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Dożynki są tradycyjnym świętem, podczas 
którego rolnicy dziękują za zebrane plony, owoc  
pełen wysiłku całorocznej pracy na roli, są odda-
niem szacunku trudowi rolników i życzeniem im 
przede wszystkim plonów z nawiązką w następ-
nym roku. Są też okazją do wypoczynku i dobrej 
zabawy. 

9 września niedzielne uroczystości dożynko-
we, staropolskim obyczajem rozpoczął barwny 
korowód na czele z Orkiestrą Dętą Miasta i Gmi-
ny Olszyna, który przemaszerował pod estradę, 
gdzie w podziękowaniu za Błogosławieństwo 
Boże, które towarzyszyło rolnikom w ich ciężkiej 
pracy, rozpoczęła się Msza Święta polowa cele-
browana przez ks. dziekana Krzysztofa Kurzeję.

Po Mszy Świętej odbył się tradycyjny ce-
remoniał dożynkowy i symboliczne otwarcie 
Wieńcowin za pomocą żarna. Na ręce gospo-
darza gminy – Burmistrza Olgierda Poniźnika 
oraz Przewodniczącego Rady Gminy Gryfów 
Śląski – Roberta Skrzypka, bochny chleba 
upieczone z tegorocznej mąki złożyli starosto-
wie Dożynek – pani Zdzisława August i pan 
Mariusz Kaźmierczak, prosząc o sprawiedliwe 
dzielenie chleba. Tę część ceremoniału zakoń-
czyło wręczenie odznak „Zasłużonym dla rol-
nictwa” oraz prezentacje wieńców dożynkowych. 
Jednak jak na Dożynki przystało nadszedł, po 
uroczystościach oficjalnych, czas zabawy… 
Część artystyczną rozpoczęły, jak na dożynki 
przystało – na ludowo i z przytupem występy ze-
społów folklorystycznych „Sołtysowe Gryfinki”, 
„Rząsinianki” oraz „Rozmaryn” z Bogatyni.

Jeszcze więcej działo się jednak tuż obok  
sceny, gdzie dobrej zabawy dostarczył przede 
wszystkim specjalny turniej sołectw o Puchar 
Przechodni Burmistrza. Organizowane tam kon-
kursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
widowni, która wspaniale kibicowała swoim 
sołtysom (bądź też przedstawicielom sołectw) 
w: rzucie workiem z plewami, piciu piwa bezal-
koholowego przez smoczek, wyborach miss lub 
mistera, czy przeciąganiu bryczki przez sołeckich 
siłaczy. Turniej wygrało sołectwo Wieża. Drugie 
miejsce wywalczyło Ubocze, trzecie miejsce 
przypadło sołectwu Rząsiny. 

Gwiazdą wieczoru Dożynek w Uboczu był 
kabaret „PAKA”, który dobrym humorem 
rozbawiał rozentuzjazmowany tłum widzów. 
Tegoroczne „Wieńcowiny pod Gryfem” zakoń-
czyliśmy zabawą ludową.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury serdecznie 
dziękuje Partnerom imprezy: Firmie „TAURON 
Dystrybucja” oraz Dolnośląskiej Izbie Rolniczej. 

Dziękujemy również sponsorom: Bank 
Gospodarki Żywnościowej S.A., „Stolbrat” 
Ubocze, Zakłądy Mięsne „Niebieszczańscy” 
Proszówka, Przedsiębiorstwo Handlowe „Saw-
czak” w Gryfowie Śląskim, LUVENA Luboń, 
Państwo Mirosława i Jerzy Horbacz Piekarnia 
i Cukiernia w Gryfowie Śląskim, ABI-POL 
Janusz Niebieszczański Proszówka, Zakład 
Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Gryfowie Śląskim oraz Zakład 
Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY”  
z Lubomierza.

„Wieńcowiny pod Gryfem – 
Dożynki Gminy Gryfów Śląski” za nami

Chcielibyśmy podziękować za kooperację go-
spodarzom „Wieńcowin”, czyli Radzie Sołeckiej 
na czele z sołtysem Janem Augustem, Stowarzy-
szeniu Rozwoju Proszówki, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Proszówce oraz mieszkańcom 
sołectwa Proszówka. Dziękujemy radnym Rady 
Miejskiej – panu Jerzemu Guzy, panu Rober-
towi Skrzypkowi z żoną oraz Marcie Wilas za 
ogrom pracy włożony w pomoc przy organizacji 
święta.

Dziękujemy Pani Teresie Polesiak z PZD  
w Lwówku Śląskim za pomoc w zabezpieczeniu 
licznych stoisk twórców ludowych, pani Kry-
stynie Samborskiej z UGiM za zaangażowanie 
w sprawną organizację Wieńcowin. Brawa dla 
zespołów folklorystycznych „Rozmaryn”, „Soł-
tysowe Gryfinki” i „Rząsinianki” za obecność 
i wspaniałe występy. Dziękujemy gryfowskiej 
Straży Miejskiej i Policji za zabezpieczenie po-
rządku w czasie trwania imprezy. 

Dzięki staraniom powyższych osób, jak i wie-
lu innych, którzy w mniejszy lub większy sposób 
przyczynili się do sukcesu przedsięwzięcia, tego-
roczne Wieńcowiny pod Gryfem były tak udane.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Beneficjent

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROLNY NA RZECZ ROZWOJU 
OBSZARÓW WIEJSKICH

ad
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Pod koniec lipca br. odebrane zostały prace re-
montowe na drogach, które sfinansowane zostały 
ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków 
powodzi z 2010 roku. Chodzi tu o modernizację 
ul. Oldzańskiej i częściowo Polnej w Gryfowie Śl. 
Wykonawcą robót była firma Hemax i Skanska.

Obecnie władze Gryfowa przygotowują doku-
mentację na modernizację ul. Partyzantów i zabez-
pieczenie skarpy przy ul. Zielonej i są to dwie naj-
bardziej pilne inwestycje. Oczywiście bez wsparcia 
zewnętrznych środków finansowych nie może się 
obyć. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na 
okolice ul. Partyzantów nr 2, gdzie przy każdych 
większych opadach występują podtopienia.Trzeba 
będzie wybrać takie rozwiązanie techniczne, które 
pomoże maksymalnie odwodnić ten punkt, by 
zminimalizować ryzyko kolejnych podtopień na 
terenie wspomnianej posesji.

W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi wielospecjalistycznej przychodni zdrowia w Gryfowie Śląskim informuję:
1. Prace budowlane dobiegły końca w miesiącu lipcu i zostały odebrane.
2. Prace związane z budową parkingów zostały zakończone z dniem 31 sierpnia 2012 r. Pozostały jeszcze sprawy dotyczące urządzenia 
terenów zielonych, które zamierzamy wykonać do 15 października br. systemem gospodarczym.
3. Jeszcze raz chcę podkreślić, że przychodnia nie została sprzedana (jak głosi plotka). Jest dalej własnością gminy Gryfów Śląski. Została 
użyczona dla Wielospecjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, który będzie świadczył usługi zdrowotne o wysokim 
standardzie. WSPZOZ w Zgorzelcu podjął działania zmierzające do wyposażenia przychodni i pozyskania kadry medycznej niezbędnej 
do zakontraktowania usług.
4. WSPZOZ w Zgorzelcu w miesiącu październiku zgłosi nasz Ośrodek do konkursu na świadczenie usług w styczniu 2013 roku. Wcze-
śniej planowane otwarcie przychodni nie jest możliwe, bowiem NFZ O)/ we Wrocławiu nie ogłosił konkursu tylko dla naszej przychodni 
na 3 miesiące jakie zostały do końca br.
5. W miesiącu listopadzie zamierzamy w przychodni zorganizować białą niedzielę, tak aby umożliwić naszym mieszkańcom (i nie tylko) 
zapoznanie się z warunkami funkcjonowania naszej przychodni zdrowia.

Komunikat specjalny

Odzyskały swój blask
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik
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Kiedy byłem dzieckiem, jeździłem bar-
dzo często wraz z rodzicami, najpierw 
autobusem, potem zaś samochodem 

do dziadków mieszkających w Kotlinie Jelenio-
górskiej. W trakcie drogi, która rozciągała się 
pomiędzy Olszyną a Barcinkiem, moją uwagę 
przykuwały zawsze strzelista wieża gryfowskiego 
ratusza, majestatyczne ruiny zamku Gryf, czer-
wone dachy gryfowskich kamienic oraz kaplicz-
ka św. Leopolda. Za każdym razem wymienione 
obiekty wyglądały inaczej. Raz opływały złocisty-
mi promieniami słonecznymi, kiedy indziej to-
nęły w morzu mgły, czasami, gdy zachodziło 
słońce, tłem dla ich wyjątkowych sylwetek 
było bajecznie kolorowe niebo, a podczas bu-
rzy - granatowe chmury. Wrażenia estetyczne 
potęgował dodatkowo masyw Izerów. Oglą-
dane obrazy stanowiły niesamowitą podnietę 
dla mojej dziecięcej wyobraźni. Wystarczała 
tylko chwila, aby wzbogacić je o rycerzy, ru-
maki, skarby i inne elementy znane z bajek 
i baśni. Wtedy, chcąc dowiedzieć się więcej 
na temat tego, co miałem przed oczyma, 
zasypywałem rodziców licznymi pytaniami. 
Niestety, na większość z nich ani mama, ani 
też tata nie byli w stanie odpowiedzieć. Naj-
zwyczajniej nie posiadali oni odpowiedniej 
wiedzy. Dwadzieścia kilka lat temu nie było 
również ogólnie dostępnych materiałów, 
pozwalających taką wiedzę zdobyć. W konse-
kwencji bardzo długo musiała wystarczyć mi 
tylko wiedza ogólna i wyobraźnia. 

W końcu jednak w księgarniach zaczęły 
pojawiać się książki poświęcone dziejom re-
gionu, a wiedza będąca wcześniej wyłącznie 
domeną naukowców i kilku kolekcjonerów 
zaczęła przenikać do świadomości lokalnych 
społeczności. Nadszedł i taki moment, kiedy 
sam zostałem historykiem regionalistą. W 
chwili, gdy poznałem zdecydowaną więk-
szość polskiej i niemieckiej literatury poświę-
conej pograniczu Dolnego Śląska i Górnych 
Łużyc, zrozumiałem, że brakuje prostych prac 
skierowanych do najmłodszych. Sam jednak 
z różnych względów nigdy nie odważyłem się 
napisać nic, co mogłoby wprowadzić dzieci  
w fascynujący świat minionych wieków. Takiego 
zadania podjęła się natomiast mieszkanka Gry-
fowa, Pani Elżbieta Śnieżkowska-Bielak. Poetka 
z ogromnym doświadczeniem pedagogicznym 
opublikowała w maju tego roku niekonwencjo-
nalny przewodnik dla dzieci pt. Co bajka opowie 
o pięknym Gryfowie. Wędrówki z Kwisaczkiem 
i Bajką. 

Książka dzieli się na dwie, wyraźnie różniące 
się od siebie części. Pierwsza, zawierająca bajki, 
wierszyki, piosenki, ciekawostki, liczne kolorowe 
ilustracje, fotografie oraz puste miejsce na rysunki 
przeznaczona jest dla dzieci (82 ss.). Z kolei dru-
ga została zredagowana z myślą o rodzicach. Na 
18 stronach autorka zmieściła krótkie informacje 
o gryfowskich zabytkach, szczegółowo opisa-
ła bazę noclegową i gastronomiczną Gryfowa  
i okolic, stworzyła praktyczną skarbnicę infor-

Zarazić miłością do rzeki
22 czerwca w Bibliotece Publicznej w Gryfowie Śląskim odbyło się spotkanie pro-

mocyjne książki „Co bajka opowie o pięknym Gryfowie. Wędrówki z Kwisaczkiem  
i Bajką” autorstwa Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak. Poniżej zamieszczamy recenzję tego 
przewodnika, którą przesłał nam dr Łukasz Tekiela.

macji o kluczowych imprezach w granicach 
powiatu lwóweckiego oraz dała interesującą 
propozycję 11 szlaków rowerowych po gminie 
Gryfów. Mogłoby się wydawać, że takie połą-
czenie jest sztuczne, tymczasem Pani Śnieżkow-
ska-Bielak znalazła skuteczny sposób na wyjście 
z sytuacji, którą opisałem kilka zdań wcześniej. 
Kiedy dziecko, po wysłuchaniu odwołującej 
się przede wszystkim do jego wyobraźni bajki, 
zada rodzicowi szczegółowe pytanie, nie będzie 
musiał on udzielać wymijającej odpowiedzi 
lub odkładać jej na później, lecz wystarczy, że 

obróci kilka następnych stron i uzupełni swoją 
wiedzę. Niewątpliwie jest to jeden z najwięk-
szych walorów omawianej publikacji. Dodat-
kowo, dzięki podanym na przysłowiowej tacy 
szlakom turystycznym, rodzic będzie wiedział, 
jak zabrać dziecko do miejsc przedstawionych 
w bajkach. 

Po lekturze pierwszej części przewodnika 
nie można nie zauważyć, kto jest najważniejszą 
postacią bajkowego świata stworzonego przez 
autorkę. Bóbr Kwisaczek, bo to o nim mowa, 
przemierza ulice Gryfowa, wędruje doliną Kwisy, 
dociera w najbardziej niedostępne miejsca oraz 
spotyka legendarne i prawdziwe postacie z prze-
szłości po to, aby ukazać dziecku piękno i bogac-
two otaczającej go krainy. Kwisaczek w żadnym 
wypadku nie jest niepoprawnym romantykiem. 
Wręcz przeciwnie, z jego wędrówek zawsze wy-
pływa wartościowy morał, który musi dawać 
małym Dolnoślązakom sporo do myślenia.

Poprzez postać bobra Kwisaczka zamiesz-
kującego norkę bezpośrednio nad rzeką 

oraz liczne informacje na temat flory i fauny 
Kwisy, autorka tomiku czyni wyraźny ukłon 
w stronę zapomnianej przez nas rzeki. W umie-
jętny sposób w tok kolejnych bajek wplata rzecz-
ne wątki, uświadamiając młodemu odbiorcy 
ogromną rolę Kwisy w dziejach nie tylko samego 
Gryfowa, ale i całego pogranicza Dolnego Ślą-
ską i Górnych Łużyc. Mając na uwadze fakt, że  
z bogactwa Kwisy czerpiemy w chwili obecnej 
w niewielkim stopniu, że infrastruktura umożli-
wiająca jej wykorzystanie dla celów turystki jest 
w beznadziejnym stanie, a nasza wiedza o tym 
wyjątkowym cieku wodnym jest niewielka, pró-
ba zarażenia dziecięcych serc miłością do rzeki 
wydaje się być jak najbardziej słuszna i godna 
pochwały. 

Bajki o charakterze regionalnym zawiera-
jące sporo informacji historycznych posiadają 
ogromną wartość poznawczą. Tak napraw-
dę mogą stanowić pierwszy etap edukacji 

historycznej dziecka. Kiedy słucha ono 
ciekawych opowieści na temat miejsc, 
które odwiedza na co dzień, dużo łatwiej 
przyswaja wiedzę na ich temat – wiedzę 
w oparciu, o którą można tłumaczyć mu 
szereg zjawisk i procesów zachodzących 
w otaczającym nas świecie. Bajkom autorki 
omawianego tomiku nie można zarzucić bra-
ku walorów edukacyjnych. Posiadają one ich 
bardzo wiele. Myślę, że ambitniejsi nauczyciele 
w przedszkolach czy też w szkołach podsta-
wowych z powodzeniem mogą wykorzysty-
wać ten tomik w trakcie prowadzonych przez 
siebie zajęć. Praktycznie każda z bajek wraz 
z towarzyszącą jej ikonografią oraz „sma-
kowitymi dodatkami” bez problemu może 
stać się podstawą do przeprowadzenia lekcji, 
którą utkwi w pamięci uczniów na bardzo 
długo. Myślę, że każda z powiatowych szkół 
podstawowych powinna nabyć tę publikację.

 Nadzwyczaj ważna w tego rodzaju publi-
kacjach ikonografia została trafnie dobrana. 
Fakt, że ma ona zróżnicowany charakter  
i dobrze koresponduje z tekstem, podnosi 
wartość całej książki. W tym przypadku nie 
udało się jednak uniknąć powielanego, od lat 
20-tych XX w. w regionalnych publikacjach 
poświęconych okolicom Gryfowa błędu. Na 
stronie 30 znajduje się miedzioryt autorstwa 
M. Meriana przedstawiający zamek Greiffen-

stein. Niestety nie jest to zamek Gryf, lecz naddu-
najska twierdza nosząca taką samą nazwę. Winę 
za ten błąd należy jednak złożyć na karb history-
ków, którzy nie zwrócili dotychczas uwagi na ten 
błąd, a nie poety, który korzysta z ich prac. 

Język bajek jest bardzo prosty, zrozumiały 
i dynamiczny. Wszystko to sprawia, że dziecko 
nie będzie miało problemu ze zrozumieniem ich 
różnorodnej tematyki.

Z zawartością przewodnika zapoznałem 
się wieczorem 15 lipca. Kiedy następnego dnia  
o 6 rano zadzwonił budzik i otworzyłem oczy, to 
najpierw pomyślałem o Kwisaczku. Sytuacja ta  
z jednej strony rozbawiła mnie, z drugiej jednak 
przekonała, że bajki Pani Śnieżkowskiej-Bielak 
mają w sobie to coś, co powoduje, że ich bohate-
rowie zaczynają żyć w naszej świadomości. 

Lekturę tomiku polecam wszystkim miesz-
kańcom doliny Kwisy bez względu na wiek, za-
wód i wykształcenie. 

dr Łukasz Tekiela
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Państwo Urszula i Tomasz Kuczkowscy, Państwo Stanisława i Edward Ślusarzowie oraz Pani 
Renata Maciejewska otrzymali od Wicewojewody Dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej list gratulacyjny 
za niezwykłą obywatelską postawę, godną najwyższego uznania i szacunku, dzięki której umożliwiono 
budowę tymczasowej przeprawy mostowej, która ułatwi życie i funkcjonowanie mieszkańcom so-
łectwa Ubocze i Gminy Gryfów Śląski. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy przyłączając się do 
wyrazów najwyższego uznania.

Wykonując obowiązek podania informacji do 
wiadomości publicznej uprzejmie zawiadamiam, że 
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ustanowił 
misję Urzędu o następującej treści: 

„Misją Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie 
Śląskim jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
społeczności lokalnej, załatwianie spraw osób 
indywidualnych, podmiotów gospodarczych  
i organizacji społecznych oraz realizowanie  
– w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczęd-
ny, terminowy, z zapewnieniem wysokiej jakości 
świadczonych usług oraz profesjonalizmu, rzetel-
ności, skuteczności i uprzejmości pracowników 
– ustawowych i statutowych zadań, a także podno-
szenie gospodarczej, kulturalnej i społecznej rangi 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski”.

Podaję do publicznej wiadomości, że Bur-
mistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ustanowił 
„Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy  
i Miasta w Gryfowie Śląskim”. Celem kodeksu 
jest sprecyzowanie wartości i standardów za-
chowania pracowników samorządowych zatrud-
nionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie 
Śląskim, związanych z pełnieniem przez nich 
obowiązków, zebranie ich w postaci katalogu 
oraz poinformowanie obywateli o standardach 
zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od 
pracowników samorządowych.

Pełny tekst Kodeksu Etyki znajduje się na 
stronie Biuletyn Informacji Publicznej Gminy 
Gryfów Śląski (www.bip.gryfow.pl).

Składam serdeczne podziękowania panu 
Marianowi Zagórnemu Pełnomocnikowi Re-
gionalnemu Związku Zawodowego Rolników 
Rzeczpospolitej „Solidarni” w Jeleniej Górze za 
umożliwienie spędzenia tygodniowego pobytu 
na koloniach w Ostródzie 10 dzieciom z Rząsin, 
Wolbromowa i Ubocza.

Dziękuję bardzo serdecznie pani Agacie Dep-
tule i pani Justynie Cierlik za sprawowanie opie-
ki nad dziećmi w czasie podróży na i z kolonii  
w Ostródzie. 

W „Rankingu Zamożności Samorządów” w kategorii „Inne miasta” Gryfów Śląski zajął 4 miej-
sce w Polsce w zakresie najniższych dochodów na 1 mieszkańca. Zamożność wyniosła 1624,94 zł.  
W ubiegłym roku byliśmy na 10 miejscu. Natomiast w „Rankingu – wydatki bieżące na administra-
cję” w kategorii „Inne miasta poniżej 10 tys. mieszkańców” w zakresie najniższych wydatków na 
administrację na 1 mieszkańca zajęliśmy 12 miejsce w Polsce. Wydatki te wynoszą u nas 236,06 zł.  
W ubiegłym roku byliśmy na 31 miejscu.

Komentując ww. wynik stwierdzamy, że w pierwszym rankingu „awans” jest dla nas niekorzystny 
– spadek dochodów własnych, natomiast w drugim rankingu duży awans (z 31 na 12 miejsce) jest 
korzystny – w znaczny sposób zmniejszyliśmy wydatki na administrację. 

Tygodnik „Wspólnota” jest ogólnopolskim Pismem Samorządu Terytorialnego – jednym z nielicz-
nych czasopism uznawanych przez środowisko samorządowe za bardzo dobre.

Informuję, że od kwietnia 2012 roku Stowarzyszenie Połu-
dniowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogra-
nicze” prowadzi w Lubaniu „Lokalny Inkubator Organizacji 
Pozarządowych (NGO)” z powiatu lubańskiego i lwóweckiego.

Inkubator zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych, grup nieformalnych i aktywnych obywateli do swojej 
siedziby, gdzie świadczy bezpłatnie doradztwo, wsparcie in-

frastrukturalne, spotkania animacyjne oraz udziela informacji na temat szkoleń, dotacji, projektów, 
wolontariatu. 

Adres: ul. Armii Krajowej 30 (parter, wejście od podwórza) 59-800 Lubań. Telefon: 696-256-
420, e-mail: inkubatorngo.luban@gmail.com, strona internetowa: www.inkubatorngo.info. 

Godziny pracy: poniedziałek 10°° – 16°°, wtorek: 10°° – 16°°, 
środa: 13°° – 19°°, czwartek: 12°° – 18°°, piątek: 10°° – 16°°

Niezwykła postawa

Kodeks etyki
Inkubator

Misja Urzędu

Podziękowania
Rankingi „Wspólnoty”

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytko-

wanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę znajduje się na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej  
www.gryfow.pl lub www.bip.gryfow.pl w zakładce nieruchomości. 

Wydawca: Biblioteka Publiczna Miasta  
i Gminy Gryfów Śląski. 
Redaguje społeczny zespół: Mariusz Dragan, 
Mieczysław Gnach, Małgorzata Szczepań-
ska, Jan Wysopal.
Redaktor naczelna: Marzena Wojciechowska.
Skład i foto-edycja: Paweł Rubaj.  
Współpraca: Agnieszka Szymańska (foto).
Adres: Biblioteka Publiczna, 
ul. Kolejowa 44, 59-620 Gryfów Śląski, 
Tel.: 75 78-13-387, fax: 75 78-13-180
www.biblioteka.gryfow.info
www.facebook.com/biblioteka.gryfow
e-mail: biblioteka.gryfow@gmail.com
Dyżur redakcyjny: poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek: 10-17, środy: 10-15. 
Nakład: 900 egzemplarzy, 
Druk: Chroma, Żary, www.chroma.pl

Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności oraz zastrzega sobie prawo skra-
cania i przeredagowywania treści ogłoszeń i artyku-
łów oraz odmowę publikacji. 

Kurier Gryfowski
Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak

OGŁOSZENIE
Ochotnicza Straż Pożarna w Gryfowie Sląskim sprzeda samochód pożarniczy 

IFA W50L z drabiną hydrauliczną o długości wysuwu 30 m. Pojazd znajduje sie 
koło remizy Ochotniczej Straży Pozarnej w Gryfowie Śląskim przy ul. Floriańskiej. 

Bliższe informacje pod numerem telefonu kom. 667 560 393

Prezes OSP w Gryfowie Sląskim 
Krzysztof Król
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W imieniu osób poszkodowanych w wyniku powodzi wywołanej długotrwałymi deszczami nawalnymi połączonymi z gradobiciem, 
które wystąpiły w dniach 5 i 6 lipca a także w imieniu swoim własnym składam najserdeczniejsze słowa podziękowania instytucjom i oso-
bom prywatnym, które w jakikolwiek sposób niosły pomoc w akcji ratunkowej a także pomagały w akcji popowodziowej. Wiele instytucji 
i osób prywatnych niosło swoją pomoc wypożyczając nieodpłatnie sprzęt, dostarczając niezbędne artykuły spożywcze, wodę i napoje, 
artykuły chemii gospodarczej i inne rzeczowe dary.

W sposób szczególny dziękuje Pani Marzenie Herdzik Sołtys Ubocza oraz członkom Rady Sołeckiej Sołectwa Ubocze, którzy przez wiele 
dni po kilka godzin dziennie koordynowali akcje pomocy powodzianom.

Poniżej przedstawiam wykaz instytucji, organizacji społecznych, stowarzyszeń i innych podmiotów, które w znaczący sposób pomogły 
w ww. akcjach:

▶ Jednostki ratowniczo-gaśnicze:
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwo-
wej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, OSP 
Mirsk, OSP Krobica, OSP Lubomierz, OSP 
Rybnica, OSP Trójca, OSP Wleń, OSP Pil-
chowice, OSP Gryfów Śląski, OSP Ubocze, 
OSP Krzewie Wielkie, OSP Młyńsko, OSP 
Proszówka, OSP Rząsiny, OSP Wolbromów.
▶ Zakłady komunalne:
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej – wodociągi – Lubań, 
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych  
– Lubań, Zakład Budżetowy Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej – Lubomierz, 
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 
„Izery” – Lubomierz, Zakład Budżetowy 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
– Gryfów Śląski.
▶ Jednostki samorządowe:
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Staro-
stwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, Mia-
sto Świeradów, Gmina Warta Bolesławiec-
ka, Rada Sołecka i Sołtys Ubocza, Miejsko 
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej No-
wogrodziec, Urząd Gminy i Miasta w Mir-
sku, Szkoła Podstawowa w Uboczu, Urząd 
Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.
▶ Stowarzyszenia:
„Panaceum” Lubań, „Ślężanie” Lokalna 
Grupa Działania Sobótka, Harcerstwa Ka-
tolickiego „Zawisza” z Wrocławia, „Homo 
Viator” ZSOiZ Gryfów Śląski.
▶ Firmy Lokalne:
Firma „Stolbrat”, Przedsiębiorstwo Han-
dlowe „Sawczak”, Firma Matusewicz – Bu-
dowa Maszyn.S.J., Stacja Paliw „ORLEN”, 
Fabryka Odzieży i Tkanin Żaroodpornych 
„Izo-term” sp. z o.o w Gryfowie Śląskim, 
Spółdzielnia Transportu Wiejskiego  
w Bolesławcu – Stacja Paliw „Statoil”  
w Gryfowie Śląskim.
▶ Pozostałe:
Mieszkańcy Radomierzyc, Radio „Plus” 
Gryfice, Zakład Karny Zaręba, Dom Kura-
cyjny Berliner – Świeradów Zdrój, Domy 
Wczasowe – Świeradów Zdrój, Wielospe-
cjalistyczny Szpital – Samodzielny Pu-
bliczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpi-
talny Oddział Ratunkowy w Zgorzelcu, 
„DELPHI” Polska, Media Expert – Lubań, 
Jelenia Plast sp. z o.o, Parafia Matki Boskiej 
Królowej Polski – Jelenia Góra, Chrześci-

jańska Służba Charytatywna – Filia Lwó-
wek Śląski, „Caritas” Polska, Ratownictwo 
Taktyczne – Zgorzelec, Dolnośląska Izba 
Rolnicza, Rada Dolnośląska SLD – Wro-
cław, Rada Powiatowa SLD w Bolesławcu, 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku 
Śląskim, Dowództwo I Batalionu Dro-
gowo-Mostowego w Dęblinie (montaż 
mostu tymczasowego) oraz inne podmioty 
niewymienione wyżej, które prosiły o za-
chowanie anonimowości.
▶ Pomocy udzieliły także osoby prywatne:
Teresa Bichalska – Ubocze, Brojanowski 
- Mirsk, Joanna Cabata – Ubocze, Sylwia 
i Andrzej Całko – Gryfów Śląski, Antoni 
Cnota – Gryfów Śląski, Piotr Dąbrowa, Ur-

Podziękowanie

szula i Radosław Grzywa – Ubocze, Iwona 
Jarosz – Gryfów Śląski, Eugeniusz i Rafał 
Jarczewscy – Mirsk, Szymon Kownacki – 
Gryfów Śląski, Paweł Kowzan – Giebułtów, 
Elżbieta Mąkowska – Leśna, Paweł Musz-
tafa – Giebułtówek, Zdzisław Pastuch, 
Edyta i Tadeusz Sadowscy – Gryfów Śląski, 
Edward Twardochleb – Lwówek Śląski, Ka-
mil Turczynowicz – Pobiedna, Bernadetta 
i Zygmunt Wrona – Ubocze, Grażyna 
Witczak – Gryfów Śląski oraz inne osoby, 
które prosiły o zachowanie anonimowości.
Wszystkim za wszystko bardzo serdecznie 
dziękuję.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik 

Budowa tymczasowej przeprawy we wsi Ubocze.

Składamy gorące podziękowania wszystkim osobom biorącym udział w usuwaniu skutków 
powodzi, która nawiedziła miejscowość Ubocze 5 lipca. Dziękujemy również za dary, które otrzy-
maliśmy od wielu firm i instytucji oraz osób prywatnych wspomagających poszkodowanych przez 
niszczycielski żywioł.

Sołtys Ubocza Marzena Herdzik oraz Rada Sołecka Ubocza
***

Składamy serdeczne podziękowania Izbie Rolniczej i prezesowi Leszkowi Grali oraz panu  
Rafałowi Dyjurowi za zaangażowanie i otrzymane wsparcie w formie sprzętu AGD (pralka i kuch-
nia gazowa), które otrzymaliśmy w wyniku strat poniesionych podczas powodzi 5 lipca.

Wiesław Zajączkowski, Rodzina Alicji i Franciszka Polesiaków
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Jak wygląda usuwanie skutków powodzi?
Lipcowa powódź wyrządziła ogromne szkody na 

terenie całego powiatu, a w szczególności na terenie 
Gminy Gryfów Śląski. Na bezpośrednie usuwanie 
skutków powodzi na terenie Gminy Gryfów Śląski 
Powiat przeznaczył 170 tys. zł., z czego wojewoda 
uznał wydatki na 151 tys. zł. Kwota ta zostanie jesz-
cze pomniejszona o 71 tys. zł – czyli kwotę rezerwy, 
jaką powiat zawsze ma zaplanowaną w budżecie na 
wypadek konieczności usuwania skutków klęsk żywio-
łowych. Oznacza to, że dostaniemy zwrot w wysokości 
ok. 80 tys. zł. 

W ramach tych 170 tys. zł zakupione zostały mate-
riały do usuwania bezpośrednich szkód wyrządzonych 
przez powódź, wykonano przyczółki i najazdy mostu 
w Uboczu, wybudowanego przez wojsko, opłacono 
koszty zakwaterowania i wyżywienia żołnierzy, którzy 
budowali most, pokryto koszty wynajęcia specjalistycz-
nego sprzętu (dźwig, koparka). Ministerstwo Obrony 
Narodowej wzięło na siebie koszty wynagrodzeń 
żołnierzy i eksploatacji sprzętu. Nieuznane wydatki 
to głównie koszty powiatu, nadgodziny pracowników 

Starostwa i Zarządu Dróg Powiatowych oraz zakup 
paliwa do naszych samochodów i sprzętu. 
Co dalej z mostem?

Most jest własnością MON, i co pół roku musimy 
zwracać się z prośbą o przedłużenie użytkowania. Pra-
cownicy Zarządu Dróg Powiatowych zostali specjalnie 
przeszkoleni przez wojsko i co miesiąc przeprowadzają 
konserwację mostu. 

Zleciliśmy wykonanie dokumentacji budowy no-
wego mostu, dzięki dobrej współpracy z Dolnośląskim 
Zarządem Melioracji i Gospodarki Wodnej, właścicie-
lem rzeki. Uda się ją wykonać jeszcze w tym roku. Most 
według szacunków ma kosztować ok. 3mln zł, jest szan-
sa pozyskania na jego budowę środków z Ministerstwa 
Cyfryzacji i Administracji, ale jedynie 80%, ok. 600 tys. 
zł Powiat będzie musiał wyłożyć z własnych środków. 
Co z innymi zniszczeniami?

Niestety, mniej lub bardziej uszkodzone są cztery 
pozostałe mosty w Uboczu. Łączny koszt naprawy lub 
odbudowy wszystkich mostów w Uboczu to ok. 6,2 
mln zł. A szkody powódź wyrządziła przecież nie tylko 
w gminie Gryfów. W całym powiecie straty związane 

Informator Powiatowy
Lipcowa powódź dała nam się we znaki 
– rozmowa z Józefem Mrówką starostą lwóweckim

PODZIĘKOWANIE
W imieniu swoim, Zarządu Powiatu i Rady 

Powiatu Lwóweckiego chciałbym bardzo ser-
decznie podziękować państwu Stanisławie  
i Edwardowi Ślusarzom oraz Urszuli i To-
maszowi Kuczkowskim za pozwolenie 
 na zagospodarowanie części ogródków przydo-
mowych w celu postawienia mostu tymczasowe-
go, dzięki któremu mieszkańcy Ubocza mogą po-
ruszać się po drodze powiatowej bez uciążliwych 
dalekich objazdów.

Podziękowanie należy się także państwu 
Halinie i Januszowi Baszakom za umożliwie-
nie postawienia słupa energetycznego w celu 
szybkiego przywrócenia prądu mieszkańcom 
Ubocza.

z uszkodzeniem dróg wyniosły ok. 21,5 mln zł. Powiat 
nie jest w stanie sam sfinansować odbudowy wszyst-
kich zniszczeń. Wiele już udało się zrobić, podziękowa-
nia należą się wszystkim służbom, Zarządzaniu Kry-
zysowemu każdego szczebla, całej załodze Zarządu 
Dróg Powiatowych, ale bez pomocy gmin lub innych 
instytucji szybko nie da się odbudować wszystkiego.  
W sierpniu 2012 roku wojewoda przyznał promesę na 
usuwanie zniszczeń – odbudowę 5 zniszczonych przez 
powódź dróg – kwotę 4,5 mln. Wszystkie drogi znajdu-
ją się w gminie Gryfów, dotychczas z promesy można 
było pokryć całość. Niestety teraz, to znów jedynie 80% 
środków. Z własnych środków jesteśmy w stanie na 
dziś dołożyć do remontu jednej z tych dróg, realizacja 
pozostałych będzie musiała poczekać aż będzie szansa 
pozyskania dodatkowych pieniędzy.

Rozmawiał Marcin Lampart

 Radny Powiatu Lwóweckiego
Daniel Koko

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak była bohaterką spotkania autorskiego, które odbyło się w rząsińskiej 
świetlicy 5 sierpnia. Jej legendy dotyczące Gryfowa i okolic spotkały się z dużym zainteresowaniem, zarów-
no dzieci, jak i dorosłych, którzy licznie przybyli na spotkanie. Autorka wprowadziła bowiem specyficzny 
klimat opowieści dziejących się wiele lat temu. Przywróciła na chwilę barwny świat naszej przeszłości.  
W programie było też losowanie książki, o której była mowa podczas prezentacji. Otrzymała ją Anna Strug. 
Uczestnicy imprezy maja nadzieję na rychłe spotkanie. 

Wyjątkowe spotkanie z wyjątkową osobą 
Wieści z Rząsin

Podczas wakacji, czas na spotkanie znaleźli również seniorzy klubowi, którzy przy ognisku, w niebywale 
ciepłej atmosferze, biesiadowali w świetnych humorach. Uczestnicy spotkania z łezką w oku wspominali 
dawne czasy, kiedy to mniej zagonieni ludzie częściej znajdowali czas na spotkanie z sąsiadami, przyjaciół-
mi... Nie należy jednak narzekać. Okazało się, że również seniorzy mogą mieć pomysły i wpływ na życie 
społeczności lokalnej. Najważniejsze okazało się postanowienie o kolejnych spotkaniach. 

Ciekawostki z Klubu Seniora w Rząsinach

Kulminacyjnym momentem wakacji w Rzą-
sinach stał si festyn pod tytułem „Gry i zabawy 
dla dzieci i dorosłych”. Brali w nim udział za-
równo mieszkańcy wsi, jak i goście spoza niej. 
Konkursy, których finałem były ciekawe nagrody 
prowadził Przemysław Chorzępa. O kolejności 
zawodników decydowało specjalnie powołane 
jury. Warto więc w tym miejscu specjalnie po-
dziękować sponsorom: Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Olgierdowi Poniźnikowi, państwu 
Jeziorom prowadzącym księgarnię w Gryfowie, 
Jerzemu Horbaczowi, właścicielowi firmy Sogen 
Grzegorzowi Piejko, właścicielce sklepu P.H.U. 
Mati Honoracie Kordalskiej, właścicielom sklepu 
spożywczemu w Rząsinach państwu Ewie i Ry-
szardowi Gębarowskim, Ryszardowi i Jadwidze 
Droszkom, Ryszardowi i Teresie Skoninom, Ja-
dwidze Miłan, Janowi i Wandzie Ganczarskim, 
państwu Kordulom za wypożyczenie namiotu 
oraz Waldemarowi Reimannowi, właścicielowi 
sklepu „Spec” za przekazanie materiałów budow-
lanych na potrzeby klubu w Rząsinach.

Zabawa i gry 
dla dzieci i dorosłych

Dorota Proracka

Starosta lwówecki J. S. Mrówka dziękuje ppor. Marcinowi Płazie za sprawną akcję.
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Richard wybiera Altwasser

Był rok 1894. W małej wiosce Wiesa, położonej 
nad lewym brzegiem Kwisy, życie toczyło się 

bardzo spokojnie. W jej górnej części zwanej Obe-
r-Wiesa mieszkał i pracował Richard Ilmer, który 
sprawował funkcję kantora i nauczyciela przy tutejszej 
szkole. Obok niego w większym i starszym domu żył 
pastor Domke. Człowiek ten był osobą niezwykle 
pracowitą. Rzetelnie kontynuował swoją posługę po 
poprzedniku H. Göbelu. Domke był uposażony po-
przez gospodarstwo kościelne, dziesięcinę i posługi 
kościelne. Dzięki niemu kościół w Górnej Wieży był 
chlubą wsi, do którego wierni przychodzili z radością z 
miejscowości odległych o kilka kilometrów, a było ich 
w sumie około 1900. Kantor Richard był osobą równie 
pracowitą, ale od urodzenia miał pewną przypadłość 
- nie był wystarczająco cierpliwy. Mógł się podjąć 
czegoś dwa razy, ale za trzecim rezygnował. Uposa-
żony był poprzez czesne, posługi kościelne, kolędę, 
gospodarstwo kościelne i dziesięcinę; przejął funkcję 
po zmarłym L. Trautmannie. Jako, że wynagrodzenie 
nie było najmniejsze, mógł tu spędzić jeszcze wiele lat, 
ucząc około 60 dzieci - tyle w owym czasie uczyło się 
w szkole. 

Zbliżał się najważniejszy dzień w tygodniu, czyli 
niedziela. Plan pracy parafii w Górnej Wieży przedsta-
wiał się następująco: w każdą niedzielę i w święta – 2 
kazania i komunia; latem nauka katechizmu, najpierw 
dla młodzieży w wieku szkolnym, następnie dla mło-
dzieży dorastającej (kilka lat po konfirmacji); od czasu 
do czasu w piątki komunia, nauka przygotowująca do 
konfirmacji przez cały rok. Kantor Richard wstał rano 
„lewą nogą”. Po śniadaniu, przy którym o mały włos 
się nie zadławił, udał się do kościoła, lecz gdy zasiadł 
przed organowym kontuarem spostrzegł, że czegoś 
mu brakuje - nie było tam śpiewnika. Przeszukał 
szkołę i świątynię, a książki nie znalazł. Porozmawiał 
z pastorem, który bezzwłocznie wystosował pismo do 
księgarni i sklepu muzycznego w Strzegomiu. Przesył-
kę po kilku dniach doręczył listonosz z Gryfowa. Był 
to Nowy Śpiewnik Drezdeński. Ilmer był zachwyco-
ny nową formą książeczki i od razu zaczął ćwiczyć 

pieśni na organach, umieszczonych nad ołtarzem. 
Mimo tego, że ostatnia renowacja instrumentu była 
przeprowadzona 100 lat wcześniej, to dźwięk ich nie 
uległ znacznemu pogorszeniu. Tak więc Richard grał 
cały dzień…Niestety, zapomniał otworzyć kościół 
dzieciom, które miał muzycznie przygotować do 
konfirmacji. Pastor Domke nie był zadowolony z tego 
faktu. W ponurej atmosferze minęło kilka dni. Pastor 
zauważył, że maszyna do szycia nie działa prawidłowo 
– na jego sutannie dziura miała być zaszyta, a została 
rozdarta jeszcze bardziej. Napisał podanie o nową 
maszynę aż do samego Berlina. Przesyłka niebawem 
przyszła. Pastor wielce się ucieszył. Na nową szwacz-
kę wyznaczył żonę Richarda. Ta niechętnie przyjęła 
propozycję. Miała już bowiem kilka zajęć: gotowała, 
dbała o zielone otoczenie kościoła, zajmowała się 
dziećmi, a tu dostała taką niespodziankę. Richard pro-
sił duchownego, żeby nie dawał jego żonie dodatko-
wego obowiązku, bo pracy i tak ma już bardzo dużo. 
Jednak nie było innej kobiety, która mogłaby się tego 
zadania podjąć. Domke miesiąc później dostrzegł, że 
na pierwszym piętrze w szkole farba schodzi ze ścian  
i tynk się sypie. Niezwłocznie nakazał wyremontować 
to pomieszczenie. Z kasy kościelnej rozdysponował 
pieniądze na te prace i prosił, aby wszystkie wydatki 
zapisywać na kartce. Richard po ostatnich kilku wy-
darzeniach był zirytowany – dlaczego właśnie jego ro-
dzinę obarczono masą pracy, a pastor żyje spokojnie. 
Gdy dostał pieniądze, zwołał kilku kolegów ze wsi, po 
czym zabrali się do roboty. Okazało się, że pieniędzy 
otrzymali za dużo, ale Richard ani myślał oddać je 
pastorowi. Rachunki pochował do drewnianej bo-
azerii, którą ozdobili ściany, dał współpracownikom 
należytą zapłatę, a to, co zostało schował w piwnicy. 
Pastor, gdy zobaczył wyremontowane pomieszczenie 
uradował się i spytał o wydatki. Kantor powiedział, że 
przypadkiem notatki zostały w drewnianej obudowie 
przy ścianach, ale nie wie, w którym miejscu, więc głu-
potą byłoby rozbijanie desek w całym pokoju. Domke 
przyznał rację Ilmerowi, lecz w głębi myślał, że ten go 
oszukuje – Richard był niezwyczajnie nerwowy. 

Wielebny nazajutrz o świcie poszedł do szkoły  
i wszedł ze świecą do piwnicy. Nagle rozległ się 
dźwięk tłuczonej porcelany. Pastor poświecił 
pod nogi i zobaczył 200 marek i kilka monet 
zwanych pfenigami. Te o większym nominale 
schował do kieszeni, a monety zostawił. Hu-
mor mu nie dopisywał…

 Ilmer następnego dnia, gdy schodził 
po wino mszalne do piwnicy, sprawdził na 
wszelki wypadek, czy jego skarb stoi na swoim 
miejscu. Zobaczył, że zniknęły marki, a zostały 
tylko monety. Wziął wino i wybiegł szybko na 
górę. Powiadomił żonę i dzieci o całej historii 
i postanowili uciekać nim pastor z nim po-
rozmawia…Poszli do znajomej rodziny, która 
mieszkała na końcu wsi pod lasem. Richard 

napisał podanie do parafii i sądu w Altwasser (dzi-
siejsza dzielnica Wałbrzycha - Stary Zdrój). Niestety 
odpowiedź, która przyszła po kilku dniach była dru-
zgocąca - wakat nauczycielski był już obsadzony. Ilmer 
był zrozpaczony. Nie miał się dokąd udać, a przecież 
po powrocie do szkoły pastor nie miałby litości dla 
niego. Spróbował wystosować drugie pismo, tym ra-
zem do tamtejszego pastora Rädera. Jednak ten, bez 
decyzji i pozwolenia Domkego, nie mógł sam posta-
nowić o pracy dla kantora. Żona namówiła Richarda 
do powrotu i wyjaśnienia sprawy na plebanii. Nie miał 
wyjścia - zgodził się. Po długiej rozmowie wyszedł  
z pastorówki. Rodzina podbiegła do niego i czekała 
na odpowiedź. Richard wyjaśnił, że pastor daje mu 
ostatnią szansę na poprawę, ale przyznaje, że sam jest 
czasami nadgorliwy i chce zrobić więcej niż można; 
powiedział też, że zawłaszczone marki sam odzyskał. 
Postanowił zacząć współpracę z kantorem od nowa  
i przygotowali się do niedzielnej mszy. Parafianie we-
seli z takiego obrotu sprawy, po wyjściu z kościoła bili 
im brawa. Wszyscy w dobrym nastroju udali się na 
obiad do sąsiedniej gospody…

Teraz trochę faktów, na podstawie kroniki opi-
sującej kościoły na Śląsku z 1848 roku „Statistik der 
evangelischen Kirche in Schlesien”- Friedrich Gottlob 
Eduard Anders. W 1346 roku po raz pierwszy słyszy-
my o kościele w Górnej Wieży. W XVI wieku kościół 
zostaje rozbudowany. Ten masywny kościół z drew-
nianą wieżą, na której znajdują się 3 dzwony i zegar,  
w 1654 r. znacząco został poszerzony przez przybu-
dówkę; koniec minionego stulecia odnowione organy 
nad ołtarzem; całość w dobrym stanie budowlanym. 

Wielkość parafii: Wieża (480 mieszk., 474 ewang.), 
Zacisze (287 mieszk., 282 ewang.), Złoty Potok (265 
ewang. mieszk.), Bartoszówka (238 mieszk., 237 
ewang.), Karłowiec (210 mieszk., 208 ewang.), ponad 
1400 dusz jako gmina goszcząca dla wiernych z powia-
tu lwóweckiego: Brzeziniec (337 mieszk., 333 ewang.) 
częściowo, por. Mirsk i Dolna Wieża, Młyńsko (768 
mieszk., 739 ewang.) mała część, por. Dolna Wieża  
i Rębiszów, Proszówka (574 mieszk., 539 ewang.) mała 
część, por. Dolna Wieża i Rębiszów, ok. 520; w sumie 
ok. 1920 dusz. Kolegium kościelne: pastor, kantor, 1 na-
czelnik i 2 ojców kościoła; patron: hrabia Matuschka.

Dzisiaj, gdy przejeżdżamy przez Wieżę widzimy 
tylko ładnie wyglądającą wioskę z pięknym wido-
kiem na Góry Izerskie. Jak na tak małą wieś, istniały 
w niej aż dwa kościoły – jeden w Dolnej Wieży (od 
strony Gryfowa, bardziej znany, szeroko opisywany  
w publikacjach o Gryfowie) i drugi w Górnej Wieży, 
o którym opowiadam. Oba zostały zniszczone tuż po 
wojnie. Przy obu kościołach ulokowane były cmenta-
rze. Ten w Górnej Wieży jest schowany w krzakach za 
drogą, dlatego mało kto o nim wie. Kolce roślin i gęste 
poszycie skutecznie zniechęcają do zapuszczania się w 
głąb cmentarza. Najłatwiej zobaczyć go wczesną wio-
sną. Czasami zaglądają tu Niemcy, którzy odwiedzają 
Wieżę co jakiś czas. Na podstawie ruin, ozdób i rzeźb 
można wnioskować, że cmentarz wyróżniał się nieba-
nalnym wyglądem. Wyglądał, jak grecki ogród, gdyż 
na grobach widzimy antyczne rzeźby z motywami 
roślinnymi i cytatami z Biblii. Groby były numerowa-
ne – najwyższy numer, jaki widziałem to 472. Cmen-
tarz razem z kościołem zostały zniszczone po wojnie  
w tragicznych okolicznościach – kościół był zanie-
dbany, popadał w ruinę, a reszty dopełnił pożar. Na 
cmentarzu tym znajduje się o dziwo polski nagrobek.

Skarby są wśród nas
W dawnej szkole w Górnej Wieży kończył się remont ścian, była zrywana stara drewniana 
okładzina. Po jej usunięciu z tynkiem odpadła zlepiona kulka papieru. Ze względu na swój 
kolor i stan jasne było, że to papier przedwojenny. Po otwarciu okazał się on swojego rodzaju 

rachunkiem i notatką. Pogrubionymi literami wypisano kilka dat: 1886, 1894, 1897. Zapiski te dotyczyły 
prac remontowych, które zapewne wówczas odbywały się w szkole. W notatkach jest mowa o podaniu o 
posadę nauczyciela bądź też kantora w parafii Altwasser (Stary Zdrój, Wałbrzych); widnieje zapis doty-
czący zakupu maszyny do szycia oraz śpiewnika kościelnego. Było tam także kilka ówczesnych groszy, tzn. 
pfenigów. Dlaczego ktoś ukrył te rzeczy pod drewnianą boazerią ? Może nie chciał, aby jego zwierzchnik 
pastor dowiedział się, że stara się o posadę w Altwasser; korespondencję zawinął w inne papiery (rachunki, 
stare listy przewozowe) i wetknął pod drewnianą obudowę budynku. Po co były tam rachunki? Czy pastor 
i kantor ukrywali coś przed sobą, czy może nie mieli gdzie wyrzucić zwykłych notatek ? Te pytania skłoniły 
mnie do napisania krótkiej historii, opartej na faktach historycznych, z niewielką nutą fantazji…

Oprac. Paweł Zatoński
Źródło: Elisabeth Zimmermann (1939): Schwenckfelder 
und Pietisten in Greiffenberg und Umgegend. Ein Beitrag 
zur Geschichte der Froemmigkeit im Riesen- und Iserge-
birge von 1670 bis 1730. Goerlitz.
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■ 3 sierpnia około godz. 1.00 
dyżurny KP Gryfów Śląski został 
powiadomiony przez pracownicę 
jednej ze stacji pali o kradzieży 
paliwa. Jak ustalono, kierujący 
samochodem VW Passat koloru 
srebrnego zatankował blisko 40 li-
trów paliwa na kwotę ponad 235 zł  
i odjechał w nieznanym kierunku 
nie płacąc rachunku. Trwają czyn-
ności zmierzające do zatrzymania 
sprawcy kradzieży. Za kradzież gro-
zi kara 5 lat pozbawienia wolności.

• • •
■ 12 sierpnia o godz. 16.00 w Gry-

fowie Śląskim na ul. Grodzkiej funk-
cjonariusze KP Gryfów Śl. podczas 
legitymowania zatrzymali 16-letnia 
mieszkankę Jeleniej Góry. Nieletnia 

poszukiwana była przez II KP w Je-
leniej Górze w celu ustalenia miejsca 
pobytu. Zatrzymaną doprowadzono 
do KP Gryfów Śl., a następnie prze-
kazano pod opiekę matki.

• • •
■ 17 sierpnia o godz. 19.50 funk-

cjonariusze KP Gryfów Śl. zatrzy-
mali 32-letna kobietę bez stałego 
miejsca zameldowania i 32-letnie-
go mieszkańca gminy Gryfów Śl. 
Zatrzymani pod koniec lipca br. 
z jednego z mieszkań w Gryfowie 
Śl. dokonali kradzież karty banko-
matowej, sprzętu RTV, odzieży na 
łączną kwotę blisko 400 zł. Sprawcy 
z konta bankowego na skradzioną 
kartę pobrali kwotę 650zł na szkodę 
51-letniego mieszkańca gminy Gry-

fów Śl. Funkcjonariusze w trakcie 
prowadzonych działań odzyskali 
skradzione mienie. Za kradzież gro-
zi kara 5 lat pozbawienia wolności. 

• • •
■ 24 sierpnia po godz. 18.40 po-

licjanci z Gryfowa Śląskiego otrzy-
mali zgłoszenie o włamaniu do jed-
nego z domków letniskowych. Do 
zdarzenia miało dojść w miejsco-
wości Wieża. Ustalone w tej sprawie 
przez funkcjonariuszy okoliczności 
zdarzenia i rysopisy sprawców wła-
mania pozwoliły już po kilkudzie-
sięciu minutach na ich zatrzymanie.  
W pobliżu budynku zatrzymali 
16-letnią mieszkankę powiatu 
lwóweckiego, a w sąsiedniej miej-
scowości 30-letniego mieszkańca 
powiatu jeleniogórskiego. Jak się 
okazało zatrzymani sprawcy byli 
pijani. Badanie wykazało u nielet-
niej ponad 0,5 promila, natomiast 
u 30-latka blisko 1 promil alkoholu. 
W toku dalszych czynności okazało 
się, że zatrzymany mężczyzna ma 
na swoim koncie również kradzież 
metalowych części z maszyn rolni-
czych. Nieletnia została przekazana 
pod opiekę matce, a mężczyzna 
trafił do policyjnego aresztu.  
Funkcjonariusze w dalszym ciągu 
wyjaśniają okoliczności tych spraw 
i sprawdzają czy zatrzymane osoby 
mają na swoim koncie inne prze-
stępstwa tego typu.

• • •
■ 27 sierpnia około godz. 1.00  

w Gryfowie Śl. na ul. Rynek funkcjo-
nariusze gryfowskiego Komisariatu 
Policji podczas przeprowadzanej 
kontroli drogowej znaleźli u 22-let-
niego mieszkańca Mirska narkotyki 
w woreczku strunowym. Jak się 
okazało było to ponad 10 porcji me-
taamfetaminy. Mężczyzna miał rów-
nież przy sobie woreczki strunowe 
oraz przenośną wagę elektroniczną. 
22-latek trafił do policyjnego aresztu. 
Funkcjonariusze wyjaśniają wszyst-
kie okoliczności tej sprawy, m.in. 
skąd pochodziły środki odurzające, 
a także czy zatrzymani zajmowali się 
również handlem. Za posiadanie nar-
kotyków grozi kara do 3, a gdy przed-
miotem przestępstwa jest ich znaczna 
ilość, nawet do 8 lat pozbawienia wol-
ności. Natomiast handel narkotykami 
zagrożony jest karą do 8, a gdy w grę 
wchodzi ich znaczna ilość nawet do 10 
lat pozbawienia wolności. 

• • •
■ 28 sierpnia około godz. 22.00 

funkcjonariusze KP Gryfów Śl.  
w centrum miasta zatrzymali miesz-
kańca Gryfowa Śl., który chodził 
po placu obnażony. Mężczyzna był 
pijany. Wynik badania wyniósł po-
nad 2.6 promila alkoholu. Został on 
zatrzymany i trafił do policyjnego 
aresztu. Po wytrzeźwieniu odpowie 
za nieobyczajny wybryk. 

W związku z niedawnym rozpoczęciem roku szkolnego 2012/2013 lwó-
wecka policja przygotowuje się do akcji pn „ Bezpieczna droga do szkoły”. 
Szczególnym nadzorem objęte zostaną szkoły podstawowe i gimnazjalne.  
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego sprawdzają w rejonach szkół pra-
widłowość oznakowania poziomego i pionowego ciągów komunikacyjnych 
oraz stan techniczny urządzeń zabezpieczających ruch.

W dzień rozpoczęcia roku szkolnego umundurowani funkcjonariusze 
będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w rejonach szkół  
w czasie trwania zajęć szkolnych. Patrole policyjne będą również w obrębie 
miejsc zagrożonych, zwłaszcza w okresie nasilenia ruchu dzieci i młodzieży. 
Funkcjonariusze będą prowadzić działania dyscyplinujące wobec pozosta-
łych uczestników ruchu drogowego, a także dzieci ,starszych i młodzieży 
(po okresie wakacyjnym) w aspekcie przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Funkcjonariusze ruchu drogowego będą prowadzić 
systematyczne kontrole autobusów i gimbusów przewożących dzieci do  
i ze szkoły. Sprawdzą stan techniczny pojazdów, stan trzeźwości kierowców 
oraz czy przestrzegane są zasady bezpieczeństwa podczas drogi.

 Już od pierwszych dni nauki w ramach tej akcji policjanci spotkają się 
z dziećmi i młodzieżą, aby przeprowadzić pogadanki dot. różnego rodza-
ju zagrożeń oraz sposobów ich unikania. Spotkania te odbywać się będą 
nie tylko z dziećmi, ale również z ich rodzicami i będą kontynuowane 
przez cały wrzesień. Działania te będą w szczególności ukierunkowane na 
dzieci, które w tym roku rozpoczynają naukę w szkole. Podczas spotkań  
z dziećmi, policjanci zwrócą szczególną uwagę na zachowanie środków 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nie tylko. Przede wszystkim chodzi tu 
o konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa zwłaszcza w rejonach 
szkół i przedszkoli. Przypomną rodzicom i dzieciom zakres podstawowych 
zasad i przepisów ruchu drogowego. Wskażą na niebezpieczeństwa, na jakie 
dziecko może być narażone w drodze do i ze szkoły. Ponadto poinformują 
o aspektach prawnych związanych z posiadaniem, dystrybucją i produkcją 
środków odurzających, a także wskażą na konsekwencje zdrowotne związa-
ne z zażywaniem narkotyków. Na poparcie przekazywanej wiedzy policjan-
ci rozdadzą uczestniczącym w spotkaniu książeczki i ulotki prewencyjne 
dotyczące poruszanych zagadnień. 

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest na-
szym celem nadrzędnym. Zadbajmy więc, aby droga do szkoły 
była dla wszystkich dzieci bezpieczna.

Apel do rodziców: Przypominajcie swoim dzieciom o zasa-
dach bezpieczeństwa na drodze! Apel do kierowców: Zacho-
wujcie szczególną ostrożność podczas jazdy w rejonach szkół  
i przedszkoli! 

„Wspólne działania – bezpieczna okolica” to program prewencyjny, któ-
ry od 1 września 2012 roku realizowany jest przez policjantów Komendy 
Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim na terenie całego powiatu lwówec-
kiego.

Program ten ma za zadanie ograniczenie występowania czynów prze-
stępczych i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 
lwóweckiego, a także uświadomienie wszystkim jak wiele zależy od nas 
samych. Istotą tego programu będzie dotarcie dzielnicowych do wszystkich 
miejsc zagrożonych – niewłaściwie zabezpieczonych posesji i mieszkań  
– i podjęcie w ich rejonie, środowisku działań prewencyjnych polegających 
na uświadomieniu społeczeństwu istnienie niebezpieczeństwa kradzieży 
mienia oraz wskazanie sposobów unikania wymienionych zagrożeń, wy-
czuleniu społeczeństwa na lepsza ochronę swojego mienia poprzez przypo-
minanie o właściwym zabezpieczeniu w/w mienia w miejscach zamieszka-
nia, a także pozostawienie zawieszek informacyjnych.
I. CELE GŁÓWNE  
1. Ograniczenie występujących czynów przestępczych 
na terenie powiatu lwóweckiego.  
2. Edukacja społeczeństwa w zakresie zapobiegania 
popełniania czynów karalnych.  
II. CELE POŚREDNIE  
1. Spowodowania wzrostu poczucia bezpieczeństwa 
obywateli naszego powiatu.  
2. Ochrona mienia obywateli przed jego utratą i zniszczeniem.
3. Wyczuleniu społeczeństwa na lepszą ochronę swojego mienia po-
przez przypominanie o właściwym zabezpieczeniu własnego mienia.

W trosce o bezpieczeństwo

Wspólne działania 
– bezpieczna okolica

Oprac. Oficer Prasowy KPP Lwówek Śląski 
asp. szt. Marek Madeksza
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Laureatką konkursu „Warto być dobrym”  
w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim zo-
stała Klaudia Drozd z klasy 5a. W tym współ-
zawodnictwie wzięło udział 1500 dzieci ze szkół  
w całej Polsce. W każdej z nich wyłoniono zwy-
cięzcę, który otrzymał rower górski marki Kross. 

Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie 
„Przyjazna Szkoła” pod patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej i UNESCO. To największa, 
interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Pol-
sce, kreująca w dzieciach dobre postawy, ucząca 
poszanowania dla innych ludzi, a także premiu-
jąca zachowania prospołeczne i wolontariat. 

Ogólnopolska akcja „Warto być dobrym” zakończona!

Dzieci konkurowały ze sobą w tym, kto zrobi więcej dobrych uczynków w trzech 
kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w środowisko klasy, szko-
ły, społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony 
środowiska. Na koniec roku dzieci pod okiem wychowawcy wybierały w każdej klasie 
ucznia, który okazał się najlepszy, a wśród najlepszych z całej szkoły został rozlosowa-
ny rower. Jak powiedziała nasza laureatka: „miałam szczęście, ponieważ to mnie wylo-
sowano i to moje dobre uczynki: pomoc starszej pani, opieka nad młodszą koleżanką, 
aktywność w klasie, dbanie o środowisko, zostały nagrodzone. Bardzo się cieszę, że 
pomagam i jest to docenione”. Jesteśmy dumni z wszystkich naszych uczniów biorą-
cych udział w akcji „Warto być dobrym”, teraz oprócz czynienia dobra możemy się 
nim pochwalić i powiedzieć wszystkim „Być dobrym to nie wstyd”.

Pan Dyrektor wręczył Klaudii główną nagrodę, rower marki Kross.

Nasza laureatka Klaudia Drozd z kl. 5a

Warsztaty  
w Raspenavie

W dniach 11-16 czerwca w czeskiej Ra-
spenawie odbyły się Raspenawskie Warsztaty 
Artystyczne. Dziękujemy twórcom z regionu 
Nysa: Marianowi Lorkowi, Adamowi Spólni-
kowi, Joannie Małoszczyk, Bożenie Stąsiek, 
Antoniemu Zwierzyńskiemu, Irenie Wydrze, 
Grzegorzowi Wydrze oraz dzieciom i nauczy-
cielom, którzy wzięli udział w projekcie ,,Szu-
kamy Skrzatów w Izerskich Górach” dzięku-
jemy także zespołowi ludowemu ,,Sołtysowe 
Gryfinki” za uświetnienie swoimi występami 
zakończenie pleneru.

Miloš Šimek

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy Patrykowi 

Bobikowi za przekazanie wózka elek-
trycznego przeznaczonego do spacerów 
dla naszego niepełnosprawnego syna 
Adriana. 

Koordynator akcji Dorota Wilczyńska

Małgorzata i Tomasz Dróżdż

26 października (piątek) o godzinie 16.00 Bibliote-
ka Publiczna organizuje wieczór promocyjny książki 
Zuzanny Bardzel „Na świadectwo prawdzie”. Wyda-
na przez autorkę pozycja jest szkicem poświęconym 
matce i bratu. Urodzona w północno-zachodnim 
Kazachstanie pani Zuzanna, spisała ich wspomnie-
nia z zesłania i opowieści o Sybirze. Niewielka ksią-
żeczka opatrzona jest skanami dokumentów oraz 
rysunkami Klaudii Flisak. Serdecznie zapraszamy 
Państwa na ten wyjątkowy wieczór wspomnień, 
gdzie będzie czas na rozmowę o trudnych tematach 
oraz odnowienie własnych wspomnień, które z racji 
ich wagi powinniśmy pielęgnować. Po wieczorze bę-
dzie można nabyć książkę z dedykacją autorki.

Trudne wspomnienia

M.

W konkursie „Najpiękniejsze krajobrazy 
Izer – Izerskie Impresje” zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie – dwa 
miejsca na podium zajęli gryfowianie: I miejsce 
Robert Grzelczak, III – Paweł Rubaj. 

Paweł zajął też III miejsce w XVI Konkursie 
„Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2012” zorga-
nizowanym przez Jeleniogórskie Towarzystwo 
Fotograficzne.

Wkrótce w Gryfowie ciekawe działania zwią-
zane z fotografią. Od 14 września przez miesiąc 
w galerii ECKI czynna będzie wystawa fotografii 
„Portowe impresje. Port to jest poezja”, utytu-
łowanego szczecińskiego fotografika Cezarego 
Dubiela. 15 września również w ECKI odbędą 
się warsztaty z diaporamy cyfrowej, o ich efek-
tach napiszemy w przyszłym numerze Kuriera 
Gryfowskiego.

Gryfów
fotografią 

stoi

 M.
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W większych miastach sprzątnie po psie to 
nie tylko obowiązek, to moda. Nieeleganckie jest 
pozostawienie odchodów ulubieńca w miejscu 
publicznym. U nas jesteśmy na etapie uświada-
miania. Jest lepiej niż przed paroma laty. Teraz nie 
stosując się do obowiązku sprzątania po ulubień-
cu, możemy spotkać się z ostrą krytyką, a nawet  
z mandatem. Za niewywiązanie się z obowiązku 
grozi kara do 500 złotych. Od niedawna na gry-
fowskich osiedlach stanęły tabliczki z zakazem 
wyprowadzania psów. Mieszkańcy przestrzegają 
porządku i sami sobie zwracają uwagę. Gmina 
zobowiązana jest przepisami do utrzymywania 
czystości. Policjanci obserwują czworonogów  
i ich właścicieli. W mieście brakuje jednak spe-
cjalnych pojemników na zwierzęce odchody. 
By sprzątanie po czworonogu było łatwiejsze, 
wymyślono specjalny sprzęt, który ułatwia za-
danie. Począwszy od specjalnych woreczków 
(foliowych, papierowych), kończąc na łopatkach 
i pojemnikach z torebkami. Świadomość spo-
łeczna jest coraz większa, edukacja o chorobach 

Sekcja tenisa stołowego posiada 3 drużyny walczące w rozgrywkach 4, 5 i 6 ligi. Dwie niższe sta-
nowią w pewnym sensie przygotowanie zaplecza do gier w lidze wyższej. Tak też jest i u nas. Tenis 
stołowy to dyscyplina bardzo trudna technicznie, wymaga regularnych treningów, a w pojedynkach 
z rywalami odporności psychicznej, nieustępliwości i analitycznego myślenia. Niewiele jest młodych 
osób, które w dzisiejszych czasach komputerów i internetu garnie się do sportu w ogóle, a do tak 
trudnych dyscyplin jak tenis stołowy, jeszcze mniej niż do innych. 

Na stu, którzy próbują trenować, pozostaje trzech. Tym bardziej cieszy nas to, że w naszej rodzinie 
pingpongowej mamy czwórkę młodych zawodników. Są to: Aleksandra Isańska, Aleksandra Kry-
stecka, Krzysztof Szczerbicki, oraz Radek Niebieszcański, którzy nie opuszczają treningów, walczą 
na meczach nawet 4-tej ligi, odnoszą też sukcesy na znaczących imprezach, takich jak mistrzostwa 
LZS-ów i innych turniejach o różnej randze. Taką czołową zawodniczką wśród młodych jest Ola 
Isańska, której nie mogą lekceważyć zawodnicy z 4-tej ligi, a w żeńskiej kategorii wygrała powiatowe 
mistrzostwa LZS, okręgowe w Pisarzowicach, a na wojewódzkich w Sulechowie była trzecia, co kwa-
lifikuje ją na rozgrywki ogólnopolskie. 

Podobnie w rozgrywkach międzyszkolnych szczebla wojewódzkiego wraz z dawną naszą pod-
opieczną Kasią Kulesą, zajęły trzecie miejsce promujące je do rozgrywek ogólnopolskich. Nie można 
tu pominąć męskiej części naszej młodzieży, tj. Krzysztofa Szczerbickiego oraz Radka Niebiesz-
czańskiego, którym nie można zarzucić braku pracowitości na treningach. Jednak postępy w grze, 
szczególnie cieszą oko kiedy przyglądam się temu drugiemu. Martwi nas trochę mniejsze zaangażo-
wanie zawodnika, który godnie reprezentował nas na turniejach dla zawodników niepełnosprawnych 
Krzysztofa Ścibana, ale życie zmusza nas wielokrotnie do dokonywania wyborów. Upatrywałem go 
jako bardzo dobrego szkoleniowca dla młodych zawodników. 

Przed nami jeszcze kilka występów o charakterze turniejowym. Za nami już wakacyjny odpoczy-
nek, a raczej praca nad kondycją i ogólną sprawnością: bieganie, rower, pływanie. To wszystko ma nas 
przygotować do przyszłego sezonu. Mam nadzieję, że będzie on nie mniej ciekawy od zakończonego 
i … może z wywalczonym awansem. 

Z ciekawszych wydarzeń na naszym terenie nie sposób pominąć informacji, że jeden z naszych 
zaprzyjaźnionych klubów LZS Zaręba po szczęśliwie zakończonych rozgrywkach barażowych, roz-
pocznie rozgrywki w II lidze.

 I jeszcze jedna ważna informacja, trenujemy w sali przy ulicy Oldzańskiej w poniedziałki, 
środy i piątki od godziny 19.00 nasze drzwi stoją dla wszystkich otworem. Wbrew przyjętym ste-
reotypom, w nasze szeregi mogą wstąpić również starsi i niepełnosprawni. Potrzebne są tylko chęci  
i podstawowe wyposażenie jak obuwie sportowe i rakietka – na początek może być najzwyklejsza ama-
torska. Zachęcam również do śledzenia wszystkich informacji o wydarzeniach w naszym lokalnym 
środowisku tenisistów stołowych na stronach internetowych Okręgowego Dolnośląskiego Związku 
Tenisa Stołowego oraz stronie prowadzonej przez zawodnika MKS Bobry Jelenia Góra.

Bądź modny –
 sprzątaj po swoim psie

odzwierzęcych, pasożytach i wirusach przynosi 
zamierzone skutki. Mimo to, możemy się jeszcze 
spotakać się z ironicznym spojrzeniem dokonu-
jąc trawnikowych porządków. Trudno jest robić 
coś bez zewnętrznego wsparcia. W Szczecinie, 
Poznaniu i innych miastach, przeprowadzane są 
różne akcje, gdzie możemy się spotkać z hasłami 
typu: „Bądź modny – sprzątaj po swoim psie”,  
„Sprzątaj po swoim psie – wtedy inni też go 
polubią”. Może u nas również warto wspólnie 
zatroszczyć się o gryfowską zieleń. Biorąc pod 
swoją opiekę czworonoga warto pamiętać, że 
odpowiadamy za niego. Zwierzę jest nie tylko 
po to, aby sie do niego przytulać, to też wielki 
obowiązek zarówno w pielęgnacji, wyprowadza-
niu, ale również utrzymaniu czystości. Bo kiedy 
my jesteśmy odpowiedzialni, a pies nie narusza 
wspólnej przestrzeni, zarówno on jak i my mamy 
większe szanse na zdobycie sympatii sąsiadów.

Paulina Kinal
Marta Jaroszewska

O tenisie stołowym 
refleksyjnie cd.

Marek Makowski

SPROSTOWANIE
W lipcowym numerze Kuriera Gryfowskie-

go, w artykule „Wybory u Sybiraków” mylnie 
podano dane osobowe. Zamiast Stefania Łasisz 
powinno być Stefania Lesisz, zamiast Stanisława  
Kozioł – Stanisława Gałka. 

Redakcja

Na nasz konkurs zdjęcie (fot. na stronie 19) 
nadesłała tylko pani Czesława Kołodziejska, ale 
tym razem wzbogaciła je opisem, który prezentuje-
my poniżej. Gratulujemy i zachęcamy państwa do 
udziału w konkursie. 

Oczekujemy zdjęć, na których znajdą się: 
• architektura Gryfowa (zabytki, budowle, charak-
terystyczne dla miasta detale architektoniczne), • 
ludzie (mieszkańcy Gryfowa), • ciekawe miejsca, 
wydarzenia związane z naszym miastem, • foto-
grafie z przeszłości. 

Konkurs adresowany jest nie tylko do miesz-
kańców naszej gminy. Zdjęcia może nadsyłać każ-
dy, kto ma na to ochotę, pod warunkiem spełnienia 
powyższych założeń. Zdjęcia prosimy nadsyłać do  
25 dnia każdego miesiąca na adres biblioteka.
gryfow@gmail.com 

Poznaj miasto moje 
– konkurs dla mieszkańców

Droga Redakcjo
Dzisiaj wpadła mi do ręki Wasza gazeta. Zauwa-

żyłam ten konkurs – nie jest napisane do kiedy trwa, 
ale jednak postanowiłam wysłać zdjęcia z wycieczki, w 
jakiej brałam udział 30 lipca z wnukiem Mateuszem. 
Chciałam, żeby poznał Gryfów z innej strony. Spako-
waliśmy wszystko, co się da do dużej torby.

Bardzo zależało mi, żeby zobaczył stadion w Gry-
fowie, bo Mateusz lubi kopać piłkę. Okazało się, że jest 
zamknięty i nie wiadomo kiedy można przyjść, żeby 
mógł go zobaczyć. (…) Po drodze odwiedziliśmy dzieci 
w świetlicy środowiskowej, następnie rzekę Oldzę, kuź-
nię i wiadukt. Przechodziliśmy też koło przedszkola, do 
którego wnuk uczęszcza. „Wyprawę” zakończyliśmy na 
placu zabaw. Mateusz był zmęczony, ale zadowolony. 

Pozdrawiam
 Czesława Kołodziejska
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Co słychać u cyklistów...
1 września nasze Gryfowskie Towarzystwo Cyklistyczne zostało zaproszone do wzięcia udziału 

w rowerowym rajdzie o nazwie „Przejazd Rowerowy po Pętli Powiatowej” zorganizowanym przez 
Starostwo Powiatu Lwóweckiego. Cała impreza wystartowała w Lwówku Śląskim, my czekaliśmy na 
nich przed dawnymi zakładami fosforowymi. Widok nadjeżdżających kolarzy był budujący. Z przodu 
jak zwykle brylowali świetni kondycyjnie Czesi ze swym starostą z Zaclerza Miroslavem Vlasakiem. 
W środku peletonu dzielnie pedałował starosta lwówecki Józef Stanisław Mrówka. Trzeba przyznać, że 
cała impreza została przygotowana organizacyjnie na wysokim poziomie. Świetny i smaczny catering, 
przyjazna i koleżeńska atmosfera w peletonie oraz atrakcyjna trasa przez gminy powiatu lwóweckiego. 
To wszystko sprawiło, że nie czuliśmy zmęczenia. Muszę jednak przyznać, że spociliśmy się nie tylko 
na czole. Za rok, mam nadzieję, pojedziemy znowu.

Specjalne podziękowania należą się Marcinowi Lampartowi, który dzielnie nad tym wszystkim 
panował i cały czas trzymał „rękę na pulsie”.

Jan Wysopal

Rowerowa Pętla Powiatowa

Wstałem dziś o 7.00 – nie chce mi się jechać, 
tak wcześnie, może nikt nie przyjedzie, a może 
będzie nuda… Na szczęście się myliłem. Uszy-
kowałem rowerowy, wyjściowy strój i z pomocą 
porannego świeżego powietrza wyruszyłem na 
gryfowski rynek. Tam moje oczy się ucieszyły – 
pod fontanną było kilku „naszych”.

Część postanowiła jechać własnymi siłami 
do Jeleniej Góry a reszta wygodnym pociągiem, 
który mimo słonecznej pogody, spóźnił się tro-
chę. Przywitał nas, po długiej nieobecności, pan 
Kazimierz Luchowski, który podczas podróży 
pociągiem opowiadał wrażenia z rowerowego 
raju, jakim jest polskie wybrzeże. W szynobusie 
zostaliśmy przywitani przez brać rowerową, rów-
nież zdążającą na Paradę Rowerów w „Jelonce”. 
Pociąg był nadziany kolarzami, jak „dobra kasza 
skwarkami” :). Konduktor rozwijał swoje umie-
jętności wystawiania biletów na sekundę :)

Po przyjeździe, przez dworzec PKP peleton 
rowerowy ruszył na rynek, gdzie miał się odbyć 
start parady. Na miejscu przywitaliśmy się z resz-
tą koleżanek i kolegów oraz poczęstowaliśmy się 
koszulkami… Tegoroczne były pomarańczowe. 
Zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, po którym 
zamachaliśmy w stronę Czesława Langa i Mai 
Włoszczowskiej, którzy obecni byli na starcie 
i komentowali wydarzenia na bieżąco. Nagle, 
godzina 10:59:55 – wielkie odliczanie, brzęczą 
dzwonki rowerowe, ludzie odliczają czas, jak na 

Nowy Rok. (…) jeden, zero, start! Ale chwilę – 
nic się nie rusza… Ludzi było tak dużo, że my, 
jadąc na końcu stawki, poczekaliśmy sobie tro-
szeczkę. W myśl zasady ostatni będą pierwszymi 
po grupie z Bogatyni pojechało Gryfowskie 
Towarzystwo Cyklistyczne, rowerowa chluba 
miasta Gryfowa Śląskiego! Frekwencja przerosła 
moje kronikarskie oczekiwania: 19 rowerzystów 
z G.T.C. między dwoma tysiącami osób rowero-
wej armii – statystyki, jak pod Termopilami :) Na 
przód wysforował się pan Czarnecki, który swoją 
kolarzówką mógł pogrozić nawet najlepszym… 
Grupa kilku tysięcy kolarzy rozluźniała się i tło-

Gryfów – OK!
czyła, ale w końcu ludzie poczuli tempo i jechali 
zgodnie do końca. Zachowanie tutejszych było 
bardzo zróżnicowane – od przekleństw, że powo-
dujemy korki, po gorący doping, oklaski i flagi 
kibiców. Przygodę zakończyliśmy pod Pałacem 
Paulinum tak zadowoleni, że z muchami między 
zębami. Tu się rozdzieliliśmy: część wróciła po-
ciągiem, część rowerami, reszta została. Wielkie 
słowa uznania dla kolegów z Bolesławca i Wald-
ka, którzy nie dość, że dojechali do Gryfowa ro-
werami to jeszcze do Jeleniej i wracali o własnych 
siłach – minimum 120 km na ich koncie, brawo 
panowie!

Paweł Zatoński

„Powitanie jesieni” – Kolejną po lecie porę roku 
przywitamy w niedzielę 23 września. Spotykamy 
się o godz. 10.00 tradycyjnie już na gryfowskim 
rynku. Pojedziemy do Novégo Města pod Smrkem 
w Czechach, tam przez Detřichovice, Jindřichovi-
ce i przez leśne drogi dotrzemy do Giebułtowa, 
następnie Bartoszówki i wrócimy do Gryfowa.

***
„Przedostatnia niedziela” to wycieczka, którą 
odbędziemy 30 września. O godz. 10.00 z gry-
fowskiego rynku pomkniemy przez Ubocze, Ol-
szynę, Jałowiec, Kościelnik, Bożkowice, Zapustę  
i Biedrzychowice, by w końcu wrócić do Gryfowa 
Śląskiego. Wycieczkę zaplanował znany propaga-
tor turystyki rowerowej z Lubania pan Kazimierz 
Naruszewicz.

***
„Zakończenie sezonu” to ostatnia tegoroczna 
wycieczka zorganizowana przez Gryfowskie To-
warzystwo Cyklistów. 7 października o godzinie 
10.00 z gryfowskiego rynku ruszymy w kierun-
ku Krzewia Wielkiego do Mirska. Przez wieś 

Kamień, Pobiedną dotrzemy do Świecia. Tutaj  
w gospodarstwie agroturystycznym „Agro-Wan-
da” dokonamy podsumowania kończącego się 
sezonu rowerowego. Przy dżwiękach harmoszki 
i huralnym śpiewie uroczyście zamkniemy rowe-
rowy sezon 2012. Uwaga! Każdy z uczestników 
obowiązkowo musi opowiedzieć dwa dowcipy 
rowerowe. Powrót przez Złoty Potok i Wieżę do 
Gryfowa Śląskiego.

Mapy pokazujące przebieg tras można pobrać 
z naszej oficjalnej strony internetowej www.
rowery.gryfow.pl. Na stronie również relacje  
z odbytych już wycieczek oraz foto-galeria z na-
szych wypraw.

A może na wycieczkę?

Prezes GTC Jan Wysopal
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Sekrety gryfowskich dachów
Upłynęło sporo czasu od zakoń-

czenia II wojny światowej i zdawało 
się, że wszystko na temat działań mi-
litarnych, wojennych tajemnic i ukry-
tych skarbów w naszym miasteczku 
zostało już opisane i opowiedziane. 
Jak można się jednak pomylić, niech 
przykładem będzie zwykły remont 
dachu. Na jednej z ulic naszego 
miasta wspólnota mieszkaniowa w 
pewnej starej kamienicy postanowiła 
wymienić dachówki na nowe. Ekipa 
budowlana w trakcie zmiany po-
szycia dachu natrafiła na schowane 
między belkami i łatami dachowymi 
urządzenie radiowe i dokumenty 
jego właściciela. Urządzenie radiowe 
było już pordzewiałe, dokumenty to koresponden-
cja najemcy mieszkania z władzami miasta. Lokator 
mieszkania nr 6 przy ulicy Stahlstrasse domagał się 
zwrotu poniesionych kosztów związanych z re-
montem mieszkania, położył on mianowicie nową 
instalację elektryczną w mieszkaniu. Pordzewiałe 
urządzenie radiowe ku rozczarowaniu miejsco-
wych miłośników historii okazało się aparatem 
radiowym, a nie, jak sensacyjnie przypuszczano, 

radiostacją, chociaż są dowody, że najemca miesz-
kania ukończył kurs radiotelegrafistów. Znaleziono 
wypracowania szkolne jej właściciela oraz notatki 
z kursu radiotelegrafistów w Kołobrzegu (daw. 
Kolberg). Właściciel miał trochę szczęścia, że nie 
znaleziono radia w latach 1945-46. Za jego posiada-
nie można było stracić życie. Teren ten, a zwłaszcza 
ówczesna ulica Stahlstrasse była w tamtych latach 
enklawą wojsk radzieckich. Aż dziw bierze, że nie 

została znaleziona przez wszędobylskich, 
myszkujących żołnierzy radzieckich 
szukających łupów wojennych. Aparat 
radiowy wyprodukowała firma „Kapsch 
i synowie” - znane austriackie zakłady 
produkujące odbiorniki radiowe i telewi-
zyjne, istniejące do dziś.

Ciekawa jest historia samej ulicy Stahl-
strasse. Nazwano ją na cześć burmistrza 
naszego miasta pana Stahla, po wojnie 
przemianowano ją na ulicę Stalową. Na-
zwa świetnie wpisywała się w ówczesną 
ideologię komunistyczną.

Dziś to ulica … zresztą sami się domy-
ślcie drodzy Czytelnicy. Mam nadzieję, że 
odkrycie tego „skarbu” przyczyni się do 
przyspieszenia remontów starych zabyt-

kowych domów i kamienic - „by nasze miasteczko 
było piękniejsze, a ludziom żyło się przyjemnie”.

Jan Wysopal

PS. Serdeczne podziękowania za zdjęcia oraz 
pomoc w napisaniu tego artykułu składam Wald-
kowi Stebułkowskiemu. Więcej materiałów na 
stronie internetowej „Greiffenberger.pl”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gmi-
ny w Gryfowie Śląskim po raz kolejny 
przedłużyła swoje uczestnictwo w pro-
gramie „Biblioteki z Internetem TP”, 
w ramach którego Grupa TP zapewnia 

usługi dostępu do Internetu. Celem Programu jest przekształcenie pla-
cówek bibliotecznych w ważne dla lokalnej społeczności nowoczesne, 
wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne. Istotne jest 
również wzmocnienie roli bibliotek w życiu społecznym i oświatowym lo-
kalnych społeczności, zwłaszcza na wsiach i w małych miastach, poprzez 
zapewnienie im szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Na podstawie umowy zawartej z Fundacją Orange przez BPMiG prze-
kazano naszej placówce dotację finansową w celu pokrycia kosztów zapew-
nienia bezpłatnego dostępu do Internetu w placówce głównej oraz filiach 
bibliotecznych na terenie gminy – w Uboczu i Krzewiu Wielkim. Wysokość 
uzyskanej w pierwszym półroczu dotacji to 1 516,03 zł.

Biblioteka Publiczna w ramach programu 
operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego „Literatura i czytelnictwo” – 
Priorytet II: „Zakup nowości wydawniczych dla 
bibliotek” otrzymała dotację na zakup nowości 
wydawniczych. Celem programu jest zwiększenie 
czytelnictwa, wzbogacenie i odnowienie księgo-
zbiorów poprzez zakup nowości wydawniczych 
dla bibliotek publicznych, zwłaszcza bibliotek  
w gminach wiejskich i położonych w najuboż-
szych regionach kraju.

Biblioteka w Gryfowie Śląskim co roku bierze 
udział w powyższym programie. Dzięki temu 
udało się nam pozyskać środki finansowe na 
wzbogacenie księgozbioru biblioteki głównej oraz 
filii wiejskich w Uboczu, Rząsinach i Krzewiu 
Wielkim. Wysokość uzyskanej dotacji to 7400 zł.  
W porównaniu do poprzedniego roku jest to  
o 1600 zł więcej.

A w bibliotece…
Orange w bibliotece Większe wsparcie 

z ministerstwa

Od pewnego czasu czytelnicy gryfowskiej biblioteki 
(zarówno wypożyczalni dla dorosłych, jak i oddziału 
dziecięco-młodzieżowego) mają możliwość elektronicz-
nego sprawdzenia aktualnie wypożyczonych książek 
oraz daty ich zwrotu. System informuje również o ilości 

dni przetrzymania poszczególnych pozycji. W tym celu należy otworzyć na-
szą stronę internetową i otworzyć nasz katalog elektroniczny zbiorów. Znaj-
dować się będzie tam opcja Moje konto. Następny krok to podanie numeru 
karty bibliotecznej oraz roku swoich urodzin. Zapraszamy do korzystania z tej 
przydatnej funkcji. Informuje również, że w celu przedłużenia terminu wypo-
życzonych woluminów można skontaktować się z naszą placówką telefonicznie  
(75 78-13-387) lub mailowo – biblioteka.gryfow@gmail.com.

Sprawdź swoje konto przez Internet

We wrześniu Biblioteka Publiczna  
w Gryfowie Śląskim w ramach realizo-
wanego przez Fundację Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego Programu 
Rozwoju Bibliotek otrzymała bezpłatne 
oprogramowanie od firmy Microsoft. 
W jego skład weszły systemy operacyjne 
Windows 7 Enterprise, Windows XP Pro-
fessional oraz pakiety biurowe Office Pro-
fessional Plus 2007 i Office Professional 
Plus 2010. Wartość pakietu to $3,165.00 
dolarów. (ok. 10.000 zł). Darowizna ta 
pozwoli to na poprawienie jakości korzy-
stania z dostępnych dla czytelników kom-
puterów. Przypominamy, że korzystanie  
z nich jest całkowicie bezpłatne.

Darmowe oprogramowanie 
dla biblioteki w Gryfowie
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Zacznę mało profesjonalnie. Który polski siat-
karz jest, twoim zdaniem najprzystojniejszy?

Oczywiście Bartosz Kurek. 
Ja stawiam na Winiarskiego. 

Czy ja wiem... Ale wie pani, że Michała Winiar-
skiego można było często spotkać w Gryfowie?
Tego Winiarskiego? Naprawdę? 

Tak. Był z Gryfowem związany, można powie-
dzieć, rodzinnie. Mam jego oryginalną koszulkę. 
Moja mama występuje w niej na każdym meczu, 
którego jesteśmy kibicami.
Który zawodnik imponuje ci najbardziej?

Kapitan – Marcin Możdżonek, który gra na 
pozycji środkowego. Charakteryzuje go dość specy-
ficzna zagrywka zwana flotem – piłka wprawdzie 
z niewielką siłą przebijana jest na stronę prze-
ciwnika, ale rotacja, którą nabiera, powoduje, że 
spada w zupelnie nieprzewidywalnym miejscu.  
I stąd częste asy serwisowe. Ten zawodnik z powo-
du swego wzrostu nie musi nawet wyskakiwać do 
bloku – czasami wyciaga tylko ręce do gory.
Czy dla niższych w taki razie nie ma miejsca  
w siatkówce?

Nie, niższy zawodnik może grać na pozycji li-
bero. Jego zadaniem jest tylko obrona. Pozycja ta 

Samotnie jesteś bez szans, 
czyli o Zosi, która chce być środkową
Wchodząc do mieszkania Zosi Jakubowskiej, w zasadzie już od przedpokoju nie ma wątpliwości z kim mamy do czynienia. Witają nas 

zdjęcia demaskujące jej sportowe zainteresowania. Okazuje się, że nie jest to tylko siatkówka, o której mamy rozmawiać. Zosia z pełną swobodą 
porusza się też w obrębie koszykówki czy piłki nożnej. Zaczynamy jednak bezwzględnie od zdjęcia reprezentacji polskich siatkarzy. Zosia wyja-
śnia, że jest ono wyjątkowe nie tylko dlatego, że posiada dedykację, ale głównie z tego powodu, że widzimy na nim jeszcze, tragicznie zmarłego 
Artura Gołasia. 

Rozmawiała Małgorzata Szczepańska

18 sierpnia Irmina Gałązka z Młyńska  
i Maciej Kamiński z Olszyny powiedzieli sobie 
sakramentalne tak. Ślubu udzielał ksiądz Szy-
mon Bajak w kościele p.w. św. Józefa Robotnika  
w Młyńsku. Z tej okazji życzę im zdrowia, szczę-
ścia, miłości oraz wszelkiej pomyślności na no-
wej drodze życia. 

Rodzina Irminy Gałązki bardzo aktywnie 
uczestniczy w organizacji Święta Rodziny. Mamy 
nadzieję, że dalej już razem będą brali w nim 
czynny udział i będą aktywni na rzecz sołectwa 
Młyńsko.

 Zdjęcie pary ze Święta Rodziny.

Maria Sosnowska, sołtys Młyńska

Życzenia
 dla nowożeńców

została wymyślona w 1998r. 
przez prezydenta FIVB Ru-
bena Acostę. Libero pojawia 
się na boisku w barwach 
odmiennych od zespołu, nie 
wolno mu atakować, za-
grywać ani blokować. Rola 
Libero polega więc na tym, 
aby drużyna straciła jak 
najmniej punktów. 
Kto w naszej drużynie 
pełni tę rolę?

Krzysztof Ignaczak, któ-
ry Marcinowi Możdżonko-
wi sięga może do ramion. 
Zosiu, powiedz, kto za-
szczepił w tobie bakcyla 
sportu, bo przecież nie 
tylko siatkówką się inte-
resujesz?

W moim domu, w domu 
mojego dziadka ogląda się 
sport. Mama dzięki Bogu od 
jakiegoś czasu ma już dość 
polityki w telewizji i przesta-
ła nagminnie oglądać TVN 
24. Nawet ograniczyła Szkło 
Kontaktowe. Mam więc 
większe możliwości. W mojej 
rodzinie są siatkarki. Lubię 
też oglądać sport na żywo. 
Często z mamą jeździmy 
na mecze. Już nie możemy 

się doczekać Mistrzostw Świata w siatkowce, które 
odbędą się w Polsce w 2014 roku.
Jak wyjaśnisz, mówiąc delikatnie, porażkę pol-
skich siatkarzy na Olimpiadzie?

Mówi się, że nie trafili z formą, ale powstała 
taka teoria, że drużyna, która wygra w roku 
olimpijskim Ligę Mistrzów, zdobędzie też główne 
trofeum na Olimpiadzie. Do tej pory to się spraw-
dzało…… Po prostu szkoda. Może za duże były 
nasze oczekiwania. Zbyt silna presja?
Jak realizujesz swoją pasję w praktyce? 

Chodzę na zajęcia z siatkówki do szkółki pań-
stwa Ryszardy i Krzysztofa Leszczyńskich. Zajęcia 
odbywają się raz w tygodniu 2 godziny. Gramy do-
piero od roku, ale być może weźmiemy już udział 
w prawdziwym turnieju. 
Jak zachęciłabyś swoje koleżanki, aby zaintere-
sowały się piłką siatkową i być może przyszły na 
trening? Innymi słowy, co daje ci siatkówka?

Powiedziałabym na pewno, że ponieważ jest to 
sport niekontaktowy, to raczej mało urazowy. To 
tym, którzy boją się fauli. Siatkówka uczy działa-
nia w grupie, tutaj trzeba współpracować. Samot-
nie nie ma się szans. Uczy też pokory i skromności 
z tych powodów, o których wspomniałam wcze-

śniej. To na pewno świetny sposób na spędzenie 
wolnego czasu. Zarówno jeśli chodzi o teorię, jak  
i o praktykę. Jest wart polecenia, bo kształtuje cha-
rakter. Nie bez znaczenia jest też fakt, szczególnie 
dla dziewcząt, że sport ten w nieoceniony sposób 
wpływa na sylwetkę. 
Na jakiej pozycji chciałabyś grać?

Marzę, aby grać jako środkowa.

I tego Zosiu ci życzymy (mówimy z przeko-
naniem graniczącym z pewnością, że o Zofii 
Jakubowskiej jeszcze kiedyś usłyszymy).
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Ogłoszenie
Doświadczona polonistka z certyfikatem 

egzaminatora maturalnego, udziela korepetycji 
uczniom ze wszystkich typów szkół, przygo-
towuje do matury i testów egzaminacyjnych 
w gimnazjum i szkole podstawowej. Pomaga 
w pisaniu prac kontrolnych słuchaczom szkół 
zaocznych 

Tel.: 691-850-206
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Już po raz kolejny podczas wakacji w Świe-
tlicy Środowiskowej w Gryfowie Śląskim podle-
gającej pod Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, miała miejsce Akcja Bezpieczne Lato 
Wakacje 2012.

Zajęcia trwały 5 tygodni w godzinach od 
9.00 do 14.00. Dzieci i młodzież spędzały czas 
w świetlicy przy wspólnych zabawach, grach 
zespołowych, zajęciach plastycznych, muzycz-
nych i sportowych. Nie zabrakło ulubionej gry 
w dwa ognie, karaoke oraz edukacyjnej zabawy: 
„Szukanie numerów”. Podczas zabaw tanecznych 
odbywały się konkursy z nagrodami.

Jeden raz w tygodniu odwiedzaliśmy Przed-
szkole Publiczne przy ul. Młyńskiej 8, w którym 
to, dzięki życzliwości wychowawców, mogliśmy 
brać udział w zajęciach kulinarnych przygotowu-
jąc zdrowe soki owocowe, sałatki warzywne czy 
pizze, potem wspólnie je konsumując.

Dzieci uczestniczące w „Akcji Bezpieczne 
Lato Wakacje 2012” wraz z młodzieżą niemiec-
ką, wzięły udział w wycieczce do Zamku Książ 
w Wałbrzychu w ramach realizacji projektu pn. 
Polsko-Niemieckie Centrum Spotkań i Infor-
macji „Oaza Zmysłów”. Po zwiedzaniu zamku, 
pobycie w stadninie koni, odbyło się ognisko  
z pieczeniem kiełbasek, a po powrocie uczest-
nicy wycieczki zjedli pyszny obiad z deserem 
w restauracji „La Storia” w Gryfowie Śląskim.  
W ramach wakacyjnych zajęć, z inicjatywy Bur-
mistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierda 
Poniźnika, dzieci i młodzież wzięły udział we 
wspaniałym, pełnym humoru, a także ważnych 
przesłań życiowych spotkaniu ze znakomitym 
aktorem Henrykiem Talarem.

W świetlicy odbyło się również spotkanie  
z policjantami Komendy Powiatowej Policji we 
Lwówku Śląskim, którzy przeprowadzili poga-
dankę na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. 
W każdy wtorek z kolei odbywały się zajęcia na-
uki języka angielskiego prowadzone nieodpłatnie 
przez panią Angelę Byczko, której serdecznie 
dziękujemy. Akcję zakończyliśmy przy stole 
smacznych przystawek w restauracji „La Storia”.

Każdego roku dzieci i młodzież gminy Gry-
fów Śląski mają możliwość aktywnego spędzania 
wolnego czasu w Świetlicy Środowiskowej. My, 
jako wychowawcy staramy się tak urozmaicać 
zajęcia, aby każdy znalazł coś dla siebie. Chcemy, 

Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej:
Marta Wilas i Katarzyna Rotkiewicz 

Wakacje w świetlicy środowiskowej

aby tu w świetlicy dzieci rozwijały zainteresowa-
nia, zdobywały nowe znajomości, miały możli-
wość aktywnego wypoczynku.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali 
nas w działalności. Podziękowania kierujemy  
w stronę dzieci, rodziców, a także pani Małgorzaty 
Szczepańskiej – radnej powiatu lwóweckiego, za 
pomoc finansową na rzecz działalności świetlicy.
Kolejna akcja wakacyjna za rok, a my zaprasza-

my dzieci i młodzież do Świetlicy Środowiskowej 
w czasie roku szkolnego – od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 12.00 do 17.30.
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W tym roku lipcowe zajęcia wakacyjne odbywały się w bibliotece 3 razy w tygodniu. Każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Jedni woleli prace pla-
styczne, inni komputer, a jeszcze inni gry i zabawy na świeżym powietrzu. Na początku lipca w świetlicy wiejskiej przy współpracy z klubem młodzieżowym 
został zorganizowany festyn dla dzieci. Uczestnicy brali udział w wielu konkurencjach: między innymi w skokach wzwyż, przez gumę, piciu napoju przez 
rurkę. Każdy zwycięzca otrzymywał nagrodę główną a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia. Na festynie gościliśmy naszego sołtysa pana Stanisława 
Czajewicza, który również wziął udział w jednym z konkursów pn. „Rysowanie kratek”. Na wszystkich czekał słodki poczęstunek. W tym roku bibliotekę 
okupowali głównie chłopcy więksi i mniejsi. Sport był ich rozrywką: grali w piłkę oraz badmintona. Po trudach sportowych należał się odpoczynek, dlatego 
wakacyjne spotkania zakończyliśmy ogniskiem. 

Należy też wspomnieć, że 21 lipca wraz z klubem 4-H wzięliśmy udział w „V Jarmarku Ekologicznym i Twórczości Ludowej”, który odbył się podczas „XIV 
Gali Izerskiej” w Mirsku. Wystawialiśmy tam swoje prace oraz braliśmy udział w konkursie na „Bezabawkę”. Zajęlismy pierwsze miejsce za wózek dziecięcy 
wykonany ze śmieci. Nasza zabawka weźmie udział w następnym szczeblu konkursu, tj. w konkursie regionalnym w Jeleniej Górze.

Sierpniowa aura sprzyjała zajęciom bibliotecz-
nym, w których dzieci z Ubocza uczestniczyły. Bi-
bliotekę odwiedzali również przyjezdni goście. Spo-
tkania odbywały się nie tylko w czytelni, ale również 
w plenerze. Największym zainteresowaniem cieszyły 
się gry i zabawy zespołowe. Nie obyło się również 
bez warsztatów plastycznych: „Pomysłowy Kleks”, 
„Kamienni przebierańcy” „Wspomnienia wakacyj-
ne”. Jak biblioteka, to oczywiście spotkania z książką 
w formie letniej zabawy – seniorki czytały dzieciom, 
które poźniej im się odwzajemniły. „Kulinaria są 
nam znane” to zajęcia. które okazały się być naja-
trakcyjniejsze. Dzieci wykonywały tosty i gofry, które 
następnie z wielką przyjemnością konsumowały. 

Tradycyjnie na zakończenie wakacji odbyło się 
ognisko pożegnalne. „Żegnaj lato na rok…”.

Tradycyjnie już, jak co roku, w kilka ostatnich sierpniowych dni mieliśmy plener malarski. Jest to 
otwarta forma dla wszystkich chętnych. Rozstawione sztalugi w różnych punktach miasta stwarzają 
możliwość utrwalenia najpiękniejszych jego fragmentów. Dzieci i młodzież robią zapis ołówkiem  
i pędzlem. Kartka papieru pozwala uchwycić elementy architektury: czerwoną dachówkę, gzymsy, 
kolumny. To żywa nauka historii zabytkowego miasta. Z roku na rok zauważam coraz wyższy poziom 
prac. Uczestnicy są świadomi tego, co robią – tworzą notatkę miejsc, których może za chwilę już nie 
będzie... Jestem pełna podziwu i uznania dla wytrwałości i sumienności młodych artystów.

ms
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dziękuje wszystkim uczestnikom pleneru za piękne prace  

i zaprasza do ich obejrzenia – ul. Kolejowa 33a, w godzinach pracy placówki. 

Plener malarski

Lipcowe wakacje w bibliotece w Rząsinach

Jadwiga Miłan

Joanna Czerwiec

Mamo, tato 
w bibliotece 

spędzam lato 
W wakacje biblioteka dziecięca ku uciesze orga-

nizatorów pękała w szwach. Dla potrzeb świetnej 
zabawy poza pomieszczeniami czytelni zaadapto-
wano, podobnie jak w roku ubiegłym, galerię. To 
własnie tam odbywała się większość wakacyjnych 
szaleństw. Wyobraźnia organizatorki Jolanty Ku-
czyńskiej, jak zwykle była nieograniczona. Dzieci 
szyły, lepiły z masy solnej, budowały z kartonów 
Gryfów Śląski, wykonywały kukiełki ze szmatek, 
bawiły się w kolory. Oglądały film „Shrek”, projek-
towały do niego plakaty. Był smok, dzień smerfa, 
torebki mamy muminka.itp., itd. W trakcie zajęć 
wykorzystywano również Internet jako narzędzie 
edukacyjne, ponieważ biblioteka przystąpiła do 
programu „Akademia Orange dla bibliotek”.  
W trakcie wakacyjnych dni odbyły się w bibliotece 
8 urodziny Wiktorii Wawer. Z tej okazji nie mo-
gło zabraknąć tortu i pysznej zabawy.

Ważnym wydarzeniem były obchody 70 rocz-
nicy śmierci Janusza Korczaka. Dzieci poznały 

korczakowskie prawa dziecka, wykonały portrety 
króla Maciusia I, a słowa Janusza Korczaka „Kiedy 
śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” zapamię-
tają na długo. Na zakończenie, już tradycyjnie 
dzieci szalały w kuchni, przygotowując kolorowe 
kanapki i owocowe sałatki na podstawie przepi-
sów z książki „Cecylia Knedelek proponuje”. Aby 
osłodzić żal związany z końcem wakacji, wszytkim 
uczestnikom zajęć wręczono maskotkę-przytulan-
kę. Sponsorami zabawek byli państwo Marzena  
i Maciej Styszyńscy. 

Organizatorzy cieszą się, w tym roku udało 
się wprowadzić wiele nowych form pracy z malu-
chami, z zainteresowania opiekunów (szczególnie 
babć i dziadków) oraz z rosnącej z roku na rok 
frekwencji.

Sierpniowe przystanki 
w bibliotece

Niby wakacje były w pełni a aura sprzyjała odpo-
czynkowi i lenistwu to my jednak w ośrodku kultury 
w Gryfowie Śląskim nie odpoczywaliśmy, a wręcz 
przeciwnie – dbaliśmy o to aby dzieci, które wakacje 
spędzały z nami, spędziły je w sposób przyjemny, 
twórczy i aktywny. Cykl spotkań i zajęć zorgani-
zowanych przez M-GOK cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem.

Pierwszy tydzień lipca i ostatni sierpnia to plener 
malarski, w którym uczestniczyła duża grupa dzieci 
i młodzieży. Zajęcia były prowadzone na terenie 
ośrodka kultury oraz na ulicach i skwerach Gryfowa 
Śląskiego. W ciągu dwóch miesięcy wakacji, ekipa 
ośrodka kultury zorganizowała 7 festynów sporto-
wo-rekreacyjnych na terenie gminy i miasta Gry-
fów Śląski. Dzieci aktywnie uczestniczyły w grach 
i zabawach ruchowych mających na celu przede 
wszystkim integrację grupy. Każdy z uczestników 
festynów nie wracał do domu z pustymi rękoma, 
organizatorzy zadbali o poczęstunek oraz nagrody.

Już tradycyjnie M-GOK zorganizował dla dzieci 
„Mini kino”. Dla zagorzałych fanów bajek animo-
wanych wyświetliliśmy najlepsze filmy Disney’a.  
Bohaterowie kina akcji filmu Lorax oraz Przygody 
Tin-Tina wprowadzili oglądających w ściśle tajną 
i niebezpieczną misję. Przygód było co niemiara. 
Pomysł wspólnego spędzania czasu w kinie letnim 
cieszy się dość dużym zainteresowaniem wśród 
młodego pokolenia. Coraz więcej osób przekonało 
się, że wyświetlane w „Mini kinach”  filmy pochodzą 

z „górnej półki”, i że zupełnie inaczej ogląda się je na 
ekranie większym, niż ekran telewizora, zwłaszcza, 
że do tego kina można zabrać ze sobą wielu przyja-
ciół. Po filmach można było spróbować swoich sił  
w warsztatach twórczych.

Wakacje 2012 zakończyliśmy koncertami na 
estradzie w rynku. Słoneczna aura oraz bogaty 
program artystyczny zgromadził liczną publiczność. 
Tego dnia zagrali: „Skauci z Nielestna”, „Rewolucja” 
z Gryfowa, „Od zmierzchu do świtu” z Gryfowa, 
„Diamant” z Henrykowa, „Orcen z Jeleniej Góry. 
Ponadto odbyła się promocja wydawnictwa „Co 
bajka opowie o pięknym Gryfowie” autorstwa Elż-
biety Śnieżkowskiej-Bielak. Gdy zbliżała się godzina 
20.30, gryfowski rynek wypełnił się po brzegi, a to 
za sprawą gwiazdy wieczoru Grzegorza Halamy. 

Był to wspaniały popis znanego i lubianego saty-
ryka. Oczywiście w programie nie zabrakło skeczu  
o hodowcy drobiu panu Józku, jak również Grzegorz 
zaprezentował najnowsze skecze kabaretu Halama 
Oklaski. Na zakończenie 15-minutowy koncert 
muzyki hip-hopowej wykonał squad First z Jeleniej 
Góry. Zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież oraz 
dorosłych do korzystania z zajęć przygotowanych 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gry-
fowie Śląskim. Szczegóły pojawią się już w drugiej 
połowie września na plakatach na terenie miasta 
oraz na stronie www.gryfow.pl

Organizatorzy dziękują Państwu Krystynie  
i Wojciechowi Jezierskim z „Restauracji Pizzerii 
Trevi” w Gryfowie Śl. za bezpłatne przygotowanie 
poczęstunku dla zespołów na „Pożegnaniu wakacji”.

Pracownicy biblioteki serdecznie dziękują 
pani Czesławie Chorzępie za podarowanie 
pięknych książek dla dzieci.

M.

A tak się bawiliśmy podczas wakacji 2012 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim
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