej zatruwają się ci, którzy 
uważają się za znawców grzybów. Przy zbieraniu grzybów należy przyjąć żelazną 
zasadę, że nie biorę grzybów których nie znam lub co do których nie jestem pew-
ny. Często bywa, że znalezione grzyby mają inne zabarwienie niż zawsze, albo są 
zbyt młode lub zbyt stare by je jednoznacznie określić. Takich nigdy nie wkładajmy 
do koszyka. Pamiętajmy – jeden grzyb nas nie zbawi a może śmiertelnie zatruć. 
Większość grzybów trujących ma pod kapeluszem blaszki, najczęściej o białym 
zabarwieniu i na te grzyby trzeba szczególnie uważać. Można je pokazać innym 
grzybiarzom, w ten sposób upewniając się w swojej decyzji. Przeważająca więk-

szość grzybów posiadających na spodniej stronie kapelusza tak zwane rurki, przy-
pominające gąbkę, jest jadalna. Wyjątek stanową: niejadalny goryczak żółciowy, 
potocznie zwany szatanem, oraz trujący borowik szatański, który w Polsce bardzo 
rzadko występuje. Pozostałe grzyby z tzw. gąbką są jadalne. Należy pamiętać 
też o tym, iż nieprawdą jest, że grzyby trujące są zawsze gorzkie, bo na przykład 
muchomor sromotnikowy ma łagodny smak. Zatruciu nie zapobiega moczenie  
i gotowanie, marynowanie czy suszenie trujących grzybów. Zdarzają się czasami 
zatrucia grzybami jadalnymi, ale to ze względu na niewłaściwe ich przyrządzanie, 
przede wszystkim przez niedogotowanie lub niedosmażenie. Warto wiedzieć, że 
tylko niektóre grzyby, jak prawdziwki, pieczarki, czy kanie można jedynie smażyć. 
Pozostałe, dla bezpieczeństwa, trzeba obgotować a dopiero później smażyć. 
Szczególnie dotyczy to osób z problemami trawiennymi.

Jeżeli mimo ostrożności źle się poczujemy po zjedzeniu grzybów, należy jak 
najszybciej zgłosić się do lekarza. Nim chory dotrze do szpitala, należy u niego 
spowodować wymioty i zabezpieczyć resztki grzybów do badania. Objawy za-
trucia grzybami mogą być różne, w zależności od rodzaju i ilości spożytych grzy-
bów. Najczęściej są to nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka. Pojawiają się 
stosunkowo szybko, bo do 4 godzin po spożyciu. Tego rodzaju zatrucia, które 
pojawiają się stosunkowo szybko, są wyleczalne. Najgorsze są zatrucia mucho-
morami, a szczególnie muchomorem sromotnikowym. Pierwsze objawy poja-
wiają się niestety później, bo dopiero po upływie od 5 do 48 godzin, w postaci 
wymiotów, wodnistych stolców, bólów brzucha. Po kilku dniach dochodzi do 
uszkodzenia wątroby i innych narządów wewnętrznych a także mózgu. Zjedze-
nie nawet niewielkiej części muchomora sromotnikowego lub jego pokrewnych, 
najczęściej kończy się zgonem. Uważajmy zatem, by radość wyprawy na grzyby 
nie skończyła się wielką tragedią.

Witold Mikos

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego informuje 

24 lipca na Stadionie Sportowym w Mirsku odbył się  
III Powiatowy Kiermasz Ekologiczny, na którym 
przeprowadzono dwa konkursy na „Ekozabawkę” 
dla klubów 4-H i „Rękodzieło dla twórców ludowych.  
Do oceny w konkursie „Rękodzieło” zgłoszono 12 prac.  
W eliminacjach powiatowych I miejsce zajęli państwo 
Dorota i Tomasz Pawlakowie z Mlądza – za lawen-
dowe pudełeczko, II miejsce Irena Wydra z Proszówki 
– za wyroby szydełkowe, III miejsce Adam Kulikowski 
z Wojciechowa – za koszyczek z makaronu. Specjalne 
wyróżnienie zdobył Grzegorz Wydra z Proszówki – za 
prace wykonane w drewnie. W konkursie dla klubów 
4-H I miejsce zajął klub „Trzepak” z Rząsin.

***
11 września na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze 

odbył się XXIII Kiermasz Ekologiczny, na którym prezen-
towano gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne, 
wystawę prac artystów i twórców ludowych, prezentacje 
pszczelarskie, wystawę wyrobów i surowców naturalnych 
oraz roślin ozdobnych i kompozycji kwiatowych, występy 
zespołów ludowych i dziecięcych. Powiat lwówecki re-
prezentowały dwa zespoły folklorystyczne „Rząsinanki”  

Ekologicznie i na ludowo z Rząsin i „Sołtysowe Gryfinki” z Proszówki. 
Podczas imprezy zostały przeprowadzone 
dwa konkursy regionalne II etapu na 
„Rękokodzieło” i „Ekozabawkę”. W obu 
konkursach uczestniczyli laureaci I etapu  
z sześciu powiatów: lubańskiego, lwówe-
ckiego, bolesławieckiego, kamiennogór-
skiego, jeleniogórskiego i zgorzeleckiego. 

Nasi przedstawiciele z powiatu lwówe-
ckiego w II etapie zajęli czołowe miejsca, 
należą się im za to duże brawa. W kategorii 
„Rękodzieło” I miejsce zdobył pan Adam Ku-
likowski z Wojciechowa (gmina Lubomierz), 
a II miejsce państwo Pawlakowie z Mlądza 
(gmina Mirsk). W konkursie dla klubów 4-H 
III miejsce zajął „Trzepak” z Rząsin. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Nagrody były dofinansowane ze środków 
wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach projektu „V Eurore-
gionalne Spotkania Ekologiczne” DODR we Wrocławiu, Miasta Jelenia Góra oraz Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.

Ponadto PZDR uczestniczył i współorganizował: 
· 24 lipca – II Powiatowy Jarmark Ekologiczny w Mirsku – prezentacja twórców ludowych, gospodarstw ekologicznych 
i agroturystycznych.
· 5 września – Dożynki Wojewódzkie w Kamieńcu Ząbkowickim, powiat lwówecki reprezentował zespól folklorystyczny 
„Sołtysowe Gryfinki” z Proszówki.
· 11 września – XXIII Kiermasz Ekologiczny, powiat lwówecki prezentowały dwa zaprzyjaźnione zespoły z Gryfowa 

Śląskiego: Sołtysowe Gryfinki z Proszówki i „Rząsinianki z Rząsin. 
· 12 września – Dożynki Diecezjalne, Powiatowe i Gminne w Gryfowie Śląskim – DODR 
we Wrocławiu przygotował prezentację produktu lokalnego Pogórza Izerskiego.
· 17-19 września – Szkolenie dla liderów klubów 4-H w DODR we Wrocławiu  
nt. „Ochrona środowiska naturalnego poprzez edukacje ekologiczną i budowę ście-
żek ekologicznych”.

Zespół „Sołtysowe Gryfinki” serdecznie dziękuje Dariuszowi  
Niebieszczańskiemu za zasponsorowanie wyjazdu 11 września na  
XXIII Kiermasz Ekologiczny do Jeleniej Góry.

 Stowarzyszenie „Maltanowo” z Płóczek Górnych 
 (gmina Lwówek Śląski).

Stoisko państwa Doroty i Tomasza Pawlaków z Mlądza – gmina Mirsk.

Opracowała Teresa Polesiak 

kierownik Jan August

Dziękuję mieszkańcom Młyńska, którzy odpowiedzieli na mój apel  
w sprawie pomocy i wsparcia powodzian w Bogatyni. Szczególnie dziękuję 
pani Danucie Muzyce – właścicielce miejscowego sklepu za pomoc w zbiórce 
artykułów i środków chemicznych.

sołtys Młyńska Maria Sosnowska
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Dobiega końca konserwacja kaplicy Schaffgo-
tschów w kościele parafialnym w Gryfowie Śląskim. 
Prace są prowadzone od połowy czerwca. Ekipa 
konserwatorska składa się z czterech osób. Są to 
studenci ostatnich lat Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie studiujący na kierunku konserwacja  
i restauracja dzieł sztuki oraz rzeźba, którzy pracują 
pod okiem konserwatora zabytków z Wrocławia 
Doroty Gurtat. Jak poinformowała nas szefowa 
ekipy, prace obejmują konserwację renesansowego 
epitafium rodziny Schaffgotschów oraz ścian i skle-
pień wraz z dekoracją stiukową w kaplicy grobowej 
Schaffgotschów i w loży kolatorskiej. 

Jak weszliśmy tu po raz pierwszy – mówi Dorota 
Gurtat – to zobaczyliśmy, że czeka nas ogrom pra-
cy. Wszystko było, mówiąc kolokwialnie, zapaćkane.  
W niektórych miejscach było nawet osiem warstw 
farby. Ze stiuków na sklepieniach trzeba było to 
wszystko zetrzeć, bardzo dokładnie oczyszczano 
również ściany i epitafum. Po gruntownym oczysz-
czeniu na sklepieniach ukazały się postacie funda-
torów, które wcześniej nie były widoczne. Przepro-
wadziliśmy także badania, na podstawie których 
ustaliliśmy pierwotną kolorystykę kaplicy. Nikt nie 
wiedział bowiem, jaki miała kolor gdy powstała.

Widząc panią Dorotę stojącą na rusztowaniu, ma-
lującą fragmencik sklepienia z dokładnością co do mi-
limetra, staraliśmy sobie wyobrazić, jak czasochłonna 
i żmudna jest to praca. Jednak pani konserwator mówi 
o niej z ekscytacją i błyskiem w oku – Najtrudniejsze 
było odczyszczenie epitafium tak, aby nie uszkodzić 
polichromii. Figury czyściliśmy wacikami do uszu i 
 specjalnymi środkami chemicznymi. Żartowano z nas 
w sklepie, gdy kupowaliśmy ogromne pudła wacików, 
że pewnie będziemy robić zawody w czyszczeniu 
uszu(...) 

Konserwacja dobiega końca

W trakcie prac okazało się, że być może epitafium 
nie od początku znajdowało się w kaplicy – Nie ja jedna 
przypuszczam – mówi pani Dorota – że epitafium nie 
pochodzi stąd. Myślę, że zostało ono przywiezione 
ewentualnie przeniesione z innego kościoła, ponieważ 
nie pasuje do kaplicy, jest niewymiarowe. Góra powinna 
być o co najmniej półtora metra wyższa, a całość po 
półtora metra w każdą stronę szersza. Sceny na górze 
epitafium powinny być przesunięte w prawo i w lewo, 
lecz nie ma na to miejsca. Aniołki po bokach powinny 
stać również dalej, ale przeszkadza im w tym sklepienie. 
Wszystko jest za bardzo ściśnięte. Nie ma jednak źródeł 
potwierdzających, że tak było(...).

Konserwatorzy robią wszystko, aby zdążyć z praca-

mi na odpust, który odbędzie się w połowie października. 
Nie wiadomo jednak czy tak się stanie – Wszystko za-
leży od profesora Kossakowskiego z krakowskiej ASP. 
Czekamy na jego wizytę i wskazówki co do złoceń, jakie 
mają się znaleźć na epitafium. Jeżeli będziemy musieli 
złocić całość, niestety nie zdążymy na odpust. Cała tech-
niczna część jest już zrobiona, musimy tylko dokończyć 
epitafium, nawet przy całości złoceń zakończymy prace 
do końca października – mówi Dorota Gurtat.

Na konserwację kaplicy Schaffgotschów Pa-
rafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej  
w Gryfowie pozyskała z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego 200 tys zł.

M.

W 70 rocznicę masowych deportacji ludności pol-
skiej z Kresów Wschodnich, Sybiracy z gryfowskiego 
koła tradycyjnie uczcili Dzień Sybiraka. W przeddzień 
głównej uroczystości posadzono kwiaty i zapalono 
znicze pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym. 
19 września 2010 r. została odprawiona Msza św. 
w intencji Sybiraków. W nabożeństwie wzięli udział 
Sybiracy i ich rodziny. Następnie odbyło się spotka-
nie w restauracji „Trevi”. Uczestniczyli w nim wyjąt-
kowo licznie członkowie koła oraz zaproszeni goście  
m.in. Teresa Wolska – inspektor ds. infrastruktury 
społecznej, Jarosław Trościanko – wiceprezes Za-
rządu Oddziału w Jeleniej Górze oraz współpracu-
jący z kołem kierownicy jednostek Urzędu. Zebrani 
chwilą ciszy oddali pamięć Sybirakom, którzy odeszli 
do wieczności. Następnie odbyło się okolicznościowe 
przemówienie. Spotkanie zakończyło się wspólnym 
posiłkiem i dyskusją przy kawie. 

Z okazji 70 rocznicy masowych deportacji, ucz-
niowie Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim pod 
opieka Ewy Kasprzak uczestniczyli w ogólnopolskim 
konkursie pod hasłem „Wojenne losy”. Uczennica  
kl. VI c Dorota Sikorska otrzymała wyróżnienie.

Związek Sybiraków Oddział w Jeleniej Górze wy-
dał w formie książkowej dokumenty – wspomnienia 
i fotografie jeleniogórskich Sybiraków. Książka nosi 
tytuł „Aby przetrwała pamięć”. Dokumenty te, były 
prezentowane na wystawie zorganizowanej przez koło 
Sybiraków w Gryfowie w lutym br., książkę zaś moż-

na wypożyczyć w Bibliotece Publicznej w Gryfowie 
Śląskim. Poniżej fragment wstępu do niej autorstwa 
Elżbiety Plucińskiej. W kilku słowach przypomnienie 
tragicznego fragmentu historii Polski....

Sybir – kraina geograficzna położona za Uralem. 
Obszar równy obszarowi całej Europy wynosi ponad  
10 milionów kilometrów kwadratowych. Dla przeciętne-
go, współczesnego Polaka Sybir jest symbolem represji, 
miejscem deportacji ludzi rozproszonych często po ca-
łym terenie byłego Związku Radzieckiego, skazanych na 
niewolniczą pracę, głód i niewyobrażalne cierpienia.

Sybiracy to ci, którzy po agresji Rosji Sowieckiej na 
Polskę znaleźli się na nieludzkiej ziemi – ziemi mrozu, 
wiecznych śniegów, głodu. Ziemi powolnego, bezna-
dziejnego konania. Historia zsyłek Polaków nie dotyczy 
jedynie okresu II Wojny Światowej. Takiego rodzaju 
represje stosowali już carowie rosyjscy. Perfekcjonistą 
tego „dzieła" okazał się z pewnością Józef Stalin. Łamiąc 
wszelkie obowiązujące wówczas zasady traktatowe, od 
17 września 1939 roku, czyli dnia uderzenia armii radzie-
ckiej na Polskę, polityka sowiecka skierowana była na 
unicestwienie państwowości polskiej, na rabowanie Rze-
czypospolitej, na niszczenie wszelkich przejawów życia 
gospodarczego i politycznego. Przystąpiono do planowej 
eksterminacji ludności. Rozstrzeliwano lub wywożono 
do obozów inteligencję, oficerów i policjantów, a także 
osoby, które uważano za niebezpieczne lub szkodliwe. 
Tysiące ludzi pozbawiono dorobku całego życia, upodlo-
no traktując gorzej niż bydło, zmuszając do niewolniczej 

pracy, skazując na śmierć z głodu i wyniszczenia wśród 
bezkresnych stepów i skutej lodem tajgi tylko za to, że byli 
Polakami. (...) Minęło wiele lat od momentu powrotu Sybi-
raków do Polski. Wracali różnymi drogami – transportem 
kolejowym ze wzruszeniem i zdziwieniem przekraczając 
granice dawnej Rzeczypospolitej. Wracali przez Afrykę i 
połowę Europy. Różnie witała ich Ojczyzna. Gdy wrócili 
najczęściej starali się zapomnieć, wymazać z pamięci 
koszmar zesłania. Byli i tacy, którzy niszczyli dokumenty, 
nieliczne fotografie, wszystko to, co mogłoby przypomi-
nać straszny czas. Jeszcze teraz wśród Sybiraków są lu-
dzie, którzy po prostu boją się wspominać. A nuż historia 
powtórzy się? Może nie powinno się temu dziwić -długie 
lata zakłamywania historii sprzyjały niepewności. Komuś, 
kto przeżył niewolę trudno było wmówić, że ciemięzca 
stał się bratem i przyjacielem. Najodważniejsi walczyli  
o pamięć. Ponad dziesięć lat trwały zabiegi o ustanowie-
nie KRZYŻA ZESŁAŃCÓW SYBIRU. Uświadomienie 
społeczeństwu, czym były stalinowskie represje wobec 
Polaków nie należało do zadań łatwych. O zbrodniach 
hitlerowskich wiedzieli wszyscy, zbrodnie sowieckie były 
tematem tabu w ciągu długich lat władzy PRL.

„Krzyż Zesłańców Sybiru" jest zadośćuczynieniem 
dla tych, którzy obronili wartości patriotyczne i ogólno-
ludzkie, upomnieli się o pamięć dla Polaków, którzy 
cudem powrócili z nieludzkiej ziemi, a także tych, co 
pozostali w zapomnianych mogiłach rozsianych wśród 
bezkresnej Syberii. Zawarte w tej książce wspomnienia 
niech choć w niewielkiej części przyczynią się do tego, 
aby przetrwała pamięć...

Pamięć o Sybirze trwa

Opracowała
Prezes Związku Sybiraków Elwira Urbańska
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Coraz skuteczniej leczymy nowotwo-
ry, opanowaliśmy choroby zakaźne, które 
dziesiątkowały populacje, ale wciąż nie 
możemy znaleźć zamiennika krwi – jedy-
nego w swoim rodzaju, niemożliwego do 
podrobienia lekarstwa. Chorzy oczekujący 
na ten bezcenny dar nadal mogą liczyć 
tylko na bezinteresowny gest drugiego 
człowieka, któremu się chce.

Po pierwsze, chce się wyjść z domu 
i dotrzeć do punktu krwiodawstwa. Po 

medycznej dodaje, że dawcą krwi może 
zostać tylko osoba pełnoletnia, sam za-
bieg jest zaś całkowicie bezpieczny, sprzęt 
do poboru krwi jednorazowy, warunki 
sterylne. Uczestnictwo w akcji to najlepszy 
sposób, aby oszacować stan zdrowia. 
Dawca to osoba całkowicie zdrowa. Mu-
szą to potwierdzić badania. Przyznaje ,że 
zdarzały się przypadki, iż uczniowie dzięki 
pobraniu krwi i szczegółowemu badaniu, 
które mu towarzyszy, dowiadywali się  
o ukrytych chorobach i dzięki temu 
wcześnie mogli rozpocząć leczenie. Gry-
fowska młodzież krew oddaje już od 5 lat. 
Dotąd młodzi ludzie jeździli do Powiatowej 
Stacji Krwiodawstwa we Lwówku. Tym 
razem było łatwiej. Wymierny efekt akcji  
w Gryfowskim ZSOiZ ośmielił jej organi-
zatorów, którzy ustalili już kolejny termin  
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Tak więc 
13 kwietnia będzie miała miejsce kolejna 
zbiórka krwi w gryfowskiej szkole, na którą 
już dzisiaj zapraszamy wszystkich chęt-
nych mieszkańców miasta. Jednocześnie 
serdecznie dziękujemy tym gryfowianom, 
którzy z podobnego zaproszenia już sko-
rzystali i 30 września wspólnie z młodzieżą 
honorowo oddali krew.

Chodź z nami krewniakami!

drugie, chce się zająć czas wypełnianiem 
ankiety i odpowiedziami na szczegółowe 
pytania dotyczące stanu zdrowia i nie 
tylko. Po trzecie, chce się skazać na chwi-
lowy dyskomfort związany z badaniem 
lekarskim, potem użyciem cienkiej igły. 
Dawcy krwi w większości podkreślają, że 
jest to całkowicie bezbolesny zabieg, ale 
przecież nie jest trudno wyobrazić sobie 
tysiące przyjemniejszych czynności. Tym 
bardziej więc godna podziwu wydaje 

się postawa 54 bohaterów akcji „Chodź  
z nami krewniakami”, która miała miejsce 
30 września w ZSOiZ w Gryfowie Śl. 
Wspólnie z Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, 
Powiatową Stacją Krwiodawstwa w Lwów-
ku Śl., Szkolne Koło PCK zorganizowało 
zbiórkę, której efektem było 20 litrów krwi.

Henryk Kiwak – lokalny lider daw-
stwa krwi nie mógł wyjść z podziwu – To 
niesłychane, efekt akcji przerósł nasze 
najśmielsze oczekiwania. Jestem pod 
wielkim wrażeniem tej wspaniałej młodzie-
ży. Rodzice, dyrekcja i nauczyciele mogą 
być z nich dumni. Nie skorzystali nawet 
z ustawowego dnia wolnego, ponieważ 
większość czasu spędzili w kolejce do 
rejestracji, potem badania lekarskiego, 
następnie pobrania krwi. Szkoła może za-
liczyć to do swoich sukcesów wychowaw-
czych. Niesamowici są ci młodzi ludzie! To 
niecodzienny widok. Nie dziwię się temu 
jednak, ponieważ wspaniały przykład dają 
im nauczyciele, którzy przyłączyli się do 
akcji i również oddali krew.

Elżbieta Świercz – współorganizator-
ka akcji, która zabezpieczała ją od strony 

Czy wiecie Państwo, gdzie leży Wyrwak 
i kim był bożek Flins? Odpowiedzi na te  
i wiele innych pytań znaleźli uczestnicy dwu-
dniowego polsko-niemieckiego spotkania 
pod hasłem „Szlakiem ciekawych miejsc 
i interesujących ludzi”, które odbyło się 
w dniach 30 września – 1 października w 
Gryfowie w ramach projektu Europejskie 
Centrum Kulturalno-Informacyjne w obrę-
bie programu współpracy transgranicznej 
Polska-Saksonia 2007-2013. 

Goście z Bischofswerdy, czyli 15-oso-
bowa grupa młodzieży oraz ich równo-
latkowie z gryfowskiego gimnazjum, na 
brak atrakcji nie mogli narzekać. Ważnym 
punktem programu był wyjazd do Zamku 
Legend Śląskich, w którym w rzeczywi-
stości mieszkają wielkie ruchome lalki. 
Ożywają, aby opowiedzieć dawne dzieje 
krainy władanej przez potężnego Ducha 
Gór. Młodzi ludzie zwiedzali zamek oraz 
wzięli udział w warsztatach kowalstwa, 
ceramiki oraz litografii. Nocleg zaplano-
wano w Kamieniu – kultowym już dziś 
schronisku PTTK. W bogatym, dwudnio-
wym programie, nie zabrakło miejsca na 
rozrywkę. Dla młodzieży zorganizowano 
dyskotekę, która poprowadził Mariusz 
Dragan oraz ognisko, które przygotował 

Darek Wojciechowski. W trakcie zajęć 
plastycznych młodzież stworzyła „drzewo 
przyjaźni” rysując jesienne liście ze swoim 
imieniem i przyklejając je do drzewa na-
malowanego przez bibliotekarkę Jolantę 
Kuczyńską. Nad sprawną komunikacją 
i bezpieczeństwem czuwały nauczycielki 
i tłumaczki Małgorzata Więcewicz  
i Małgorzata Szczepańska. Drugiego 
dnia pobytu przyszedł czas na kulmina-
cyjny punkt spotkania- wyciągnięcie z 
odmętu historycznego niebytu mitycznego 
wzgórza Wyrwak, z którego historią 
zapoznała polsko – niemiecką grupę Ka-
tarzyna Romanowicz-Kłosin. Wyrwak 
to zarówno historyczny, jak i geologiczny 
rarytas. Przede wszystkim zaś to cudow-
nie położone miejsce, z którego rozciąga 

się jedyny w swoim rodzaju 
widok na Świeradów-Zdrój. 
Młodzi ludzie nie mieli 

ochoty z niego schodzić. Po raz kolejny 
okazało się, że prawdziwa międzynaro-
dowa współpraca, partnerstwo, widoczne 
są najlepiej na poziomie zawieranych pod-
czas takich wizyt znajomości, przyjaźni. 
Wrześniowe spotkanie było już kolejnym 
z serii, przed nami następne. Nawet dla 
mieszkańców naszej gminy są one okazją 
do poszerzenia wiedzy dotyczącej niezwy-
kle zawikłanej historii naszego regionu.

Organizatorzy przedsięwzięcia serdecz-
nie dziękują licznym wolontariuszom, którzy 
w trakcie tych dwóch intensywnych dni nie 
szczędzili sił, pomagając w czasem napraw-
dę egzotycznych zajęciach. Dzięki Wam 
osiągnęliśmy sukces. Niemiecka młodzież 
wyjeżdżała z Gryfowa z żalem, a pożegna-
niom i uściskom z naszymi gimnazjalistami 
nie było końca.

U stóp Wyrwaka

Szczególne podziękowania za bez-
płatne użyczenie sprzętu nagłaśniające-
go panu Arturowi Lewandowskiemu  
i firmie nagłośnienie24.pl.

M.

M. Szczepańska
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USŁUGI SPRZĄTANIA AGMAR
WYKONUJEMY:

∙ CYKLICZNE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ
∙ SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ

∙ PRANIE DYWANÓW  I TAPICERKI OBICIOWEJ
∙ PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ

∙ MYCIE OKIEN
∙ SPRZĄTANIE BUDYNKÓW  I MIESZKAŃ PO REMONTACH

∙ OPIEKA NAD NAGROBKAMI NA CMENTARZACH

TEL. 793-932-422
TEL. DOMOWY – (75) 78-45-392

  
    

Kierownik budowlany z uprawnieniami do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograni-
czeń w specjalności konstrukcyjno-budowla-
nej oraz dużym doświadczeniem zawodowym 
podejmie nadzór nad pracami przy budowie 

domków jednorodzinnych  
i innych obiektów.

OGŁOSZENIE

Tel.: 697-932-875
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Tegoroczne dożynki w Gryfowie miały 
szczególną oprawę i dzięki temu były naprawdę 
wyjątkowe. 12 września w Gryfowie świętowano 
dożynki diecezjalne, powiatowe i gminne zara-
zem.

Tegoroczne dziękczynienie diecezji legnickiej 
za plony ziemi i pracę na roli przebiegały pod ha-
słem „Do Matki pięknej Miłości”, zachęcając do 
kroczenia drogą naznaczoną służbą Bogu i bliź-
niemu. Podczas uroczystej Mszy św. sprawowa-
nej pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego 
Stefana Cichego w kościele pw. św. Jadwigi 
wspominano ciężkie warunki tegorocznych 
żniw, z którymi rolnicy musieli się zmierzyć. 
Nie wszędzie pola obrodziły w obfitości. Wiele 
zniszczyła klęska powodzi, która nie oszczędziła 
również diecezji legnickiej.

Jak każdego roku w sposób uroczysty wyra-
żamy nasze dziękczynienie Panu Bogu za Jego 
błogosławieństwo udzielane ludziom i ich pracy, 
będące także wyrazem wdzięczności dla tych, 
co swoją pracą żywią nas i bronią – powiedział  
w homilii bp Stefan Cichy.

Podczas liturgii poświęcony został chleb oraz 
wieńce dożynkowe przywiezione przez 26 dele-
gacji dekanalnych, powiatowych i gminnych. 
Po Eucharystii spod kościoła wyruszył barwny 
korowód dożynkowy, za którym na bryczce 
jechał bp Stefan Cichy wraz ze starostą lwó-
weckim Arturem Zychem i starostami dożynek 
– Danutą Krawczyk i Janem Mściszem, a za nimi 
postępowali muzykanci i goście. Potem na sta-
rych ciągnikach, ze zbiorów Jana Widomskiego  
z Ołoboku w gm.Osiecznica, przyjechali organi-
zatorzy – Krystyna Samborska z ramienia gry-
fowskiego ratusza, z Powiatowej Izby Rolniczej 
Rafał Dyjur i ks. Piotr Moroz, duszpasterz rolni-
ków. Jak wspominają sami gryfowianie – było to 
bardzo wzruszające i radosne widowisko. W tych 
diecezjalno-powiatowo-gminnych dożynkach 
oprócz organizatorów – władz diecezji, miasta  
i powiatu lwóweckiego – udział wzięli m.in. die-
cezjalny duszpasterz rolników ks. Piotr Moroz, 
wicemarszałek województwa dolnośląskiego 
Jerzy Łuźniak, wiceprzewodniczący sejmiku Jó-

zef Pawlak, przedstawiciele dolnośląskich agend  
i organizacji rolniczych, okolicznych samorzą-
dów, a także wicestarosta lubański Wojciech 
Zembik i posłanka Marzena Machałek.

Podczas świętowania nie mogło zabrak-
nąć tradycyjnego ceremoniału dożynkowego 
i konkursu wieńców dożynkowych, w którym 
najlepsze okazały się te z Pławnej Dolnej w dek.

Pierwsze takie dożynki w Gryfowie

Organizatorzy dziękują sponsorom za 
wsparcie finansowe, dzięki któremu 
organizacja święta wsi była możliwa: 

Sponsor strategiczny 
Operator gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM, 
Agencja Nieruchomości Rolnych, 

Agencja Rynku Rolnego, 
SKOK „Wspólnota”, 

Zakłady Mięsne „Niebieszczańscy”, 
„Matusewicz” Budowa Maszyn, 
Bank BGŻ S.A., LUVENA S.A., 

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie, 
Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, 

Mazowieckie Centrum Hodowli  
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o., 

EnergiaPro Jelenia Góra, 
Przedsiębiorstwo Handlowe „Sawczak” Sp. J.

Lwówek Śl., Ptaszkowa w dek. Kamienna Góra 
Wschód oraz Ołoboku w dek. Węgliniec. Jury 
postawiło na tradycję, wykorzystanie materia-
łów naturalnych i poziom wykonania. Wręczono 
honorowe odznaczenia przyznane przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego 
„Zasłużony dla Rolnictwa” dla Celestyna Rakow-
skiego z Mirska, Tomasza Sochackiego z Rębi-
szowa, Celiny Bucy z Gryfowa, Danuty Krawczyk 
z Wieży, Edwarda Króla z Młyńska, Czesława 
Krzystka z Krzewia Wielkiego, Teresy Masury  
z Proszówki, Janiny Mścisz z Rząsin, Elżbiety 
Rak z Wolbromowa oraz Krzysztofa Sieradzkiego 
z Ubocza. Poza tym w imieniu Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojew-

Źródło: Ziemia Lubańska 

skiego odznakami „Za Opiekę nad Zabytkami” 
uhonorowany został ks. Stanisław Bakes  
z Rząsin, ks. Ryszard Kamyk z Grudzy, Jerzy Blask 
ze Zbylutowa i Witold Mikos z Rząsin, zaś Józefa 
Tomczuk z Mirska i Teresa Nozdryn-Płotnicka ze 
Skorzynic otrzymały zaszczytny tytuł „Zasłużony 
dla Powiatu Lwóweckiego”. Wśród muzycznych 
atrakcji był występ zespołów ludowych: „Soł-
tysowe Gryfinki”, „Gryfowianie” i „Rząsinianki”  
a sam początek uroczystości uświetniała orkie-
stra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Olszyna. 

Nie zabrakło także wystawców, wśród których 
znaleźli się m.in. pszczelarze, koronkarze czy 
rzeźbiarze. Jednak gwoździem dożynkowego 
programu, kończącym doroczne święto plonów 
był pełen humoru występ znanego Kabaretu  
z Kopydłowa „A my na luzie”.

Tegoroczne dożynki można zaliczyć do udanych. 
Było dużo folkloru i porządna porcja dobrego humo-
ru – stwierdził burmistrz Gryfowa Olgierd Poniźnik. 
– Bardzo dziękuję sekretarzowi gminy panu Jerze-
mu Andrzejczakowi i pani Krystynie Samborskiej, 
którzy poświęcili się organizacji tej uroczystości, 
stając na wysokości zadania. Nie sposób wszystkich 
wymienić, ale każdy, kto się zaangażował bardzo się 
do tego przyłożył.






