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Szanowni Państwo!
Za nami czas niezwykłych dożynek, które 

były prawdziwym świętem radości i wdzięczno-
ści w Wieży. Towarzyszyła im piękna pogoda, 
barwne wieńce i oryginalnie przystrojone de-
koracje żniwne. Uroczystości miały charakter 
Łużyckiego Święta Plonów, bowiem odbywały 
się po drugiej stronie Kwisy, czyli na Łużycach. 
Z  tej okazji zostało przygotowane okoliczno-
ściowe wydawnictwo. 

Dożynki zostały zapoczątkowane uroczystą 
mszą świętą w kościele parafialnym w Gryfowie 
Śląskim, w którym zgromadziły się delegacje 
wszystkich sołectw naszej Gminy oraz miesz-
kańcy, a także zaproszeni goście na czele z se-
natorem Janem Michalskim. Mszę świętą w in-
tencji rolników i mieszkańców wsi odprawili: 
ksiądz profesor Sławomir Stasiak – prorektor 
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wro-
cławiu ds. promocji i współpracy z zagranicą, 
ks. wicedziekan Zbigniew Kulesza z Miłkowa 
w dekanacie Mysłakowice oraz ksiądz dziekan 
Krzysztof Kurzeja. Jesteśmy im wdzięczni za 
przepiękną oprawę tegorocznej mszy dzięk-
czynnej, co podkreślało i wspominało wielu jej 
uczestników. Po mszy uformował się barwny 
korowód. Na czele Orkiestra Reprezentacyjna 
Miasta i Gminy Olszyna, kombajn będący wła-
snością Państwa Krawczyków na którym także 
jechał ksiądz Krzysztof Kurzeja (to był księdza 
dziekana pierwszy raz) a tuż za nim przyczepa 
z dywanem, paradny wóz przyczepiony do cią-
gnika C-45 przygotowany przez byłego sołtysa 
Krzewia Wielkiego Ryszarda Łozińskiego.

W korowodzie szły także delegacje wień-
cowe wszystkich naszych siedmiu sołectw oraz 
goście zaproszeni, a także zespoły folklory-
styczne oraz Gryfowska Kapela Podwórkowa. 
Barwny korowód był przyjmowany z dużymi 
brawami i zaciekawieniem.

Kiedy już wszyscy spotkali się na Placu Do-
żynkowym, użyczonym przez państwa Mie-
czysławę i Lesława Hawrylewiczów (stokrotne 
dzięki) powitał wszystkich zespół Wesołe Nutki 
ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie pod egidą 

Macieja Styszyńskiego. Gospodarze dożynek: 
Barbara Pasiak sołtys Wieży i Olgierd Poniźnik 
powitali zebranych rolników oraz starostów 
tegorocznych dożynek Danutę i Stanisława 
Krawczyków (o nich piszemy oddzielnie, gdyż 
w pełni na to zasługują). Gospodarze przywi-
tali także innych gości dożynek, a wśród nich 
parlamentarzystów: posłanki Zofię Czernow 
i  Małgorzatę Sekułę-Szmajdzińską oraz sena-
tora Jana Michalskiego, a także w sposób szcze-
gólny delegacje z miast partnerskich: Gryfice, 
Bischofswerda i Raspenava. Przewodniczący 
Rady wraz z Burmistrzem uroczyście otworzy-
li dożynki stawiając ze snopków kopkę owsa. 
Następnie przeżyliśmy ceremoniał dożynko-
wy i podzieliliśmy się chlebem z tegorocznych 
zbiorów. Pięciu rolnikom z naszej gminy zostały 
wręczone odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”. 
Uhonorowani zostali: Stanisława Torba – 
Rząsiny, Celina Wesołowska – Wieża, Lesław 
Hawrylewicz – Wieża, Jan Kubiszyn – Młyń-
sko, Zbigniew Kłowaty – Wieża.

Ponadto wręczono Złotą Rybkę państwu 
Sabinie i Janowi Niebieszczańskim (firma 
ABI-POL z Proszówki). 

Rota w wykonaniu orkiestry zakończyła 
część oficjalną dożynek. Następnie koncerto-
wały zespoły folklorystyczne: Gryfowianie, 
Sołtysowe Gryfinki i Rząsinianki (jak zwykle 
spisując się dzielnie). Potem przyszedł czas na 

Turniej Sołectw o „Wieżę w Wieży”. Rywa-
lizowało zaciekle dobrze zorganizowanych 
i  przygotowanych siedem sołectw. Najwięk-
szym zainteresowaniem, zarówno uczestników, 
jak i widzów cieszyły się trzy konkurencje: bieg 
z sołtysem (niektórzy przed biegiem żegnali się 
z rodzinami i publicznością), układanie wieży 
z warzyw, a najbardziej podobała się publicz-
ności prezentacja pań w gumowcach i panów 
w  szpilkach, którzy prezentowali się w rytmie 
wybranych utworów. Była to szałowa konku-
rencja – dosłownie hit turnieju. „Wieżę” zdobył 
zespół z Proszówki, II miejsce przypadło dru-
żynie z Ubocza, a III miejscem zadowolili się 
uczestnicy z Wieży, czyli gospodarze. Nie  za-
brakło też nagród specjalnych w postaci worków 
z paszą ufundowanych przez firmę „Osadkow-
ski – Cebulski”. 

Gwiazdą tegorocznych dożynek była for-
macja „Wędrowne Gitary”, która wykonała 
największe przeboje Czerwonych Gitar, za-
pewniając wiele wrażeń – słuchając m.in. ta-
kich utworów jak „Powiedz stary gdzieś ty był”, 
„Takie ładne oczy”, „Nie Spoczniemy” czy też 
dwukrotnie śpiewana „Już za rok matura”. Po-
tem przez 3 godziny uczestnicy dożynek pląsali 
z radością (bo taniec jest radością życia) przy 
dźwiękach zespołu „AVES”.

Specjalne podziękowanie kieruję w stro-
nę Sołtys Barbary Pasiak, Rady Sołeckiej, 
radnego Jerzego Guzego, starostów Danuty 
i Stanisława Krawczyków a także wielu miesz-
kańców Wieży za pomoc przy sprawach orga-
nizacyjnych. Nie byłoby tej sprawnej organiza-
cji bez ścisłej współpracy sołectwa z zespołem 
Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury na czele 
z dyrektor Anną Michalkiewicz. Dziękuję bar-
dzo wszystkim delegacjom sołectw za przygo-
towanie wieńców i godne reprezentowanie na 
dożynkach.

Dziękuję także naszym darczyńcom i spon-
sorom (listę publikujemy na następnej stronie), 
bez których nie przeżylibyśmy naszego święta.

W sposób szczególny chcę podziękować 
Irenie Włodarek za pyszną zupę dożynkową: 
jarzynową przygotowaną w kuchni polowej. 
Ostatni uczestnik aż chochlę wylizał.

Dziękuję także wszystkim, którzy zechcieli 
towarzyszyć rolnikom w ich święcie. Po raz ko-
lejny pokazaliśmy, że tradycja jest dla nas ważna 
i że potrafimy ją wspólnie przeżywać. Już dziś 
w imieniu sołectwa Krzewie Wielkie i swo-
im własnym zapraszam na Dożynki Gminne 
4 września 2016 roku.

Łużyckie Święto Plonów

Olgierd Poniźnik
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SPONSORZY I PARTNERZY
– DOŻYNKI 2015

PARTNER GŁÓWNY:
TAURON Dystrybucja S.A.,
 Oddział w Jeleniej Górze

Sponsorzy: Zakład piekarniczo-cukierniczy „KRASUCKI” Państwo 
Bożena i Zygmunt Krasuccy oraz Sylwia i Ireneusz Krasuccy; HM 
Reality Świebodzice Sp. z o.o. Mirosław Hryniewicz, Wieża; Firma 
„FUNAM” Uzdatnianie wody, Wrocław; EKO-WORLD Magdale-
na i Kamil Sobocińscy, Wieża; Przedsiębiorstwo Handlowe „SAW-
CZAK”, Państwo Krystyna i Stanisław Sawczak, Anna i Andrzej 
Kowalscy, Ewelina i Paweł Jezierscy oraz Krystian Sawczak, Gryfów 
Śląski; Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora, Wieża; SOLAR 
ECO Energia Centrum Odnawialnych Źródeł, Jarosław Mielni-
czyn, Wieża; Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o., 
Lubań; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Trans Jack” – Anna 
i Jacek Rybscy, Wieża; Bank Zachodni WBK; Jelenia Plast, Jelenia 
Góra; Centrum Handlowe „Gradix” Grażyna i Roman Stana, Gryfów 
Śląski; Firma Handlowo-Usługowa „El-Stan”, Gryfów Śląski; „ABI-
-POL” Janusz Niebieszczański, Proszówka; Firma STOLBRAT, 
Ubocze; Mieczysława i Lesław Hawrylewicz, Wieża; Wiesława 
i  anusz Lisowscy, Wieża; Dariusz i Magdalena Dąbrowscy, Wieża; 
Krzysztof i Samanta Becla, Auto-Handel w Gryfowie Śląskim; Agro-
turystyka „Radoniówka” Bogusława Muszka-Sobiecka, Radoniów; 
Agroturystyka „Izerski Poranek” Sławomir Wesołowski, Wieża; 
Powiatowa Izba Rolnicza; Małgorzata Szczepańska Radna Powiatu 
Lwóweckiego; Firma Instalacyjna, Mirsk; Zakład Budżetowy Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim, Zakłady 
Mięsne Niebieszczańscy Darek i Marek Niebieszczańscy, Barbara Pa-
siak sołtys Wieży, Jerzy Guzy radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski, Danuta i Stanisław oraz Joanna i Tomasz Krawczykowie.

Starostowie Dożynek w Wieży

Są nimi Danuta i Stanisław Krawczykowie. Pani Danuta pocho-
dzi rodem z Radostawia, a jej nazwisko rodowe to Lipka. Pan Stani-
sław rodem z Sołectwa Lipki, więc można żartobliwie powiedzieć, że 
Lipka z Lipkiem się spotkali. Oboje gospodarują od 1968r. a od kilku 
lat prowadzą gospodarstwo wraz z synem Tomaszem o powierzchni 
150 hektarów na terenie gmin Gryfów Śląski i Mirsk. Państwo Kraw-
czykowie dochowali się sześciorga dzieci: Agnieszka, Paweł, Magda, 
Tomek, Marek i Ewelina oraz dziewięciorga wnuków. Dziećmi i wnu-
kami można obdzielić jeszcze kilka rodzin. W gospodarstwie hodują 
180 sztuk bydła mlecznego i opasowego. Ze względu na słabą ko-
niunkturę w mleczarstwie zamierzają się z niego wycofać. Nie samym 
polem, bydłem i ogrodem żyją, więc przejdźmy teraz do ich upodobań 
gastronomicznych i innych. Ulubiona potrawa Starościny to ser bia-
ły własnej produkcji, a Starosty szynka wołowa. Zapytany starosta o 
ulubiony napój powiedział, że uwielbia herbatę z pepsi, ale potem się 
poprawił, że uwielbia nalewkę z malin, zrywanych po sąsiadach.

Starościna zapytana o ulubiony serial odpowiedziała bez waha-
nia, że M jak Miłość, a Starosta odpowiedział że telewizji nie oglą-
da. Starosta powiedział, że ciągle marzy, szczególnie o wycieczkach 
zagranicznych. Byli ostatnio w Ziemi Świętej, a jeszcze w tym roku 
planują wycieczkę do Paryża. Ich marzeniem było wyremontowanie 
domu i urządzenie pięknego otoczenia. I to marzenie w tym roku się 
ziściło. Dom promienieje na całą wieś. Mieszkańcy tego domu są ak-
tywni społecznie. Pani Danuta była przewodniczącą koła gospodyń 
wiejskich, a Pan Stanisław był sołtysem przez kilka kadencji. Obecnie 
jest członkiem Rady Sołeckiej, a syn Tomasz jest delegatem do Izb 
Rolniczych.

Obiektywni i pilni obserwatorzy wyłowili z tłumu organizatorów i po-
mocników niezwykłe osobowości i wypunktowali ich zasługi: 

– niezwykła sołtysowa Barbara Pasiak (wyjątkowy zmysł artystyczny, 
wykonawczyni pięknych dekoracji, królowa fantastycznych wypieków 
w tym dożynkowego tortu, pomysłodawczyni i realizatorka wieńca do-
żynkowego)

– niezwykły radny Jerzy Guzy (wyjątkowa aktywność i zaangażowanie 
w koncepcję i organizację dożynek, współautor wydawnictwa dożynko-
wego Łużyckie Święto Plonów, współautor konkursów dożynkowych)

– niezwykle aktywni młodzi ludzie: Maciej i Marcin Jabkowscy oraz 
Anna i Katarzyna Pasiak (wyjątkowa energia i pracowitość, kreatywność 
i zaangażowanie w pomoc na rzecz dożynkowego święta)

–niezwykła kuchmistrzyni Irena Włodarek (autorka przepysznej zupy 
jarzynowej – dożynkowej).

Niezwykłe osobowości 
dożynek 2015
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W piątek 31 lipca, dzieci biorące udział w Letnich Warsztatach 
Twórczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, wybrały się wraz 
ze swoimi opiekunami do Pracowni Ceramicznej „Chata za Wsią” Pani 
Agnieszki Marcinkowskiej.

Pracownia Ceramiczna w Radogoszczy to iście sielska kraina leżąca 
jakby w innej czasoprzestrzeni, będącej prawdziwą oazą spokoju i twór-
czych inspiracji. „Twórczaki” stworzyły niepowtarzalne prace z gliny, 
inspiracje poczuli także rodzice – bardzo poważnie wcielili się w role 
artystów ceramików tworząc prawdziwe arcydzieła! Wszyscy okazali się 
baaaardzo utalentowani! (...) Po intensywnej pracy twórczej nadeszła pora 
na grillowanie i swobodne zabawy w plenerze – a szaleć było gdzie.

Nie ominęła nas także leśna wyprawa, podczas której odkryliśmy 
mnóstwo ciekawostek, leśnych nowinek i sekretów, tropiliśmy nawet 
niedźwiedzia!

W bibliotece
Gryfów Śląski

Sierpniowe zajęcia wakacyjne „Lato w czterech kolorach” cieszyły się 
dużą popularnością. Każdego dnia uczestniczyła w nich 25-30-osobowa 
wesoła gromadka. Nasze działania dyktowały kolory. W tygodniu czer-
wonym m.in. gościliśmy np. Czerwonego Kapturka, robiliśmy czerwone 
korale. W tygodniu zielonym m.in. zaprojektowaliśmy zielonego smoka 
wyklejanego ze skorupek od jajek, degustowaliśmy 24 rodzaje herbatek, 
które ufundowała pani Beata Budrecka ze Sklepu Zielarskiego, wyko-
naliśmy zielniki oraz gościliśmy gryfowską malarkę panią Joannę Ma-
łoszczyk, pod okiem której powstały piękne prace. W tygodniu żółtym 
również mieliśmy gości, a byli nimi: pszczelarz z Zacisza pan Antoni 
Stebułkowski oraz logopeda pani Małgorzata Szczepańska. W ty-
godniu niebieskim było sporo tajemnic o gwiazdach, niebie i o morzu, 
dlatego też powstały statki, żaglowce i morskie opowieści. Dzieci pisały 
atramentem i gęsim piórem, a na kulinarnych zajęciach wyczarowaliśmy 
szaszłyki owocowo-cukierkowe. (…) Zajęcia odbyły się dzięki sponsorom 
i ofiarodawcom, a byli nimi: Aleksandra Woś-Jezierska z córeczką Ha-
nią, Beata Budrecka, Joanna Cabała, Joanna Kuczyńska, Marta Fill, 
Małgorzata Bazar-Pastuch, Joanna Małoszczyk, Alicja Hachuła, 
Regina Podobyćko, Małgorzata Szczepańska, Elwira Urbańska oraz 
wszyscy pracownicy biblioteki.  

Jolanta Kuczyńska

Ubocze
Upalne wakacyjne dni dzieci z Ubocza spędziły w Centrum Kultury 

na zajęciach bibliotecznych oraz w świetlicy środowiskowej. Jak co roku 
były gry i zabawy na wolnym powietrzu – oczywiście w cieniu. Dzieci 
mogły wykazać swoją kreatywność podczas zajęć plastycznych, a także 
kulinarnych. Zwiedzaliśmy najbliższą okolicę: ruiny pałacu, gospodar-
stwo rolne (dziękujemy panu Szymonowi Polesiakowi za gościnę). Jedną 
z głównych atrakcji było przedstawienie „Lokomotywa” J. Tuwima. Mali 
aktorzy przygotowali się do niego przez kilka dni wykonując rekwizyty 
czyli lokomotywę z wagonami. Inscenizację zaprezentowali przed licznie 
przybyłymi gośćmi na zakończenie wakacji. Składam serdeczne podzię-
kowania pani sołtys Emilii Szymutko za napoje, lody oraz słodki poczę-
stunek na zakończenie wakacji. (...)
    Joanna Czerwiec

W M-GOK
W pracowni ceramicznej

Udane wakacje w Gryfowie

Rząsiny
Podczas upalnych, lipcowych dni w bibliotece w Rząsinach bawiliśmy 

się świetnie pod hasłem „Sposób na zaczarowane wakacje”. Każdy dzień 
przynosił nam ciekawe niespodzianki: poszukiwanie ukrytych skarbów, 
spacery po rząsińskich wzgórzach, ciekawe zabawy. Bardzo podobało 
nam się budowanie domków smerfowych, malowanie kredą na asfalcie 
oraz pomysł na dzień kulinarny, w którym przyrządziliśmy jeża, ośmior-
nicę i inne smakowitości. Dla ochłody byliśmy na lodach, które zafundo-
wała nam pani Teresa Bielaczyc. Pani Teresa od dwóch lat jest sponsorką 
lodów i słodyczy, za co składamy jej serdeczne podziękowania (...)

Jadwiga Miłan

Więcej informacji i zdjęć na stronie www.biblioteka.gryfow.info
 oraz na naszym profilu na Facebooku: 
www.facebook.com/biblioteka.gryfow

Ania Marcinkowska

Ciąg dalszy wieści z M-GOK na następnej stronie.

W tym roku oferta wakacyjna dla dzieci była wyjątkowo atrakcyjna. Dostaliśmy bardzo obszerne relacje od organizatorów letniego wypoczynku, 
niestety z powodu braku miejsca zamieszczamy jedynie ich fragmenty. Pełne teksty znajdziecie Państwo na stronach internetowych i FB instytucji
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Od kilku lat w lipcu w ramach zajęć profilaktycznych w Świetlicy 
Środowiskowej organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Finanso-
wane są one z budżetu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gryfowie Śląskim. W Akcji Bezpieczne Lato Wakacje 2015 wzięło 
udział łącznie 52 młode osoby z terenu naszej gminy. (…) Oprócz zajęć 
sportowych, kulinarnych, plastycznych i muzycznych, odbyło się szereg 
spotkań m.in. z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, Komen-
dy Powiatowej Policji we Lwówku Śląskim, którą reprezentował pan Ma-
teusz Królak oraz Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim.

W ramach zajęć w świetlicy dzieci miały możliwość dwukrotnego tre-
ningu piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Gryfowie Śląskim, który 
poprowadził p. Zygfryd Borkowski. Wielką atrakcją okazała się prze-
jażdżka motocyklem wokół bieżni, którą zapewnili nam pan Andrzej 
Szczepański oraz pan Janusz Orzełek.(...) Odwiedziliśmy również Zdro-
jowy Teatr Animacji w Cieplicach, oglądając spektakl pt. „ Rydygier, mój 
przyjaciel wampir”. Dzięki życzliwości p. Tomasza Stanka, wspaniale i co 
ważne nieodpłatnie spędziliśmy czas w Krainie Bajek w Karpaczu. Dwu-
krotnie spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z Bischofswerdy. Pierwsze 
spotkanie odbyło się na terenie Niemiec – zwiedziliśmy wówczas Ogród 
Zoologiczny w Bischofswerdzie oraz uczestniczyliśmy w warsztatach pla-
stycznych.

Kolejne spotkanie pod nazwą: „ Spotkanie z humorem”, miało miej-
sce przy Świetlicy Środowiskowej. Oprócz wspólnego ogniska, zabaw 
przy muzyce, tańca ZUMBA, atrakcją okazał się występ klowna Rafała 
Biesiady - RUFI RAFI, którego show wywołało ogrom radości zarówno 

Przez cały okres wakacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w  Gryfowie Śląskim trwały zajęcia dla dzieci i młodzieży pod hasłem 
„Letnie Warsztaty Twórcze”. 

Najmłodsi tworzyli swoje własne dzieła – z ciastoliny, masy solnej 
czy plasteliny. Nie zabrakło również pracy twórczej z użyciem farb, kre-
dek i pasteli. Z pomocą rodziców „maluchy” mogły skonstruować jedy-

Wakacje w Świetlicy Środowiskowej w Gryfowie Śląskim

Wychowawca Świetlicy Środowiskowej w Gryfowie Śl. Marta Wilas

na naszych jak i na twarzach gości z Niemiec. Malowanie twarzy przez 
panią Barbarę Pasiak cieszyło się również ogromnym zainteresowaniem. 
W spotkaniu uczestniczył zastępca burmistrza pan Andrzej Tartak wraz 
z małżonką, którym dziękuję za pomoc w komunikacji polsko – niemiec-
kiej. 

Akcję Bezpieczne Lato Wakacje 2015 zakończyliśmy wspólną dysko-
teką. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli w jej organizacji. 
Dziękuję rodzicom za zaangażowanie, za ufundowanie zimnych napojów, 
które w czasie upałów były niezbędne, za upieczenie ciast na poczęstunek 
podczas spotkania z grupą z Niemiec, za produkty do zajęć kulinarnych, 
które przekazała nam pani Justyna Rusinek oraz za zakup tostera przez 
panią Adriannę Karpowicz. Dziękuję wszystkim, dla których uśmiech 
dziecka jest bezcenny. Świetlica Środowiskowa podczas roku szkolnego 
otwarta jest w godzinach od 12.00 do 17.30. Zapraszam dzieci i młodzież.

ne i  niepowtarzalne „mobile”, zbudować własną matę sensoryczną lub 
stworzyć jedyne w swoim rodzaju klocki.(...) Starsze „Twórczaki” dawały 
codziennie upust swojej wyobraźni. Magda i Ania starały się zaskoczyć 
dzieci nowymi zagadnieniami twórczymi. Każdego dnia dzieci wykony-
wały inne prace manualne. Przez cały okres Letnich warsztatów Twór-
czych korytarzowa galeria Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury tętniła 
życiem, dzięki pracy małych i dużych „Twórczaków”. Po więcej zaprasza-
my: www.facebook.com/mgokgryfow

Magdalena Antonowicz

Twórczaki w akcji
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Po raz czwarty spotykamy się w okresie pięciu miesięcy przy urnach wyborczych. Tym razem 
25  października 2015r. odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wybierać będziemy posłów i senatorów we wspólnym okręgu 
wyborczym legnicko-jeleniogórskim. Lokale wyborcze będą zlokalizowane w stałych miejscach (jak 
w poprzednich wyborach) i czynne będą od godziny 7:00 do 21:00. 

Każdy uprawniony do wyżej wymienionego głosowania może głosować korespondencyjnie, zamiar 
ten należy zgłosić pisemnie do Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski do dnia 12 października 
2015r. Także wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat mogą głosować przez pełnomocnika. 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski do 16 października 2015r. 

Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w wy-
borach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostały wyznaczone 
w następujący sposób: 

Nr 
ob-

wodu
Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej

Lokal przy-
stosowany
dla osób 

niepełno-
sprawnych

1 Miasto Gryfów Śląski:
ulice: Cmentarna, Garbarska, Kolejowa 
1-19c, Kolejowa 41-66, Lipowa, Młyńska 
1-4a, Młyńska 16-37, Przedszkolaków, 
Rybna, Szkolna, Uczniowska, Żeromskiego
Sołectwa: Krzewie Wielkie, Młyńsko

Sala gimnastyczna 
Gimnazjum 
w Gryfowie Śląskim,
ul. Uczniowska 11a
tel. 75 78 13 269

TAK

2 Miasto Gryfów Śląski:
ulice: Andersa, Floriańska, Garncarska, Jelenio-
górska 14-24, Kwiatowa, Lwowska, Malowni-
cza, Osiedle Horyzont, Osiedle 7 Dywizji, Par-
kowa, Partyzantów, Spacerowa, Storczykowa, 
Tulipanowa, Widokowa, Wiosenna, Zielona

Szkoła Podstawowa 
w Gryfowie Śląskim
ul. Uczniowska 17
tel. 75 78 13 486

TAK

3 Miasto Gryfów Śląski:
ulice: Akacjowa, Gliniana, Jeleniogórska 7-9, 
Kolejowa 20-38a, Krótka, Kusocińskiego, 
Lwówecka, Młyńska 5-15a, Nad Stawami, 
Oldzańska, Polna, Sienkiewicza, 
Sikorskiego, Słoneczna, Spółdzielcza, 
Spokojna, Strzelnicza, Targowa, Wiśniowa

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury 
w Gryfowie Śląskim
ul. Kolejowa 33a
tel. 75 78 12 900

NIE

4 Miasto Gryfów Śląski:
ulice: Bankowa, Boczna, Felczerska, 
Grodzka, Lubańska, Łąkowa, 
Plac Kościelny, Rolna, Rynek, Rzeczna, 
Rzepakowa, Sanatoryjna, Wąska, Wojska 
Polskiego, Zakątek, Za Kwisą, Zaułek, Źródlana
Sołectwa: Proszówka, Wieża

Ratusz – 
Parter Urzędu 
Gminy i Miasta 
w Gryfowie Śląskim
ul. Rynek 1
tel. 75 78 11 264

NIE

5 Sołectwa: Rząsiny, Wolbromów Szkoła Podstawowa 
w Rząsinach nr 94; 
tel. 75 78 44 188

NIE

6 Sołectwo: Ubocze Szkoła Podstawowa 
w Uboczu nr 169, 
tel. 75 78 11 265

NIE

7 Gryfów Śląski:
Szpital, ul. Rzeczna 25

Szpital w Gryfowie 
Śląskim, ul. Rzeczna 25
tel. 75 78 13 322

WYBORY DO SEJMU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Gryfów na
Zapraszamy Państwa 
do odwiedzania naszego 
profilu na Facebooku: 
www.facebook.com/gryfowpl. 
Tylko tam najświeższe wiadomości z życia 
miasta i regionu, zdjęcia, ciekawostki.

PODZIĘKOWANIE
Burmistrz Gminy i Miasta składa gorące po-

dziękowanie Panu Mirosławowi Szuniewiczo-
wi za wykonanie ogrodzenia na zapleczu prze-
budowanego muru w ulicy Zakątek w Gryfowie 
Śląskim.

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Jak głosowaliśmy w referendum 
ogólnokrajowym w dniu 

6 września 2015r.

Obwodowa Ko-
misja nr

Liczba
upraw-
n i o -
nych

Liczba
głosu-
jących

F r e -
k w e n -
cja (%)

1 w Gryfowie 
Śląskim
(Gimnazjum)

1.607 113 7.03

2 w Gryfowie 
Śląskim
(Szkoła Podsta-
wowa)

1.262 94 7.45

3 w Gryfowie 
Śląskim
(MGOK)

1.723 98 5.69

4 w Gryfowie 
Śląskim
(Ratusz)

2.033 114 5.60

5 w Rząsinach 486 30 6.17
6 w Uboczu 999 31 3.10
7 w Gryfowie 
Śląskim (Szpital)

46 5 10.87

Razem: 8.156 485 5.95

Firma ZGOORY s.c. wykonała dla Gminy 
Gryfów Śląski wirtualne punkty widokowe, 
w  trzech punktach gminy: w Rynku, w Pro-
szówce na wzgórzu Św. Anny oraz przy kładce 
na Jeziorze Złotnickim.

Panoramy można zobaczyć na stronie www.
eluneta.net. Wejście poprzez następujące linki:
www.eluneta.net/wpw026
www.eluneta.net/wpw027
www.eluneta.net/wpw028

Na budynku Ratusza, przy wejściu umiesz-
czone są również tabliczki z kodami QR, które 
można ściągnąć na smartfon i obejrzeć panora-
my na swoim telefonie.

Gryfów z lotu ptaka

Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Jerzy Andrzejczak
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Od dwóch miesięcy trwają prace budowlane polegające na rozbudowie 
i modernizacji stacji uzdatniania wody przy ul. Jeleniogórskiej. Wykonaw-
cą prac jest firma „FUNAM” Sp. z o.o. z Wrocławia. Dotychczas, zgodnie 
z dokumentacją projektową wykonawca dokonał miejscowej wymiany grun-
tu w celu jego wzmocnienia poprzez zastosowanie mieszanki żwirowo-ce-
mentowej. Wymiana podłoża była konieczna ze względu na specyfikę terenu 
(obszar podmokły, zalewowy). Ponadto wybudowany został zbiornik wyrów-
nawczy na wodę pitną o pojemności 2 x 150 m3 o konstrukcji żelbetowej cy-
lindrycznej i średnicy wewnętrznej 10 m. W celu posadowienia 5 stalowych 
kontenerów stanowiących bazę nowobudowanej stacji uzdatniania wody. 
Wykonawca przystąpił do budowy żelbetowych fundamentów. W związ-
ku z zaawansowaniem prac do wykonania pozostało jeszcze wybudowanie 
odstojnika popłuczyn, ciągów komunikacyjnych oraz podłączenie urządzeń 
technicznych. Prace mają zakończyć się do 21 października. Modernizacja 
SUW jest najważniejszą inwestycją Gminy Gryfów Śląski zaplanowaną na 
2015 r. Wartość prac przekracza kwotę 2 mln złotych.

Rozbudowa SUW w Gryfowie Śląskim
19 sierpnia br. Gmina Gryfów Śląski podpisała umowę z wykonawcą 

zadania Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o. z Jałowca. 
Prace przewidziane do wykonania to: nowa konstrukcja jezdni o na-
wierzchni bitumicznej na odcinku 0,3 km, odwodnienie drogi za po-
mocą spadków poprzecznych i podłużnych, 140 metrów bieżących cieku 
z elementów betonowych oraz pobocza. Zadanie dotowane w 100 % ze 
środków z budżetu państwa przez Ministerstwo Administracji i Cyfry-
zacji przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości  
82 071,75 zł. Z budżetu Gminy zostały przeznaczone środki finansowe 
na wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski o łącz-
nej wartości 8 500,00 zł. Termin wykonania prac drogowych zgodnie 
z umową z Wykonawcą wyznaczony jest do 19 września br.

Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask

Remont chodnika na Kolejowej
Również na drugiej, realizowanej w Gryfowie inwestycji drogowej nie 

obeszło się bez problemów. Mowa o trwającym remoncie chodnika przy 
ulicy Kolejowej. Tym razem utrudnieniem okazał się źle ułożony kabel 
energetyczny, zasilający lampy oświetlenia ulicznego. Zgodnie z przepi-
sami budowlanymi kabel ten powinien znajdować się na głębokości min. 
70 cm, w rzeczywistości jest on położony bardzo płytko i bez wymaga-
nych taśm ostrzegawczych. Ten stan rzeczy bardzo utrudnia wykonaw-
cy prowadzenie prac rozbiórkowych i ziemnych, już kilkakrotnie doszło 
do zerwania kabla czego doświadczyli mieszkańcy brakiem oświetlenia 
ulicznego. Jak zapewnia wykonawca, prace realizowane są zgodnie z har-
monogramem, wykonano przesadzenia rosnących w pasie drogowym 
drzew i zgodnie z pozytywnie zaopiniowaną przez Regionalną Dyrek-
cję Ochrony Środowiska Decyzją, usunięto kolidujące kasztanowce. Już 

Gminne inwestycje

Uciążliwa dla mieszkańców przebudowa ulicy Rybnej i Garbarskiej 
wkracza w ostatni etap, jakim jest wykonanie nawierzchni. Trwające do 
tej pory prace ziemne, związane z wymianą sieci kanalizacji deszczo-
wej, sanitarnej i sieci wodociągowej stanowiły wielkie utrudnienie dla 
zamieszkałych przy ulicy Garbarskiej osób. Niestety, przy tak skom-
plikowanych inwestycjach często ujawniają się rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją projektową a stanem faktycznym. Tak było i tym razem. 
Głównym problemem w ulicy Garbarskiej była źle zinwentaryzowana na 
mapach sieć gazowa. 

Po wykonaniu wykopów okazało się, że aby zachować normatywne 
odległości od rurociągu gazowego i prawidłowo ułożyć kanał deszczowy 
trzeba zlikwidować istniejącą, kamionkową sieć sanitarną. Konsekwencją 
tego była konieczność wybudowania ponad stu metrowego odcinka no-
wej kanalizacji sanitarnej, co oczywiście podniosło koszt całej inwestycji. 
W związku z opisanymi wyżej utrudnieniami o 30 dni zostanie wydłu-
żony termin wykonania całego zadania, jednak już niedługo ulica Rybna 
otrzyma nową nawierzchnię asfaltową i chodniki.

Nowa droga w Uboczu

Przebudowa Rybnej i Garbarskiej

niedługo będziemy mogli cieszyć się nowym, równym i bezpiecznym 
chodnikiem, a kierowcy bez obaw zaparkują samochody w zatokach po-
stojowych, które znacząco poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego 
w obszarze pobliskiej restauracji, lecznicy dla zwierząt oraz gabinetu sto-
matologicznego.

Oprac. Andrzej Tartak

Oprac. Andrzej Tartak
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1 stycznia 2015 r. został pan powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Od tego czasu minęło pół roku, pora na 
pierwsze podsumowania...

Pół roku to zbyt krótki okres na dokonywanie podsumowań, ale bez wątpie-
nia był to czas wytężonej pracy, którą nawiasem mówiąc bardzo cenię. Mimo, 
że w gryfowskim urzędzie pracuję od 2008 r., to objęcie funkcji zastępcy bur-
mistrza wymagało zmiany mojego dotychczasowego trybu życia. Specyfika tej 
pracy sprawia, że w moim słowniku pojęcia wolne popołudnie, wolny weekend 
są rzadkością, bo tylko pełne zaangażowanie i dyspozycyjność umożliwia reali-
zację postawionych przede mną zadań.
Co poszło na tzw. pierwszy ogień?

Wiele o mieście i jego gospodarzach mówi stan terenów zielonych, dlatego od 
początku postawiliśmy na zmianę wizerunku miasta i jego estetyki. Przy współ-
pracy z nową dyrektor zakładu budżetowego dokonaliśmy analizy potrzeb z jedno-
czesnym uwzględnieniem możliwości finansowych, niezbędnych do prawidłowego 
utrzymania zieleni miejskiej i czystości. Efektem tych działań jest widoczna po-
prawa estetyki miasta, a szczególnym uznaniem mieszkańców cieszy się park przy 
ulicy Kolejowej. Na terenie miasta zostały zamontowane kasety z woreczkami na 
psie odchody, a na gryfowskim rynku rozstawiono nowe kosze na odpady.
Jakie jest największe wyzwanie dla miasta w tej chwili? 

Obecnie największym wyzwaniem jest realizacja wielu rozpoczętych, jak 
i planowanych inwestycji, niezbędnych dla dalszego rozwoju infrastruktury na 
terenie naszej gminy. Zakończyliśmy realizację trzech zadań z zakresu dro-
gownictwa: przebudowa ulicy Targowej, przebudowa drogi w Uboczu oraz 
I etap przebudowy dróg w Rząsinach.

Aktualnie trwa, finansowany z budżetu naszej gminy, remont chodnika przy 
ul. Kolejowej, przebudowa ul. Rybnej i Garbarskiej, w zakres której wchodzi 
wymiana sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej oraz budowa nowych od-
cinków sieci kanalizacji sanitarnej, remontowana jest kolejna droga w Uboczu, 
a lada dzień podpiszemy umowę na przebudowę ulicy Młyńskiej (od Rzecznej do 
Wojska Polskiego). Sezon przebudowy dróg zamkniemy ostatnim etapem prac w 
Rząsinach. Największą inwestycją tego roku jest długo oczekiwana moderniza-
cja Stacji Uzdatniania Wody, a każdy, przejeżdżający ulicą Jeleniogórską może 
zaobserwować, jak duży jest zakres prac. Jeżeli nic nie zakłóci procesu budowla-
nego woda z nowej SUW popłynie na początku listopada.
Oprócz dotychczasowych obowiązków, czyli nadzorowania pracy Wydzia-
łu Technicznego oraz procedury zamówień publicznych, zajmuje się pan 
przygotowaniem gminy do zadań inwestycyjnych w ramach nowej perspek-
tywy finansowania unijnego. Jakie są najważniejsze zadania i na jakim eta-
pie są prace przygotowawcze?

Nowy okres finansowania 2014-2020 to nie tylko projekty inwestycyjne, na-
szym zamiarem jest pozyskanie środków również na działania z zakresu eduka-
cji, aktywizacji społecznej i kultury. Nowością w tej perspektywie finansowania 
są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako forma współpracy samorządów, 
współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Nasza gmina jest człon-

kiem ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej i za pośrednictwem tej instytucji będziemy 
składać nasze projekty. Niestety, wbrew powszechnemu przekonaniu pieniędzy 
unijnych nie starczy dla wszystkich, a w najbardziej dla większości gmin newral-
gicznym obszarze gospodarki wodno- ściekowej, do wykorzystania będzie niecałe 
40 mln zł. Przy osiemnastu członkach ZIT-u daje to średnio 2 mln zł. na gminę. 
To kropla w morzu naszych potrzeb! Jeśli chodzi o stan naszych przygotowań cały 
czas opracowujemy dokumenty, niezbędne do składania wniosków. Już w lutym 
b.r. wyłoniliśmy wykonawcę dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczal-
ni ścieków. Prace projektowe zakończą się pod koniec tego roku. Dla celów termo-
modernizacyjnych wykonany został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, a kolejnym 
etapem będzie wykonanie audytów energetycznych i projektów budowlanych dla 
obiektów: biurowiec Ubocze 300, Szkoła Podstawowa w Gryfowie, Gimnazjum, 
budynek dawnego „Chemika” przy Kolejowej 45, budynki Zakładu Budżetowego. 
Jeszcze w tym roku zaktualizujemy dokumentację projektową uzbrojenia terenów 
strefy ekonomicznej ponieważ jeden z priorytetów przewiduje dofinansowanie tego 
typu działań. Ponieważ nabór wniosków rozłożony jest w czasie, w kolejnych la-
tach będziemy systematycznie przygotowywać się do pozyskiwania pieniędzy unij-
nych.
Jak się układa współpraca z burmistrzem i pracownikami urzędu?

Chcę serdecznie podziękować panu burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi 
za powierzenie mi funkcji swojego zastępcy, służba publiczna dla mieszkań-
ców naszej gminy to dla mnie zaszczyt. Równie serdecznie dziękuję wszystkim 
pracownikom urzędu, szczególnie koleżankom i kolegom z Wydziału Technicz-
nego za partnerską współpracę i zaangażowanie w powierzone obowiązki. To, 
o czym dziś mówiłem jest efektem pracy nas wszystkich.
Dziękuję za rozmowę.

z zastępcą burmistrza Andrzejem Tartakiem rozmawia Marzena Wojciechowska
Infrastrukturalne przyśpieszenie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

dla południowej części miasta Gryfów Śląski - 2

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze 
zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLI/213/14 
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 15 kwietnia 2014r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski - 2.

zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla połu-
dniowej części miasta Gryfów Śląski - 2 wraz z prognozą oddziały-

wania na środowisko

w dniach od 2 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r. w Wy-
dziale Technicznym Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 
59 - 620 Gryfów Śląski, w godzinach pracy urzędu.
Plan obejmuje obszar ograniczony:
- od północy korytem rzeki Kwisy i Oldzy oraz ulicą Wojska Polskiego;
- od zachodu i południa – granicą administracyjną miasta Gryfów Ślą-
ski;
- od wschodu – drogą krajową nr 35.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 9 października 2015 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski o godzinie 10:00. Zgodnie z art. 
18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do wyłożonych do publicznego 
wglądu dokumentów należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy nieru-

chomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, najem, dzierżawę w roku 2015 znajdują się na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz na stronie inter-
netowej www.gryfow.pl i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości. 
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INFORMATOR POWIATOWY
Rowerowa Pętla 2015 – za nami!

W 2015 roku jesteśmy w trakcie remontów 
dróg powiatowych i mostów. Część z nich już 
się zakończyła, część trwa, a część właśnie się 
rozpoczyna. Poniżej zestawienie.
Zakończyliśmy:
4,74 km Gradówek – Niwnice 
1,9 km Lwówek Śl. ul. Płakowicka
1,529 km Pławna – Lubomierz, III etap (łącz-
nie w latach 2014-2015 wykonano 4,629 km) 
W trakcie:
1,5 km Rębiszów – Gajówka II etap (łącznie 
w latach 2014-2015 wykonano 2,087 km)
1,6 km Łupki – Klecza
1,8 km Gajówka – Młyńsko
0,7 km w miejscowości Strzyżowiec 
4 mosty w Uboczu
0,5 km Gryfów Śl. (ul. Kolejowa) - remont 
chodnika
Rozpoczynamy:
3,2 km Chmieleń – Młyńsko – Proszówka
Łącznie w 2015r. zostanie wyremontowanych 
ponad 19 km dróg powiatowych przy 330km 
pozostających z naszym zarządzie i cztery 
mosty. Wartość inwestycji to w przybliżeniu: 
6.521.934 zł
Środki na remonty dróg pochodzą z:
• budżetu Powiatu Lwóweckiego; • budżetów 
pięciu gmin Powiatu; • Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bez-
pieczeństwo-Dostępność-Rozwój; • dotacji ce-
lowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
• dotacji celowej na budowę dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych.
Będziemy Państwa informować o postępach.

Drogi powiatowe 
– duże inwestycje!

W sobotę (12.09) już po raz czwarty jecha-
liśmy „Rowerową Pętlą Powiatu Lwóweckiego”. 
W zeszłym roku podjęliśmy próbę zorganizo-
wania przy okazji Dużej Pętli również Małej. 
Wtedy na Małej pojechało 17 osób, a wszystkich 
było prawie 90 osób. W tym roku: Duża Pętla 
to 80 uczestników, a Mała Pętla 59 osób. Razem 
wzięło udział blisko 140 osób, co jest rekordem, 
a dla nas dużą radością i wyraźnym sygnałem, że 
nasze propozycje spotykają się z Państwa pozy-
tywnym odbiorem. 

Kilka szczegółów tegorocznego rajdu. Prze-
bieg obu tras był objęty tajemnicą, jednak po 
drodze uczestnicy kilkakrotnie się mijali lub 
odcinkami jechali razem. Zakończenie Rajdu 
wypadło w Rakowicach Małych przy „Raku”. 
Główna zasada podczas rajdu brzmiała: nie ści-
gamy się lecz wzajemnie pomagamy. Na trasie 
było przygotowanych 12 zadań, z czego cztery 
były do rozwiązania dla uczestników Małej Pę-
tli, a wszystkie 12 dla tych, co na Dużej. Roz-

wiązaniem każdego zadania była liczba (trzy- lub 
czterocyfrowa). Każdy z uczestników otrzymał 
specjalną kartę uczestnika wraz z ołówkiem, 
na której wpisywał rozwiązania. Na tej podsta-
wie wybraliśmy 20 premiowanych miejsc, które 
znalazły się najbliżej prawidłowych odpowiedzi. 
Podobnie na Małej Pętli.

Każdy uczestnik otrzymał nagrodę pociesze-
nia za udział w rajdzie w postaci mapy rowerowej, 
dzieci otrzymały słodkie upominki (uzupełnienie 
utraconych węglowodanów) a 40 osób otrzymało 
dwadzieścia strojów rowerowych i dwadzieścia 
par rękawiczek rowerowych – profesjonalnych. 
Każdego pysznie nakarmiliśmy. W trakcie rajdu 
kręciliśmy materiał filmowy, z którego będzie 

przygotowana specjalna relacja podsumowująca 
tegoroczne akcje promocji zdrowia realizowane 
przez Powiat Lwówecki.

Gratulujemy i dziękujemy Wszystkim uczest-
nikom. Mamy nadzieję, że była to miło spędzona 
sobota, a zaproponowana przez nas trasa gwa-
rantowała dobrą zabawę, atrakcje i miejsca, które 
wielu uczestników wcześniej nie znało.

Serdecznie zapraszamy za rok – wrzesień 
2016. Rajd był realizowany w ramach projektu: 
„Profilaktyka chorób układu krążenia dla miesz-
kańców Powiatu Lwóweckiego” realizowanego 
ze środków Mechanizmu Norweskiego i środ-
ków Budżetu Państwa poprzez Ministerstwo 
Zdrowia.

Sztafeta pożarnicza 7 x 50m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe, to dwie dyscypliny, w któ-
rych rywalizowały ze sobą drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach VIII Powiatowych 
Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP. Zawody odbyły się 12 września w Lwówku Śląskim, 
udział wzięło w nich 12 drużyn męskich. 

Zmagania strażaków na stadionie miejskim w Lwówku Śląskim oglądała spora grupa widzów. 
A zobaczyć można było pokaz sprawności i profesjonalizmu w wykonaniu ochotników. Poszczegól-
ne drużyny dawały z siebie wszystko, a w każdej z nich podziw budziło współdziałanie poszczegól-
nych strażaków, z których każdy doskonale znał swoją rolę w zespole. Zmagania oceniała komisja 
sędziowska złożona z funkcjonariuszy Powiatowej Straży Pożarnej, na czele z sędzią głównym  
st. kpt. Leszkiem Telegą. 

I miejsce zajęła drużyna OSP Pilchowice, II miejsce OSP Golejów, a III miejsce OSP z Wol-
bromowa. Kolejne miejsca zajęły: OSP Krobica – Orłowice, OSP Mirsk, OSP Rząsiny, OSP Wleń, 
OSP Wojciechów, OSP Kwieciszowice, OSP Sobota, OSP Zbylutów i OSP Oleszna Podgórska.

Zawody Pożarnicze OSP
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Podziel się z nami swoją pasją

Z Sandrą Gałką rozmawia Marzena Woj-
ciechowska
Masz bliską memu sercu pasję. Zgadzasz się 
ze stwierdzeniem Umberto Eco, że kto czyta 
ten żyje podwójnie?

Zdecydowanie tak. Książki otwierają przed nami 
drzwi do zupełnie innego świata, pozwalają na 
chwilę oderwać się od codzienności i stać się nie tylko 
obserwatorem, ale i kolejnym bohaterem wydarzeń 
opisanych przez autora. Nawet jeśli 10 osób przeczyta 
tę samą książkę, to dla każdego będzie ona nieco inna, 
gdyż każdy znajdzie w niej cząstkę siebie.
Prowadzisz popularny w sieci blog Książko-
holiczka. Przeglądając go, wydaje mi się, że 
nie masz czasu na sen...

Ależ mam i śpię całkiem sporo, choć faktycznie 
najlepiej czyta mi się wieczorami, gdy nic nie odcią-
ga mojej uwagi i mogę w 100% oddać się lekturze.
Do ilu książek napisałaś już recenzje? Jaka 
zrobiła na Tobie największe wrażenie?

Na samym blogu, który istnieje od lutego, jest 
ponad 40 recenzji, ale recenzowałam książki już 
przed założeniem bloga, i zamieszczałam je na 
różnych stronach internetowych poświęconych 
literaturze, w sumie przez blisko rok będzie to 
około 60 recenzji. Ciężko spośród nich wybrać 
tę jedną najciekawszą książkę, uwielbiam Dana 

Książkoholiczka
Browna, a zwłaszcza jego „Inferno”, serię „Mil-
lennium” Stiega Larssona, ostatnio spodobało 
mi się „Co nas nie zabije” Davida Lagercrantza, 
ale żeby nie było, że tylko mężczyźni potrafią 
dobrze pisać, duże wrażenie zrobił na mnie 
„Naśladowca” Erici Spindler.
Twoja najukochańsza książki z dzieciństwa 
to…

„Dziewczynka z Szóstego Księżyca” Moony 
Witcher. To była chyba pierwsza z takich obszer-
niejszych, jak dla dziecka, książek, którą przeczy-
tałam i właśnie od niej zaczęła się moja miłość do 
literatury. 
Jak zarazić się czytaniem? Jak popaść w książko-
holizm – najzdrowszy nałóg na świecie?

Trzeba znaleźć książki odpowiadające na-
szym zainteresowaniom. Nie kierować się tym,co 
znajduje się obecnie na listach bestsellerów, czy co 
„wypada” przeczytać. Jeśli nie lubisz czytać histo-
rii miłosnych to nie sięgaj po „Greya” tylko dlatego, 
że jest teraz „modny”, jeśli wzdrygasz się na samą 
myśl o psychologii to odpuść sobie „Dzieła” Sigmun-
ta Freuda. Obecnie mamy na rynku wydawniczym 
tak duży wybór, że absolutnie każdy jest w stanie 
znaleźć coś dla siebie, bo tak naprawdę nie ma złych 
książek, są tylko takie, które nie trafiły jeszcze na 
swojego czytelnika, a kiedy już znajdziesz odpo-
wiednią lekturę wciągniesz się tak, że po jej zakoń-
czeniu od razu sięgniesz po kolejną. 
Co sądzisz o roli bibliotek w dzisiejszych wir-
tualnych czasach?

Biblioteka to jedno z moich ulubionych 
miejsc. Już jako dziecko spędzałam dużo cza-
su zarówno w bibliotece szkolnej, jak i naszej 
miejskiej. Mam wrażenie, że dziś, w czasach 
wyścigu szczurów, to jedyne w swoim rodzaju 
miejsce, gdzie czas zwalnia. Za każdym razem 
gdy wchodzę do naszej biblioteki tracę poczucie 
czasu, wydaje mi się, że jestem tam tylko 5 mi-
nut, a okazuje się, że wychodzę po pół godzinie. 
Poza tym, to doskonałe miejsce dla wszystkich, 
którzy twierdzą, że nie czytają, bo książki są 
drogie. Dodatkowo w małych miastach takich 
jak Gryfów, gdzie nie mamy teatru czy kina, bi-
blioteka jest nie tylko „wypożyczalnią” książek 
ale swego rodzaju centrum kulturalnym miasta.

Dziękuję za rozmowę.

Fragmenty recenzji „Co nas nie zabije” – Davida 
Lagercrantza zamieszczonej na blogu Książkoho-
liczka94.

...Od chwili, gdy usłyszałam, że powstanie kon-
tynuacja „Millennium”, zżerała mnie ciekawość, co 
też Lagercrantz nam zaproponuje i w jaką stronę 
pokieruje akcję, a co najważniejsze: czy będzie po-
trafił uchwycić ten niepowtarzalny klimat serii, 
swoisty bunt   Larssona i   charaktery bohaterów... 
i jestem mile zaskoczona...

...Co do samej fabuły, najbardziej zdziwił mnie 
motyw przewodni tj. sztuczna inteligencja i zespół 
sawanta i chyba właśnie te elementy najbardziej 
zwracają uwagę na Lagercrantza, przypominają, 
że nie jest to „Millennium” sprzed dekady, autorstwa 
Larssona, a coś nowego, uwspółcześnionego. 

Zafascynował mnie motyw zespołu sawanty. 
Przyznam, że nigdy wcześniej nie słyszałam o sa-
wantach, więc postać Augusta wywarła na mnie 
olbrzymie wrażenie, jeśli zaś chodzi o bohaterów 
znanych z poprzednich części serii to zdradzę wam 
jedynie, że nie stracili nic, ze swojego charakteru 
i  w  dalszym ciągu intrygują tak, jak w książkach 
Larssona... 

...Ciekawy jest temat szpiegostwa w sieci. Zja-
wisko powszechnie znane, nikogo już chyba nie 
dziwi, że w dobie globalne informatyzacji jesteśmy 
poddawani ciągłej inwigilacji, jednak to, w jaki spo-
sób opisał ten problem Lagercrantz, naprawdę robi 
wrażenie...

SENSOPLASTYKA 
poniedziałek: 10:00-12:00

Plastyka sensoryczna dla dzieci w wieku od 
1 do 4 lat. Będziemy poznawać różne faktury, 
tekstury oraz całą paletę ekologicznych barw. 
Dzieci i opiekunowie sami przygotują ekolo-
giczne i bezpieczne materiały plastyczne. Po-
znane przepisy z łatwością zastosujecie w Wa-
szym domowym warsztacie artystycznym:-)  
Zadbamy o kolorową stymulację sensoryczną 
naszych maluchów. Poprzez działania senso-
-plastyczne będziemy wspierać rozwój malucha.

PS. Polecamy wziąć ze sobą „strój roboczy” dla 
dzieci (dla siebie też nie zaszkodzi:-)

M-GOK zaprasza na zajęcia
WARSZTATY KREATYWNE 

wtorki i czwartki: 14:30-15:30
Fabryka inspiracji dla małych i dużych twór-

ców. Na warsztatach odkrywać będziemy nowe 
i nieznane, nauczymy się robić "coś" z "niczego", 
wcielimy się w rolę projektantów, odkrywców, 
rzemieślników, twórców małych i wielkich 
rzeczy. Każde spotkanie to nowe wyzwanie! 
Zajmiemy się sztuką niepoważną niepoważ-
nie;) – będziemy budować z kartonów, malować 
wszystkim poza pędzlem, szyć bez użycia igły, 
kleić bez użycia kleju;)  Sami staniemy się twór-
cami kreującymi swój własny, autorski świat...;)

PRACOWNIA PLASTYCZNA 
środy i piątki: 14:30-15:30 

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym 
i młodzieży.

ZAJĘCIA TANECZNE – środy: 15:30
Hip-hop, disco, formacje taneczne soliści, duety

GRYFOWSKIE KOŁO 
SZACHOWE „HETMAN” 
Grupa młodsza – środy: 18:00

Dorośli – środy: 19:00

PRACOWNIA WYROBU 
BIŻUTERII I DECOUPAGE

Soboty: 11:00–14:00

KURS SAMOOBRONY 
Z ELEMENTAMI JU-JITSU

Soboty: godz. 16:00

JOGA – Środy: 18:00

AEROBIK – Wtorki i czwartki: 18:00
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W latach 20-tych XX w. Albert Wagner, 
fabrykant z Zittau, zakupił w Dolnym Uboczu 
majątek – pałac z zabudowaniami folwarczny-
mi, wielkim stawem, gruntami oraz lasem. Ów-
cześni mieszkańcy okolic pamiętali to miejsce 
z  przełomu wieków jako restaurację o nazwie 
Rother Saum (pol. „Czerwona Miedza” lub 
„Czerwony Skraj” – za tą okolicą zachodzi-
ło bowiem z perspektywy Gryfowa słońce, od 
niej pochodziła również nazwa wybudowanego 
później osiedla „Na Horyzoncie” – to wolne 
tłumaczenie Rother-Saum-Siedlung). Można 
było tu dobrze zjeść, napić się wybornego piwa, 
a także popływać gondolą po romantycznym 
stawie. 

Za czasów Alberta Wagnera nie było tu już 
restauracji, do majątku zjeżdżała się liczna ro-
dzina oraz przyjaciele – zwłaszcza ci, którzy 
lubili polować. Było to miejsce odskoczni i wy-
poczynku fabrykanta i jego bliskich. Majątek 
Dolne Ubocze (niem. Niedergut) stał się także 
miejscem, gdzie najpiękniejsze wakacje i święta 
spędzała jego wnuczka Manuela - ostatni raz 
jako pięcioletnia dziewczynka w sierpniu 1944 
r. Manuela Stafford, z domu Hunger zamiesz-

kała jako dorosła kobieta w Stanach Zjednoczo-
nych w Teksasie, w miejscowości New Braun-
fels, która została jeszcze w XIX w. założona 
przez niemieckich osadników na terenach nale-
żących do plemienia Komanczów.

Pamięć o majątku w Uboczu pielęgnowała 
przede wszystkim ciocia Manueli Stafford, któ-
ra była jego ostatnią zarządczynią. To od niej 
Manuela usłyszała wiele rodzinnych opowieści, 
poznała imiona zwierząt, uzupełniła własną 
dziecięcą pamięć o tym magicznym miejscu 
dzieciństwa o szczegóły dotyczące działalno-
ści majątku i ludzi z nim związanych. Od niej 
otrzymała przechowywany z pieczołowitością 
rodzinny album, w którym zachowały się zdję-
cia majątku od lat 20-tych do lat 40-tych XX w. 

Dwa lata temu, podczas wizyty w Europie, 
Manuela Stafford odwiedziła Ubocze i dzięki 
bardzo pomocnym mieszkańcom wsi udało się 
jej odnaleźć majątek. Niestety była to wówczas 
bardzo krótka wizyta, zrobiła ona jednak na 
niej tak duże wrażenie, że postanowiła napisać 

[l.g.: Gospoda na Horyzoncie, właściciel G. Schmidt; p.g.: Ogród towarzyski; l.d.: Staw z gondolami; p.d.: 
Pałac Dolne Ubocze. Około 1910 r. Karta pocztowa ze zbiorów Jarosława Bogackiego]

Z krainy Komanczów do Ubocza i Gryfowa

książkę o swojej młodości, której część poświęciła właśnie temu miejscu. 
Z autorką książki „Searching the Ruins” (pol. „Przeszukując ruiny”) na-
wiązał kontakt Jarosław Bogacki i dzięki tej znajomości podjęta zosta-
ła decyzja, aby jeszcze raz odwiedzić majątek Dolne Ubocze, dać sobie 
więcej czasu na doświadczenie tego miejsca, przywołanie wspomnień, 
poznanie kontekstów historycznych oraz najbliższej okolicy.

Piękny, wrześniowy długi weekend od 4 do 7 września Manuela 
Stafford spędziła ze swoim mężem Richardem w towarzystwie rodziny 
Bogackich w Gryfowie i Uboczu. Spotkali się z burmistrzem Gryfowa 
Olgierdem Poniźnikiem, zwiedzili zamek Czocha, tamę w Leśnej i dom 
zdrojowy w Świeradowie. Byli zachwyceni kuchnią oferowaną przez 
gryfowskie restauracje oraz wielkością pstrągów serwowanych w Świe-
radowie. Do Teksasu zabrali ze sobą dwie prace gryfowskiej artystki Jo-
anny Małoszczyk, kawałki kafli resztek starego pieca z salonu jadalnego 
majątku w Dolnym Uboczu oraz świadomość, w jak pięknym regionie 
zakupił majątek dziadek Albert Wagner.

Więcej szczegółów o historii majątku Dolne Ubocze i wizycie Manu-
eli Stafford wkrótce na nowej stronie greiffenberger.pl.

[Pałac w majątku Dolne Ubocze 9.08.1925 r. – urodziny Elisabeth Wagner, 
żony Alberta Wagnera. Fot. z albumu rodzinnego Manueli Stafford]

[Manuela Stafford i Richard B. Meyer z wizytą u burmistrza Gryfowa. 5.09.2015. Fot. Jarosław 
Bogacki]

Oprac. dr Jarosław Bogacki
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W SP w Gryfowie

Pierwszy dzwonek w naszych szkołach

W SP w Uboczu
1 września o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Władysława Sta-

nisława Reymonta w Uboczu zabrzmiał pierwszy dzwonek oznajmiający 
całej społeczności szkolnej zakończenie wakacji i powitanie szkoły.

W tym dniu przypadała również 76 rocznica wybuchu II wojny świa-
towej. Wszyscy zgromadzeni na uroczystości minutą ciszy oddali hołd 
poległym w walce o wolność Ojczyzny. Pani dyrektor Anna Pląskow-
ska powitała wszystkich zgromadzonych na uroczystości, a szczególnie 
pierwszoklasistów, którzy zgodnie z tradycją szkoły, wybrali sobie opie-
kunów spośród uczniów klasy szóstej. Życzenia wszelkiej pomyślności 
w nowym roku szkolnym całej społeczności szkolnej złożył również bur-
mistrz Olgierd Poniźnik. Po zakończeniu uroczystości uczniowie rozeszli 
się na spotkanie z wychowawcami klas.

Janina Hryniewiecka

Przychodzi taki dzień, kiedy ukochane maleństwa nagle dorastają 
i  stają się pierwszoklasistami. W Szkole Podstawowej w Gryfowie Śl. 
1  września na placu apelowym odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2015/2016. Przyjęliśmy w nasze szeregi sześcio- i siedmiolatki, 
które utworzyły cztery klasy pierwsze. Każdy nowy uczeń przywitał się 
z  panem dyrektorem, a następnie ze swoją wychowawczynią.
I tak wychowawcami klas pierwszych są:
1a – Agnieszka Hetel, 1b – Daria Bieńko,  
1c – Agnieszka Zwierzańska 1d – Anna Niebieszczańska, 
1 września naukę w SP w Gryfowie ŚL. rozpoczęło 417 uczniów. Wycho-
wawcami klas są:
2a – Ewa Niebieszczańska, 2b – Małgorzata Makowska
2c – Agnieszka Puchalska, 2d – Marta Reimann
3a – Marzena Styszyńska, 3b – Beata Byczko
4a – Maciej Styszyński, 4b – Ewa Kasprzak
4c – Marta Kowalska, 5a – Marta Firek
5b – Joanna Cabała, 5c – Teresa Polesiak
6a – Beata Hryciew-Listwan, 6B – Mariola Kotowicz

Życzymy wszystkim wytrwałości i motywacji w zdobywaniu wiedzy 
i nowych umiejętności. Rodzicom życzymy radości z sukcesów dzieci 
i  obrej współpracy ze szkołą, tak by uczniowie mogli realizować swoje 
zainteresowania i pasje oraz edukacyjne wyzwania.

Tradycyjnie 1 września odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego. Dyrektor powitał uczniów zwłaszcza 9 nowych pierw-
szoklasistów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, a także prezesa 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rząsiny Stanisława Czajewicza. Przewod-
nicząca Samorządu Uczniowskiego przypomniała o rocznicy wybuchu 
II wojny światowej i uczciliśmy to wydarzenie minutą ciszy. 

Samorząd UczniowskiW SP w Rząsinach

Rok szkolny 2015/16 w naszej szkole rozpoczął się 1 września o godz. 
9:00 na placu apelowym przy Orliku 2012.

W uroczystym apelu udział wzięli zaproszeni goście w osobach: za-
stępca burmistrza Andrzej Tartak, ks. dziekan Krzysztof Kurzeja, prze-
wodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum Marta Krawczyk. Na placu ape-
lowym zgromadzili się również rodzice, uczniowie i nauczyciele naszej 
szkoły. Uroczysty apel poprowadziła dyrektor Agata Jankowiak a dyrek-
tor Alicja Kownacka przywitała młodzież i wszystkich zebranych oraz 
uroczyście otworzyła nowy rok szkolny 2015/16.

Pan burmistrz Andrzej Tartak wręczył na ręce pani dyrektor listy gra-
tulacyjne adresowane do pań Agnieszki Patron i Janiny Raubo z okazji ju-
bileuszu ich pracy. Po apelu dokonano podziału uczniów klas pierwszych 
i zapoznano ich z wychowawcami.

W Gimnazjum
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8 i 9 sierpnia odbył się na terenie pałacu w Rząsinach inauguracyjny 
plener fotograficzny organizowany pod patronatem portalu fotograficz-
nego „Ateliora”. Gośćmi wydarzenia byli wrocławscy i górnośląscy foto-
graficy, jak np. Piotr Schmidt – reprezentujący portal „Ateliora”, Renata 
Drygiel – współorganizator pleneru, Adam Sowa, Marta Drozdowska, 
Adam Hojka, Paulina Ługowska oraz Krzysztof Bandarek z żoną.

W sobotnie popołudnie, 8 sierpnia, odbyła się część oficjalna, w której 
udział wziął m.in. burmistrz Gryfowa Olgierd Poniźnik, radny Witold 
Mikos, ks. Krzysztof Żmigrodzki i wielu innych gości. Powitani zosta-
li oni lampką wina z prywatnej Winiarni Alwarium z Ostaszowa Jacka 
Biniarza i Piotra Biniarza, którzy przygotowali na tę okazję degustację 
swoich win, miodów i herbat ziołowych. W trakcie oficjalnej części foto-
graficy zaprezentowali swój dotychczasowy dorobek opowiadając ciekawe 
historie związane z prezentowanymi zdjęciami.

- Na zdjęcia poplenerowe z pałacu w Rząsinach i okolicy przyjdzie nam 
troszkę jeszcze poczekać i mam nadzieję, że uda się ja zorganizować jesz-
cze jesienią tego roku – mówi Małgorzata Tausz, właścicielka pałacu 
w  Rząsinach. W trakcie spotkania zaproszeni goście mogli zwiedzać 
pałac wraz z przewodnikiem Piotrem Kucznirem, słuchając fascynują-
cych historii z okresu II wojny światowej i oglądać część udostępnionych 
eksponatów muzealnych zebranych przez pałac w Rząsinach. Z kolei dla 
najmłodszych przygotowane zostało spotkanie ze zwierzakami mieszka-
jącymi na terenie rząsińskiego majątku.

(ag)

Po rocznej przerwie, kibice piłki nożnej w Rząsinach doczekali się 
powrotu na zielone boiska miejscowego Rolnika. Dzięki staraniom naj-
bardziej zagorzałych sympatyków piłki nożnej z radnym Witoldem Mi-
kosem i sołtysem Katarzyną Jezierską na czele, klub przystąpił do roz-
grywek jeleniogórskiej B-klasy. Zawodnicy Rolnika Rząsiny rywalizują 
w III grupie, gdzie będą mierzyli swoje siły m.in. z Bielanami Biedrzy-
chowice, KS Pławna czy Fatma Pobiedna. Z ostatnim z wymieniony ze-
społów Rolnik zainaugurował rozgrywki w sezonie 2015/16. Niestety, 
dla kibiców zgromadzonych na boisku w Rząsinach, gospodarze ulegli 
przyjezdnym 0-4. Miejmy nadzieję, że trudne początki nie zniechęcą do 
dalszej pracy fanów – działaczy z Rząsin. Pozostaje więc życzyć dzia-
łaczom cierpliwości i zaradności, zawodnikom Rolnika Rząsiny stabili-
zacji formy i  radości czerpanej z gry w piłkę nożną, natomiast kibicom 
wielu pozytywnych emocji oraz sukcesów klubu. Najlepsze dopiero przed 
Wami. Do zobaczenia na boisku! 

Miło nam poinformować, iż nasza akademia zorganizowała pierwszy 
w tym roku „mini obóz” piłkarski pod hasłem: WAKACJE NA SPOR-
TOWO.

Podczas czterech dni 10-13 sierpnia nasi chłopcy ciężko trenowali na 
gryfowskim Orliku, a każdy dzień kończył się miłym dodatkiem w posta-
ci wyjazdu integracyjnego. Odwiedziliśmy basen w Świeradowie, sale za-
baw w Bolesławcu, jechaliśmy gondolą, zjeżdżaliśmy na oponach na torze 
Kubusia Puchatka, na koniec jedliśmy pyszną pizzę. Warto podkreślić, iż 
mimo wakacji, w obozie brało udział bardzo dużo dzieci, a co nas cieszy 
jeszcze mocniej, były także osoby nie związane z naszym klubem, którym 
taki pomysł spędzania wakacji bardzo się podobał. Do zobaczenia za rok.

Już od września czas na otwarcie list akademii dla nowych, żądnych 
sportowych emocji młodych piłkarzy z rocznika 2006-2011. Zapraszamy.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z opieku-
nem oddziału pod numerem 507-828-309 (Krzysztof Gajewski)

Wakacje na sportowo 
z Akademią Piłkarską

Fotograficy plenerowo Rolnik Rząsiny 
wznawia działalność

PODZIĘKOWANIA
Dziękuję Zbigniewowi Kurcowi, radnemu Rady Miejskiej Gmi-

ny Gryfów Śląski za przyspieszenie wymiany znaku drogowego przy 
ulicy Lwowskiej na osiedlu Lwowska-Jeleniogórska-Uczniowska.  
Serdeczne podziękowania składa

Helena Okulowska

***
W nocy z 14/15 sierpnia na ul. Akacjowej nieznany nam mężczy-

zna, najprawdopodobniej mieszkaniec Gryfowa Śląskiego, udzielił 
nam pomocy, zatrzymując się samochodem i podwożąc do przychodni 
przy ul. Malowniczej. Serdecznie dziękujemy

Jolanta Kuczyńska, Katarzyna Kuczyńska

OGŁOSZENIA DROBNE
Wynajmę mieszkanie w Gryfowie, 90 m2, ul Strzelnicza 14/7. 

Więcej informacji pod numerem telefonu 506-131-733
***

Sprzedamy budynki gospodarcze z gruntem 
o powierzchni 0,37 ha w Młyńsku. 

Kontakt pod numerem telefonu 506-237-050
***

Sprzedam mieszkanie 33 m2 w Gryfowie Śl. niedaleko centrum 
miasta. Mieszkanie w kamienicy dwupiętrowej, w całej klatce tylko 
2 mieszkania. Dodatkowo piwnica. Cena 42.570 zł. (do negocjacji). 

Tel. 792-149-003

Robert Skrzypek
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29 sierpnia w Krzewiu Wielkim odbył się festyn z okazji zakończenia 
wakacji. Organizatorem była sołtys Krzewia wraz z Radą Sołecką.

Festyn odbył się na placu zabaw przed świetlicą wiejską. Na uroczy-
stość przybyli liczni goście: burmistrz Olgierd Poniźnik, przewodniczący 
Rady Miejskiej Robert Skrzypek wraz z małżonką, radny powiatowy Ta-
deusz Jagiełło, radna miejska Marta Willas oraz sołtysi: Barbara Pasiak, 
Maria Sosnowska, Jan August, Katarzyna Jezierska. Organizatorzy przy-
gotowali wiele zabaw i konkursów. Startowały w nich dzieci, jak i  do-
rośli. Podczas uroczystości odbył się koncert państwa Przybyłowskich. 
Atrakcją festynu była loteria fantowa, malowanie twarzy i zwierzątka 
z baloników. Uwieńczeniem imprezy była biesiada. Podczas zabawy wy-
bierana była miss Krzewia Wielkiego, którą została 18-letnia Roksana 
Berezowska. Główną nagrodą był fotel i samochód. Odbył się też kon-
kurs w przeciąganiu liny strażackiej pomiędzy żonami strażaków a resztą 
świata. Niepokonane okazały się żony strażaków, które zwyciężyły bez 
żadnych problemów. Mam nadzieję, że spotkamy się także za rok.

Organizatorzy pragną podziękować sponsorom, a byli nimi:
„JELENIA-PLAST” Jelenia Góra, Piekarnia Paweł Krippel-Mirsk, 

Firmie Meblowej „Jantur”, P.H. Sawczak, burmistrz Olgierd Poniźnik, 
Centrum Handlowe „Gradix”, Firma Budowlana „El-Stan”, Joanna 
i Adam Czajkowscy. Dziękujemy za pomoc: Radzie Sołeckiej, Alicji i Ta-
deuszowi Jagiełło, Bożenie Jagiełło, Joannie Łozińskiej, Helenie Jagiełło, 
Marcie Wilas i Mariuszowi Swastkowi za przygotowanie i przeprowadze-
nie zabaw i konkursów oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Sołtys Krzewia Anna Wieliczko

Festyn w Krzewiu Wielkim
28 września był dla dzieci z Młyńska końcem wakacji i dniem peł-

nym niespodzianek. Na plac zabaw przyjechał teatr ART- RE z Krakowa 
z przedstawieniem pt. Muzykanci z Bremy na podstawie znanej krakow-
skiej legendy. Poprzez współudział i wspólną zabawę dzieci poznały zna-
czenie uczciwości i szacunku. Inscenizacja przybliżyła dzieciom kulturę 
związaną z Krakowem, a tym samym z historią naszego kraju. Miejscem 
wystawienia inscenizacji była nowo postawiona altana na placu zabaw. 
Po  zakończeniu spektaklu każde z dzieci z osobą towarzyszącą mogło 
własnoręcznie upiec kiełbaskę przy ognisku. Organizatorzy zapewnili 
także słodycze i napoje.

Był to bardzo udany dzień, twarze dzieci były uśmiechnięte i zadowo-
lone. Dzieciom z okazji nowego roku szkolnego życzę zdrowych samych 
wspaniałych dni oraz najlepszych wyników w nauce.

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

Zakończenie wakacji w Młyńsku

22 sierpnia we Wrocławiu odbyła 
się XV edycja konkursu Nasze Kuli-
narne Dziedzictwo – Smaki Regionów, 
do którego zakwalifikowała się pani 
Małgorzata Makuchowska z  Wieży. 
Pani Małgorzata zdobyła I nagrodę 
w  konkursie za pasztet jagnięcy pie-
czony. Dostała również list gratula-
cyjny od dyrektora OT ARR we Wro-
cławiu za najlepszy regionalny produkt 
żywnościowy. Warto przypomnieć, że 
pani Małgorzata zakwalifikowała się 
do tego prestiżowego konkursu już po 
raz piąty, z poprzednich edycji również 
za każdym razem przywoziła nagro-
dy. Poza tym uczestniczy ona w wielu 

wydarzeniach kulinarnych, na których prezentuje produkty z jagnięciny 
oraz nalewki i soki z malin.

Pasztet na medal
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Jan Wysopal 
Towarzystwo Miłośników Gryfowa

EKSPRESOWE NAPRAWY 
PROTEZ

 DENTYSTYCZNYCH
Rząsiny 87, 

Tel. 794-090-866

Pamiętam był rok 1967 rok i kłębiące się tłu-
my przed salą pana Tabańskiego. Właśnie tam, 
a nie w kinie Tivoli wyświetlano po raz pierwszy 
w naszym mieście film produkcji zachodnio-
niemieckiej „Winnetou”. Ciężko było się dostać 
nam, chłopakom zafascynowanymi przygodami 
Indian z plemienia Apaczów, jednak ojcu jedne-
go z naszych kolegów udało się kupić wszystkim 
bilety i załapaliśmy się cudem na projekcję dwóch 
filmów. Pamiętam był to „Skarb w Srebrnym Je-
ziorze” oraz „Winnetou i Apanaczi”. 

Na tym samym seansie kinowym, jak dowie-
działem się po latach, była pani Jolanta Pastu-
chewicz. Wspomina: „też byłam na Winnetou w 
sali Tabańskiego, przez część projekcji stałam na 
palcach, przez część siedziałam na kaloryferze”. 
Koleżanka pani Jolanty pani Małgorzata Śmi-
giel dodaje – „Tak, tak siedziałyśmy na kaloryfe-
rze, a potem nie mogłam iść do domu, tak mnie tyłek 
bolał, a kaloryfer to miałam odbity przez kilka dni. 
Film był wspaniały.” 

Miejsc siedzących oczywiście nie było, ale 
nam chłopakom to nie przeszkadzało. Leże-
liśmy pod ekranem i z rozszerzonymi oczami 
i z opadniętymi ze zdziwienia szczękami patrzy-
liśmy na piękny, kolorowy, panoramiczny film. 
Odczucie dobra i szlachetności płynęło z ekra-
nu z postaci Winnetou, wodza Apaczów. Nasze 
pokolenie nigdy nie zapomni tych budujących 
nas widoków. Pędzącego po prerii szlachetnego 
Winnetou ze srebrną strzelbą na karym ogie-
rze. Były to, tak mi się wydaje, dobre wzorce dla 
młodzieży. Nie alkohol i dopalacze, nie wyuzda-
ny seks, cwaniactwo i agresja ale męstwo i szla-
chetność. W różnym wymiarze była też piękna 
miłość i wielka męska przyjaźń. 

Poczułem wielki, żal gdy dowiedziałem się że 
6 czerwca 2015 r., aktor Pierre Brice odtwórca 
roli wodza Apaczów Winnetou, zmarł w podpa-
ryskim szpitalu. Przyczyną śmierci francuskie-
go gwiazdora było zapalenie płuc. Aktor miał 
86 lat. Zamknęła się więc pewna epoka naszego 
życia, przygody, strzały, łuki i budowa wigwa-
mów, kto to dziś potrafi ? Pozostały tylko wspo-
mnienia naszego dzieciństwa. Wtedy w kinie, 
dzięki temu człowiekowi wierzyliśmy że dobro 
zawsze zwycięży. Żegnaj Wodzu!

Żegnaj Wodzu!

Była bardzo chora. Uwierzyłam pani doktor 
z pobliskiego miasteczka. Wydawała się profe-
sjonalna, po studiach, z doświadczeniem. Nic 
bardziej mylnego. Nowoczesne urządzenia, 
którymi się posługuje, tak naprawdę nic jej nie 
mówią. Ultrasonograf jest dla niej czarną ma-
gią. Z przykrością muszę stwierdzić, że tak jest 
z  większością lekarzy weterynarii. Jednakże 
większość z nich zdaje sobie z tego sprawę i gdy 
nie potrafią wydać odpowiedniej diagnozy, kie-
rują psa (kota) tam, gdzie doświadczeni lekarze 
mogą ją wydać. Pani 
doktor nie ma takich 
obiekcji. Udaje, że jest 
profesjonalistką. Moja 
Ula była ciężko chora 
od wielu miesięcy. Sama 
walczyła z chorobą. 

Miała guza wielkości głowy niemowlęcia. Pani 
doktor nie udało się tego zauważyć na USG, 
twierdziła, że panikuję jak zawsze. 

Nie chcę, aby to co piszę, było poczytane jako 
negatywna krucjata przeciwko pani doktor. Chcę 
tylko, aby właściciele zwierząt zastanowili 
się nad wyborem lekarza, któremu powierzają 
swoje pupile. Popatrzcie w oczy Uli, tak bardzo 
chciała żyć. Zawiodłam ją, nigdy sobie tego nie 
wybaczę. A sumienie pani doktor? Nie ma go!

Poniżej zamieszczamy historię, przysłaną przez naszą czytelniczkę (imię i nazwisko do 
wiadomości redakcji), która jak nam napisała, prosi o publikację, by mogła być ona ostrze-
żeniem dla innych miłośników zwierząt.

Tak bardzo chciała żyć

Listy do redakcji

Bardzo dobrze spisali się strażacy z Wolbromowa uczestniczący 12 września 2015 roku w Po-
wiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Lwówku Ślą-
skim. Zajęli trzecie miejsce na 12 startujących najlepszych w sporcie pożarniczym drużyn z powia-
tu lwóweckiego. Wygrali 6 nowych hełmów strażackich.

Startujący również w tych zawodach strażacy z Rząsin zajęli szóste miejsce i otrzymali w nagro-
dę zbiornik brezentowy do wody o pojemności 2500 litrów (nagrodę ufundowała nasza Gmina a jej 
wartość to 800 zł). Wyżej wymienione jednostki zakwalifikowały się na zawody powiatowe jako 
zwycięzcy gminnych zawodów sportowo-pożarniczych.

Należy wspomnieć, że w zawodach powiatowych w 2013 roku strażacy z Rząsin zajęli trzecie 
miejsce, a z Wolbromowa czwarte miejsce. Prezesem OSP w Wolbromowie jest Marek Kumoś 
a naczelnikiem OSP Eugeniusz Kumoś, zaś prezesem OSP w Rząsinach jest Andrzej Midek a 
naczelnikiem OSP Roman Jóźwiak. Strażakom gratulujemy.

Stanisław Jóźwiak

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

Ekipa z Wolbromowa z dyplomem.
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Mamy powód do dumy! Można nie słuchać 
tego rodzaju muzyki, można się nie orientować, 
że istnieje taki zespół. Gdy jednak okazuje się, 
że „podziemny” zespół z Gryfowa Śląskiego 
pojawia się w piątkowy wieczór w radiowej 
Trójce to można poczuć się dumnym, coś jest 
na rzeczy! Wywiad z zespołem Cierpki i jeden 
z utworów pojawił się w audycji znanego dzien-
nikarza Piotra Stelmacha, który to o muzyce 
i  twórczości Cierpkiego wyrażał się w samych 
pozytywach.

Zespół składa się z byłych członków Zakonu 
Żebrzących – legendarnej kapeli, która wystę-
powała podczas jednego z pierwszych festiwali 
w Jarocinie. Jest kontynuacją Acerbus Artifex'a 
(Cierpki Artysta). Skład Cierpkiego tworzą 
Amper – Gitara Prowadząca/Wokal, Mokry – 
Bas/Wokal, Szunio – Perkusja, Jaguś – Gitara 
Rytmiczna/Wokal. Muzyka formacji chwyta za 
serce, zaangażowane teksty poruszają sprawy uni-
wersalne i bliskie każdemu człowiekowi. W twór-
czości Cierpkiego znajdziemy utwory opowiada-
jące m.in. o polityce, bezsilności jednostki wobec 
absurdów systemu, wolności, czy miłości. Zainte-
resowanych muzyką zapraszam na oficjalny profil 
artystów: https://www.facebook.com/Cierpki

Audycji w trójce można posłuchać korzysta-
jąc z adresu: goo.gl/eWUu1u 

Nasz zespół 
w radiowej Trójce

Mariusz Dragan

Był taki zespół...
Z inicjatywy pana Zygmunta Bodaka rozpoczynamy cykl wspomnieniowy o gryfowskich zespołach mu-

zycznych. Jako, że pamięć bywa zawodna, w tekstach, szczególnie w nazwiskach, mogą pojawiać się błędy, 
będziemy wdzięczni za wszelkie poprawki, uwagi i uzupełnienia.

Redakcja

Stalmelsi
W Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gryfowie Śląskim działał zespół młodzieżowy „Stal-

mels”. Były to lata 1965-1967. Opiekunami zespołu byli nauczyciele: Adam Pietruszewski i Roman 
Macner. Zespół ćwiczył w internacie ZSOiZ znajdującym się koło stadionu. Fotografia pochodzi 
ze zbiorów pani Elżbiety Marcinkowskiej.

Na zdjęciu od lewej: 1. Zdzisław Krajewski – trąbka, 2. Zbyszek Kaczmarek – akordeon, 3. Edward 
Bodak – gitara, Marcin Redźko – saxofon tenorowy, 5. (…………...Kto pamięta?) – perkusja.

Wydawca: Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Gryfów Śląski. 
Redaguje społeczny zespół: Mariusz Dragan, 
Małgorzata Szczepańska, 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: 800 egzemplarzy, Druk: Chroma, Żary, 
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogło-
szeń, nie zwraca tekstów niezamówionych oraz za-
strzega sobie prawo do skracania i przeredagowy-
wania treści ogłoszeń i artykułów, bądź odmowę ich 
publikacji. Materiały przyjmujemy do 10 dnia każdego 
miesiąca.

Kurier Gryfowski

Gryfowska Kapela występuje
20 lipca Kapela występowała na Festiwalu Poławiania Pereł w Baworowie, z kolei 22 i 23 sierp-

nia na 21. Święcie Ceramiki w Bolesławcu. Przyjęto nas bardzo miło, pogoda była cudna, zatem 
daliśmy z siebie wszystko. Bolesławiec zapamięta nas na długo, a my jak zwykle przygotowujemy 
się już do kolejnego grania, bo jak nie my, to kto?

Zygmunt Bodak
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Ten obelisk w świadomości miesz-
kańców Proszówki istniał od dawna. 
Porozrzucane części pozarastały tra-
wą na krzyżówce z drogą na cmen-
tarz. Sołtys pan Jan August sprawił, 
że pomnik, który postawiony był po 
zakończeniu I wojny światowej dla 
upamiętnienia poległych na różnych 
frontach żołnierzy wywodzących 
się z tej wsi, stanął od nowa. Był to 
wówczas powszechny i stosowany 
w  dwóch europejskich państwach 
zwyczaj – Republice Weimarskiej 
(Niemcy) oraz Francji. Związany był 
on z tragicznymi skutkami Wielkiej 
Wojny. To właśnie podczas niej zgi-
nęło, proporcjonalnie do liczby miesz-
kańców, najwięcej żołnierzy walczących po 
dwóch stronach konfliktu z lat 1914-1918, bo 
blisko 10% całej populacji młodych mężczyzn, 
w przedziale wiekowym 18-45 lat. Zjawisko to, 
szczególnie we Francji, doprowadziło do wiel-
kiej zapaści demograficznej, skutkiem której 
w społeczeństwie przeważała liczba starszych 
mężczyzn i samotne kobiety. Reakcją na ten 
proces była mocno wyrażona w dwudziestole-
ciu międzywojennym postawa pacyfistyczna, 
przejawiająca się w różnych odsłonach życia 
publicznego. Wykorzystywały ją ówczesne elity 
polityczne do działań na arenie międzynaro-
dowej, polegających na zachowaniu za wszel-
ką cenę pokoju europejskiego, nawet kosztem 
znacznych ustępstw terytorialnych wobec po-
tencjalnych agresorów, przede wszystkim Nie-
miec hitlerowskich i faszystowskich Włoch.

W Niemczech po I wojnie światowej, sta-
wiane pomniki i obeliski, poza swoją funkcją 
związaną z zachowaniem pamięci o poległych, 
którzy nie wrócili z Wielkiej Wojny do swoich 
rodzinnych miejscowości, były również trakto-
wane jako zbiorowe „memento” przywołujące 
Niemcom niesłychaną zbrodnię historyczną 
i polityczną, jaką w ich świadomości był Traktat 
Wersalski. Przyniósł on znaczące zmniejszenie 
ich przedwojennego terytorium. Trauma po 
przegranej, świadomość dyktatu zwycięskich 
mocarstw zachodnich, a przede wszystkim ze 
strony Francji, były znaczącymi „pożywkami” 
dla wzrostu nastrojów nacjonalistycznych, czy 
wręcz szowinistycznych, z czego tak ochoczo 
skorzystał Adolf Hitler.

Interesujące były okoliczności stawiania po-
mników pamięci w Alzacji i Lotaryngii, a więc 
na terytoriach pogranicza francusko-niemiec-
kiego. Na mocy przywoływanego powyżej 
Traktatu Wersalskiego, powróciły one do Fran-
cji, po blisko półwiekowej przynależności do 
Cesarstwa Niemieckiego. Swoistym dramatem 
historii był fakt, że Alzatczycy i Lotaryńczycy, 
w większości deklarujący swoją przynależność 
do francuskiej wspólnoty narodowej, jako żoł-
nierze niemieccy strzelali i zabijali swoich ro-
daków, walczących po drugiej stronie frontu. 
Nie przeszkodziło to im jednak po zakończonej 
wojnie czcić pamięć poległych bez względu na 
krój mundurów i przynależność wojskową.

Należy podkreślić, że już kolejna generacja 
mieszkańców Alzacji i Lotaryngii była znów 
wcielona po 1940 roku do armii niemieckiej, 
ginąc za „nową ojczyznę” na różnych frontach 
II wojny światowej. Rozpoczęta na początku lat 
pięćdziesiątych dwudziestego wieku integracja 
zachodnioeuropejska, a szczególnie proces po-
jednania francusko-niemieckiego, stanowiący 
fundament przyszłych wspólnot europejskich, 
były naznaczone symbolicznym zwróceniem 
się ku dramatycznej i skomplikowanej histo-
rii mieszkańców pogranicza Francji i Niemiec. 
Mogiły tam się znajdujące, stały się „kamieniem 
węgielnym” historiozoficznym oczyszczeniem 
w relacji wrogich do niedawna sąsiadów. Fakt ten 
jest jednym z nielicznych przykładów na to, że 
wspólna, nierzadko tragiczna przeszłość, nazna-
czona licznymi mogiłami, może być przesłanką 
do zbudowania nowych, przyjaznych stosunków.

Symbolem tego niekończącego się 
procesu jest jedna z najważniejszych 
francuskich nekropolii – Auberive, 
gdzie po I wojnie światowej pogrzebano 
tak żołnierzy francuskich jak również 
niemieckich. W tym samym miejscu 
pochowano również stu dwudziestu 
dziewięciu żołnierzy – Polaków. Rów-
nież po II wojnie światowej cmentarz 
ten był świadkiem pochówku Fran-
cuzów oraz Niemców, ale także znów 
dwustu pięćdziesięciu sześciu Polaków.

Pamięć o poległych nie zawsze pro-
wadzi do przebaczenia pomiędzy naro-
dami i rozwijania przyjaznych relacji, 
odrzucających zapiekłą pamięć o wspól-
nej nie rzadko tragicznej historii, co 

widoczne jest choćby w relacjach polsko-rosyj-
skich, jak również polsko-ukraińskich. Często 
pomniki i mogiły wykorzystywane są do nie-
ustannych waśni i sporów politycznych i budo-
wania postaw ksenofobicznych.

Na historię i wspólną przeszłość narodów, 
szczególnie tych ze sobą sąsiadujących, nie 
możemy się obrażać. Kto chce iść na wojnę? 
Ten obelisk symbolizuje wiele ludzkich drama-
tów. Ktoś miał plany na przyszłość. Ktoś wiódł 
bezpieczne, szczęśliwe życie. Ktoś się zakochał, 
ktoś chciał się uczyć. Takie tam, normalne 
ludzkie sprawy. Wiatry historii są jednak nie-
obliczalne. Dziedzictwo historyczne trzeba po 
prostu brać z całym dobrodziejstwem inwenta-
rza, w tym również to interesujące wydarzenie 
z Proszówki. Jan August pozbierał porozrzuca-
ne części pomnika i z pomocą sąsiadów odtwo-
rzył dawny układ. Teren wokół został wykoszo-
ny. Widać go z drogi. Mieszkańcy Proszówki 
potwierdzają, że do dziś Niemcy palą w tym 
miejscu znicze. Obelisk nie ma nic wspólnego 
z faszyzmem, przeciwnie, jak wspominaliśmy 
wcześniej, jest symbolem grozy i tragedii woj-
ny. Może warto się przy nim na chwilę zatrzy-
mać.....

Korzystając z okazji chcemy poinformować 
czytelników Kuriera Gryfowskiego, że cokolwiek 
więcej o meandrach naszej historii i tożsamości 
będzie można dowiedzieć się w  październiku 
na kolejnej odsłonie sesji popularno-naukowej 
(szczegóły na plakacie poniżej) o historii i trady-
cji kulturowej ziemi gryfowskiej.

Może warto się przy nim na chwilę zatrzymać....

Mieczysław Gnach, Małgorzata Szczepańska
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W ostatnim czasie w najbliższych okolicach zwiększa się liczba 
zgłoszeń odnalezienia niewybuchów z okresu II wojny światowej. Za-
równo w kompleksach leśnych jak i w czasie prac polowych. Najczę-
ściej są to pociski artyleryjskie oraz granaty moździerzowe.

20 lipca br. leśniczy Leśnictwa Świecie otrzymał zgłoszenie o zna-
lezieniu w lesie niewybuchu. Zgłaszająca zauważyła niewybuch podczas 
spaceru w kompleksie leśnym. Leśniczy zawiadomił policję oraz saperów, 
którzy zdetonowali odnaleziony granat moździerzowy na miejscu, ponie-
waż stan techniczny nie pozwalał na bezpieczny transport na poligon. Te-
ren został dokładnie sprawdzony i nie znaleziono innych niewybuchów.

 Katarzyna Męcina (Nadleśnictwo Świeradów)
fot. Piotr Orlik

Uwaga na niewybuchy!

Rok 1963, park przy ul. Partyzantów w Gryfowie Śląskim.
Zdjęcie pochodzi z prywatnego archiwum pani Jolanty Kosińskiej. 
Od redakcji:

Dowiedzieliśmy się od naszego zaprzyjaźnionego eksperta doktora 
Jarosława Bogackiego, że był to pomnik – symbol żałoby rodziców po 
utracie syna. Wiąże się z tym wyjątkowo smutna, nieznana szerzej histo-
ria. Jest szansa, by do niej dotrzeć, wiąże się to niestety z przejrzeniem 
wielu dokumentów. Jeśli się uda, czytelnicy Kuriera Gryfowskiego będą 
pierwszymi, którzy ją poznają.

PAMIĘTAJ!!!
Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu 

niewybuchu/niewypału, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku 
świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu 
nieszczęść, a nawet do śmierci.

Należy mieć świadomość, że materiały wybuchowe stosowane w tech-
nice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków 
atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właści-
wości wybuchowe.

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 
ZNALEZIENIA NIEWYPAŁU LUB NIEWYBUCHU

• nie dotykać go, a w szczególności nie podnosić, nie przesuwać, nie uży-
wać wobec przedmiotu jakichkolwiek narzędzi,
• w miarę możliwości zabezpieczyć miejsce znalezienia przed ingerencją 
innych osób,
• powiadomić policję,
• do czasu przyjazdu policji pozostać w pobliżu znaleziska - nie dopuścić 
innych osób do manipulowania przedmiotem. 

Nowe uregulowania ustawowe
Od 28 sierpnia obowiązują nowe przepisy dotyczące wycinki drzew 

i krzewów oraz ochrony terenów zieleni i zadrzewień. 
Zgodnie z nowymi przepisami zmienił się m.in. katalog drzew i krze-

wów, na których wycięcie konieczne jest uzyskanie zezwolenia; sposób 
naliczania administracyjnych kar i opłat za usunięcie drzew i krze-
wów oraz katalog prac dozwolonych, wykonywanych w obrębie korony. 
W znowelizowanej ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ko-
nieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa uzależniona została 
od wielkości obwodu pnia, a nie jak do tej pory od jego wieku (powyżej 10 
lat). Przepisów nie stosuje się do drzew, których obwód pnia na wysokości 
5 cm nie przekracza: 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca 
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej 
i platanu klonolistnego oraz 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków. 

Zniesiono obowiązek uzyskiwania zezwolenia na wycięcie krzewów na 
terenach publicznych, na których rosną rośliny pełniące funkcje ozdobne 
oraz na usunięcie złomów i wywrotów drzew, które będą mogły być usuwane 
przez właściwe służby (Straż Pożarną, właścicieli urządzeń, zarządcę drogi 
lub po oględzinach pracownika urzędu). Spółdzielnie mieszkaniowe i wspól-
noty mieszkaniowe, której właściciele powierzyli zarząd nieruchomością 
wspólną zarządowi, przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usu-
nięcie drzew i krzewów zobowiązane są do poinformowania mieszkańców 
o planowanej wycince wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin zgłaszania 
uwag i wniosków.

Nowe przepisy regulują ponadto prace w obrębie korony drzewa, według 
których nie można usunąć więcej niż 30 proc. korony, która rozwinęła się 
w całym okresie rozwoju drzewa. Wyjątek dotyczy usuwania gałęzi ob-
umarłych lub nadłamanych; utrzymywanie uformowanego kształtu korony 
drzewa i wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia staty-
ki drzewa. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30 proc. korony 
traktowane będzie jako uszkodzenie drzewa, a w wymiarze przekraczającym 
50 proc. jako jego zniszczenie, skutkujące administracyjną karą pieniężną. 

Zmieniło się też sporo w zakresie samych wniosków o wydanie zezwo-
lenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Dla ułatwienia procedury zniesiono 
obowiązek dołączenia do wniosku tytułu prawnego do władania nieru-
chomością na rzecz oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania 
nieruchomością pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fał-
szywych zeznań. Potrzebny też będzie projekt nasadzeń zastępczych czyli 
tzw. kompensacji przyrodniczej w liczbie i powierzchni nie mniejszej, niż 
powierzchnia usuwanych drzew czy krzewów. Należy podać liczbę, gatunki 
lub odmiany oraz miejsce i planowany termin nasadzeń kompensacyjnych. 
W przypadku realizacji inwestycji, do wniosku należy dołączyć projekt za-
gospodarowania działki lub terenu, który uwzględnia usytuowanie roślin 
wymienionych we wniosku.

Dodatkowe informacje w zakresie procedury uzyskiwania zezwoleń na 
usunięcie drzew lub krzewów można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski, w pok. 3 (parter) lub pod nr tel. 75 78-11-267

Wydział Techniczny Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Wspomnienie dawnego Gryfowa


