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Gryfowski Ośrodek Kultury co roku stara się zago-
spodarować czas letniej kanikuły dzieciom, które nie 
wyjechały na kolonie, obozy czy wczasy z rodzicami. 
Gry i zabawy na świeżym powietrzu, warsztaty pla-
styczne, projekcje filmów, warsztaty glinolepienia, czy 
warsztaty techniki decoupage i filcowania to zadania, 
które zostały zrealizowane w czasie wakacji w M-GOK. 
Dużą frekwencją cieszyły się festyny wakacyjne  
w Wolbromowie, Rząsinach, przy ulicy Partyzantów  
w Gryfowie, na boisku przy Szkole Podstawowej, pod-
czas których w konkurencjach sportowych rywalizowała 
duża ilość dzieci i młodzieży. W lipcu w sali widowiskowej 
odbyły się projekcje filmowe połączone z warsztatami 
glinolepienia, a w każdy poniedziałek, środę, czwartek 
można było spróbować swoich sił w zajęciach sekcji 
plastycznej. W miesiącu sierpniu dzieci młodzież brały 
czynny udział w zajęciach sekcji decoupage. Uczest-
nicy „Wakacji” są zdania, że była to ciekawa forma 
wypoczynku. Zajęcia miały różnorodny charakter, dzięki 
czemu wynieśli oni z nich mnóstwo wiedzy i zabawy. 
Bowiem jak nazwa wskazuje, były to prawdziwe „Waka-
cje z Kulturą”. Zgodnie z wieloletnią tradycją, w piątek 27 
sierpnia na gryfowskim rynku odbył się festyn kończący 
wakacje. Dzięki inicjatywie Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury dzieci, młodzież oraz dorośli mogli spotkać się  
i bawić podczas koncertów. Na estradzie wystąpili: 
Skauci z Nielestna, kabaret ADecHaDe z Jeleniej 
Góry, DAYBREAK z Lubania oraz HIGHWAY  
z Gryfowa. Pomimo niesprzyjających warunków atmo-
sferycznych, wszyscy świetnie się bawili i w dobrych 
nastrojach zakończyli wakacje.

Wakacje
z kulturą

ad.

Wakacje w bibliotece
Zajęcia wakacyjne dla dzieci pod hasłem „Biblio-

teka na wakacje proponuje ci atrakcje” odbywały 
się w sierpniu. W spotkaniach uczestniczyły dzieci w 
wieku od 5 do 12 lat, które bawiły się, wykonywały 
różne prace z papieru, malowały na szkle, wędro-
wały po lesie, zbierały kamienie nad rzeką, aby 
wykonywać z nich ciekawe zwierzątka. Odbyło się 
także malowanie w plenerze. Dzięki współpracy 
z panią Angelą Byczko jeden dzień wakacji prze-
prowadzono w języku angielskim. Uczestnicy przy 
pomocy prowadzącej przedstawili mini teatrzyk 
o zwierzętach, szkoląc jednocześnie znajomość 
języka obcego. Serdecznie dziękujemy pani Angeli 
za pomoc i poczęstunek dla dzieci. Na zakończenie 
dzieci tradycyjnie przygotowały kulinarne atrakcje: 
słodkie kuleczki „kasztanki” oraz owocowe sałatki 
i koreczki. W podziękowaniu za udział w zajęciach 
wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i małe 
niespodzianki.

W lipcu wiele się działo w filii biblioteki  
w Uboczu. Dzieci pracowały nad plakatem „Let-
nia łąka” oraz wykonywały prace plastyczne na 
międzynarodowy konkurs „Tak kolorowy jest 
świat”, organizowany w Auerbach/Vogtland 
(Niemcy) dla dzieci z Dolnego Śląska, Saksonii 
i Czech. Dziewczęta wspaniale bawiły się przy 
karaoke z nagrodami, wykonywano też witraże 
żelowe na szklanych pojemnikach. Uatrakcyjnie-
niem letnich, lecz często pochmurnych dni było 
oglądanie ciekawych bajek na DVD. Zagorzali 

W sierpniu w ramach akcji „Wakacje  
w bibliotece” przeprowadzono szereg spotkań  
z najmłodszymi dziećmi. Uczestniczyły one  
w różnych zabawach zręcznościowych, edu-
kacyjnych i plastycznych. Wszystko działo się  
w świetlicy środowiskowej przy współpracy pani 
Anny Ochman. Wakacje zakończono wielkim gril-
lowaniem w... strugach deszczu, co dzieci uznały 
za dodatkową atrakcję.

W Rząsinach z powodu choroby pracownika 
filia biblioteki była nieczynna.

Gryfów

Ubocze

młodzi komputerowcy korzystali z dobrodziejstw 
centrum multimedialnego. Oczywiście nie obyło 
się bez ciekawych i atrakcyjnych gier oraz zabaw. 
Na zakończenie „Lata w bibliotece” była pieczona 
kiełbasa oraz słodki poczęstunek. Uczestnicy 
stwierdzili, że z wielką niecierpliwością będą cze-
kać na następne wakacje. Klub Seniora działający 
przy bibliotece swój letni czas również wykorzy-
stał bardzo aktywnie. Korzystając z zaproszenia 
klubu „Amazonek” z Olszyny, seniorki wzięły 
udział w integracyjnym spotkaniu nad Jeziorem 
Złotnickim w Bożkowicach, ponadto przygoto-
wały zboże na wieniec dożynkowy, który zostanie 
wykonany pod kierownictwem nowej sołtys 
Marzeny Herdzik. Biblioteka wykonała też żniwne 
„równianki”, czyli bukiety ze zbóż, kwiatów i ziół. 
Będą one wspaniałym upominkiem dla gości na 
dożynkach w Gryfowie Śląskim. Serdecznie dzię-
kujemy seniorkom za efektywną współpracę – na 
Panie zawsze można liczyć!

Krzewie Wielkie

Już po raz czwarty w Świetlicy Środowiskowej  
w Gryfowie Śląskim w ramach zajęć profilaktycz-
nych zorganizowana została przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej AKCJA BEZPIECZNE 
LATO WAKACJE 2010. W roku bieżącym do akcji 
zakwalifikowano 40 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Za-
jęcia rozpoczynały się o godzinie 9.00, po zakończeniu 
których dzieci objęte dożywianiem spożywały posiłek  
w restauracji Avanti. Młodsi uczestnicy zapewnione mieli  
4 tygodnie różnorodnych zajęć. Należały do nich zajęcia 
plastyczne takie jak: prace z plastiku, breloki z modeliny 
czy lepienie gliny pod czujnym okiem Anny Ochmann. 
W ramach zajęć muzycznych organizowano: dyskoteki, 
karaoke, mini listę przebojów oraz konkurs „Jaka to 
melodia”. Odbył się również pokaz udzielania pierwszej 
pomocy przeprowadzony przez ratownika medycz-
nego Roberta Skrzypka. Dzieci chętnie uczestniczyły  
w zajęciach sportowych takich jak: drużynowe zawody 
sportowe czy gra w dwa ognie. W ramach zajęć odbyło 
się ognisko przy zakolu Kwisy, gdzie uczestnicy akcji 
przy akompaniamencie gitar, który zapewnili nam Na-
talia Reszko, Patryk Bobik oraz Piotr Mikler, z piosenką 
na ustach, szli wzbudzając zainteresowanie przechod-
niów. Niezapomnianym przeżyciem okazał się wyjazd 
do wrocławskiego Aqua Parku, który zakończył akcję. 
Po 4-tygodniach spotkań z młodszą grupą, w ramach 
zajęć wyjechaliśmy, tym razem z grupą młodzieży do 
Karpacza. Tam, oprócz zwiedzania ciekawych miejsc, 
spacerów po górach, pobycie w jaskini solnej, zjazdach 
na torze saneczkowym Kolorowa, organizowaliśmy 

wspólne spotkania przy grillu. Podczas pobytu w Kar-
paczu, wzięliśmy udział w karaoke, podczas którego 
młodzież z Gryfowa Śląskiego zaprezentowała swoje 
umiejętności wokalne.

Cała akcja nie byłaby możliwa, gdyby nie zaan-
gażowanie wielu osób. Podziękowania kierujemy  
w stronę kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Gryfowie Śląskim – pani Krystyny 
Pietruszewskiej oraz pracowników ośrodka za wspa-
niałą współpracę. Dziękujemy również sponsorom: 
państwu Stanisławowi i Krystynie Sawczakom za ufun-
dowanie napojów dla dzieci oraz zakładowi mięsnemu 
Niebieszczańscy z Proszówki za kiełbaski na ognisko. 
Dziękuję wszystkim osobom, które bezinteresownie po-
święciły swój wolny czas i były z nami. Mamy nadzieję, 
że dzieci i młodzież będą miło wspominać wakacyjny 
czas spędzony w świetlicy. Myślę, że taka akcja daje  
dzieciom i młodzieży możliwość aktywnego wypo-
czynku, nawiązania nowych znajomości, spotkania 
się w gronie kolegów – jednym słowem miłych wspo-
mnień. Jako wychowawcy staramy się, aby zajęcia 
były atrakcyjne. Stwarzamy wychowankom domową 
atmosferę, aby czuli się oni tam swobodnie. Wszelkie 
nieporozumienia wspólnie rozwiązujemy, a cieszymy 
się każdym uśmiechem dziecka, który jest największą 
dla nas nagrodą. Dziękujemy dzieciom i młodzieży za 
wspólnie spędzony czas. Życzymy sukcesów w nowym 
roku szkolnym, w którym zapraszamy do świetlicy  
w godzinach od 12.00 do 18.00.

Wakacje w świetlicy środowiskowej

Marta Wilas 
Katarzyna Rotkiewicz

W lipcu 2010r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury trwały warsztaty plastyczne, zorganizo-
wane w formie konkursu „Pomalujmy ten świat”. 
Dzieci i młodzież rysowały kredą na boisku, 
malowały przyległe do budynku płytki chodni-
kowe farbami emulsyjnymi oraz pomalowały 
krzesła z pracowni plastycznej, każde wg au-
torskiego pomysłu. Mimo upałów nie zabrakło 
chęci do wytężonej pracy, której efekty będzie 
można podziwiać przez cały następny rok... 
Specjalne podziękowania dla pana Stanisława 
Fronca, właściciela firmy El-Stan, za współorga-
nizację warsztatów.

W dniach 24 - 27 sierpnia trwał plener malar-
ski na terenie Gryfowa. Dzieci i młodzież miały 
okazję zaobserwować i narysować architekturę 
miasta, wybrane fragmenty kamieniczek, kościoła, 
a także detal architektoniczny. Na co dzień nie 
zauważana uroda czerwonych dachów, zabytko-
wych balkonów, kamiennych obramowań okien, 
gzymsów, bram, schodków. A jest w nich zaklęta 
praca ludzkich rąk, czyjeś doskonałe rzemiosło, 
czyjeś życie. Dopiero na rozstawionych sztalu-
gach, na białej kartce papieru, jest czas na utrwa-
lenie i refleksję, że nie trzeba gonić za pięknem, 
bo ono jest wokół nas, wystarczy je dostrzec... 
Tradycyjnie, jak co roku, organizatorem pleneru był 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Ślą-
skim. Tam też, do końca września, można obejrzeć 
wystawę poplenerową. 

Lato w Pracowni

***

ms

Jolanta Kuczyńska
Joanna Czerwiec

Bronisława Kunkiewicz
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Dawno, dawno temu idąc po chodnikach 
naszego miasteczka, można było spotkać wyjąt-
kowo urodziwe dziewczęta. Nic w tym dziwnego, 
gdyż w naszym mieście działała Przyzakładowa 
Szkoła Odzieżowa Gryfowskich Zakładów 
Przemysłu Odzieżowego w Gryfowie Śląskim. 
Uczęszczały do niej dziewczęta z Gryfowa oraz 
okolicznych miejscowości. Zarówno do szkoły, 
jak i jej uczennic przylgnęła nazwa „Szpulki”. 
Nie była ona obrazą, lecz wyrazem sympatii  
i szacunku, jaką cieszyła się szkoła w naszym 
mieście. Dziewczęta zdobywały zawód poszuki-
wany na ówczesnym rynku pracy i przyśpieszały 
bicie serca kolejnym pokoleniom chłopców  
z naszego puebla. Szkoła powstała w 1961 roku. 
Dyrektorem obu szkół został pan Tadeusz Cios. 
Obu, gdyż należy pamiętać że od 1951 roku 
istniała już Państwowa Zasadnicza Szkoła Meta-
lowo- Energetyczna w Gryfowie Śląskim. Zajęcia 
teoretyczne odbywały się zarówno w budynku 
głównym przy ul. Armii Czerwonej obecnie ul. 
Kolejowa, jak i na terenie ZPO „Gryfex”. Tam 
też urządzono sale lekcyjne. Piętro niżej, dwa 
razy w tygodniu przyszłe krawcowe odbywały 
praktyki przy maszynach szwalniczych. Od 1963 
roku szkoła funkcjonowała jako samodzielna 
jednostka z siedzibą w ZPO „Gryfex”. Jej szefem 
został Adam Bochenek, potem Zygmunt Wojna, 
następnie Anna Greniuk. W tym okresie na sale 
lekcyjne zaadaptowano również pomieszcze-
nia w małym budynku przylegającym do ZPO 
„Gryfex”, który do tej pory spełniał funkcję 
zaplecza gospodarczego zakładu. Ówcześni ab-
solwenci z rozrzewnieniem wspominają sobot-
nie zabawy, organizowane na terenie internatu.  
W roku 1978 decyzją kuratora oświaty i wy-
chowania powołany został Zespół Szkół Zawo-
dowych w Gryfowie Śląskim, w skład którego 
weszły Zasadnicza Szkoła Zawodowa – resort 

oświaty, Przyzakładowa Szkoła Zawodowa 
– resort przemysłu lekkiego, Przyzakładowe 
Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących 
– resort przemysłu lekkiego. Funkcję dyrektora 
objął Antonii Gąsiorowski. Lata siedemdziesiąte  
i osiemdziesiąte to dobry okres dla szkoły. Uczen-
nice brały udział i zajmowały czołowe miejsca  
w różnych konkursach, zawodach np. w kon-
kursie ogólnopolskim o tytuł „Najlepszy uczeń 
w zawodzie krawiec- szwacz” w Świebodzicach 
w 1980 r. Organizowane są liczne wycieczki, 
działały ZHP, PTTK, SKS, Samorząd Uczniowski, 
Spółdzielnia Uczniowska i kółka zainteresowań. 
Kierownikami Warsztatów Odzieżowych byli 
między innymi – Adam Babij, Maria Jercha, 
Krystyna Kapuśniak, Józef Skowron, Barbara 
Borszcz, Jolanta Kornaszewska, Danuta Maczu-
ga, Maria Krzysiak. Szkoła zawsze starała się 
wypuszczać w świat dobrze wykwalifikowanych 

„Szpulki”

pracowników. Była to zasługa kadry nauczyciel-
skiej, wśród której na wspomnienie zasługują 
Teofil Ruciński (organizator konkursów recyta-
torskich), Zenona Petruch (opiekunka koła ma-
tematycznego), Z. Herman, A. Waraszkiewicz, 
A. Mąka, Z. Wojna, A. Gąsiorowski, A. Babij,  
M. Jercha, J. Jaranowska. Przemiany gospodarcze  
i upadek przemysłu lekkiego i związany z tymi 
wydarzeniami upadek ZPO „Gryfex”, spowodo-
wały również zaniechanie kształcenia w zawodzie 
krawiec – szwacz. Ostatni absolwenci kształceni 
w tym kierunku, opuścili szkołę w roku szkolnym 
1999/2000. Dzisiaj również idąc chodnikami na-
szego miasta, można spotkać wiele urodziwych 
dziewcząt, ale to już nie to samo.

Oprac. Jan Wysopal
Źródło: „[1951 – 2001] 50 lat szkolnictwa 

ponadpodstawowego w Gryfowie Śląskim”.

Są takie momenty w życiu 
każdego człowieka, kiedy na 
drodze swojego poukładanego 
życia spotykamy kogoś, kto 
pozostawia w pamięci ślad, tak 
jak odcisk dłoni na promena-
dzie gwiazd. 

Mamy tę cudowną właści-
wość, że resetujemy z pamięci 
wspomnienia ludzi i zdarzeń 
złych, a pozostawiamy wspo-
mnienia dobre, do których 
zawsze można wrócić, szcze-
gólnie w chwilach smutnych 
i trudnych. Osobą, której  
z całą pewnością nie można 
zapomnieć, była pani Anna 
Nosul. Nieprzeciętna w swojej 
zwyczajności, młoda duchem 
mimo podeszłego wieku, 
aktywna na przekór słabnącej 
fizyczności, otwarta na ludzi 
i na Boga. Najstarsza miesz-
kanka naszej gminy zmarła na 

kilka dni przed imieninami św. 
Anny. Miałam wrażenie, jakby 
zmarł ktoś wielki. Bo ona była 
wielka duchem i swoja wia-
rą – jak człowiek – skała. Ks. 
Grzegorz – opiekun duchowy 
zmarłej, wspominał podczas 
mszy pogrzebowej ostatnie 
dni w hospicjum – spokojna, 
pokorna wobec cierpienia,  
z różańcem na szyi – dlaczego 
mnie to nie dziwi? Zmarła tak 
jak żyła.

I tylko kosy jej nie kupiłam
Kilka lat temu udałam się 

do pani Anny, aby zawieźć 
jej paczkę żywnościową  
z Caritasu. Mieszkała sama 
w dużym domu otoczonym 
ogrodem. Na pytanie jak się 
czuje odpowiedziała, że bolą ją 
kości i ma problemy z chodze-
niem. Obiecałam kupić maść 

przeciwreumatyczną i kiedy 
ponownie przyjechałam z maś-
cią, powiedziała, że chciałaby 
abym przywiozła jej kosę, bo 
ogródek jest zarośnięty i trzeba 
go wykosić.

Wiem jak ciężka jest to pra-
ca, dlatego mimo całego sza-
cunku dla jej życzenia nie mo-
głam go spełnić. Wiedząc, że 
ma opiekunów, powiedziałam, 
aby poprosiła kogoś o pomoc. 
Na pożegnanie powiedziała, że 
kiedy umrze chciałaby abym 
przyszła na jej pogrzeb.

I to ostatnie życzenie speł-
niłam – 23 lipca 2010 roku 
odbył się pogrzeb pani Anny 
na cmentarzu parafialnym  
w Gryfowie Śląskim, po mszy 
pogrzebowej, która została 
odprawiona w kaplicy komu-
nalnej. Cześć jej pamięci.

Wspomnienie o Annie

Helena Okulowska
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Dzięki sprzyjającej pogodzie, grzybobranie w tym roku są bardzo obfite. Z okolicznych 
lasów tłumnie powracają zadowoleni zbieracze z koszami i wiaderkami wypełnionymi ko-
zakami, borowikami, maślakami. Czasem zdarzają się wyjątkowo dorodne sztuki. Takie, 

jak super grzyb, który znalazł  
w lubomierskim lesie mieszka-
niec Wieży pan Zygmunt Pacek. 
Jego grzybne trofeum (fot. po 
prawej) to dorodny prawdziwek  
o wadze 1760 g i średnicy ka-
pelusza 31 cm. 

Swoim super grzybem po-
chwaliła się też nam pani Wan-
da Szymaszek z Gryfowa (fot. 
po lewej). Znalazła ona ogrom-
ną purchawkę, która może do 
jedzenia się nie nadawała, ale 
za to przysporzyła wiele radości  
z samego jej odkrycia.
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FUNDUSZ 
ALIMENTACYJNY

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 
BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 1 września 2010 r.

WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW.
Każdy wnioskodawca zobowiązany jest dołą-
czyć do wniosku:
1. kserokopię dowodu osobistego, 
2. kserokopię wyroku alimentacyjnego rozwodowego,
3. kserokopię aktu urodzenia dziecka,
4. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej 
na rok szkolny 2010/11,
5. nakaz płatniczy za rok 2009 (dotyczy gospodar-
stwa rolnego),
6. zaświadczenie z urzędu skarbowego każdego 
członka rodziny powyżej 18-go roku życia o uzyska-
nych przychodach w roku 2009, 
7. nr rachunku bankowego,
8. zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji  
za 2009 r.
9. zaświadczenie od komornika o egzekucji za dwa  
ostatnie miesiące, 
10. zaświadczenie o wysokości uzyskanego  
stypendium przez członka rodziny.

Wnioski bez wymaganych  
dokumentów nie będą przyjmowane.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim informuje, że zgodnie z ustawą 
z dnia 28 listopada 2003r o Świadczeniach Rodzinnych (Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) 
wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą przyjmo-
wana od dnia 1 września 2010 roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek wraz dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2010 roku, usta-
lenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 
następuje do dnia 30 listopada. 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek wraz dokumentami w okresie do dnia 1 października do dnia 30 listopada 2010 roku, usta-
lenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 
następuje do dnia 30 grudnia. 

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego będą 
do pobrania w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pok. nr 9 od 15 sierpnia 2010 
roku. 
Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:
· kserokopię dowodu osobistego,
· kserokopię pełnomocnego wyroku alimentacyjnego/ rozwodowego,
· kserokopię aktu urodzenia dziecka,
· zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2010/2011,
· nakaz płatniczy za rok 2008 (dotyczy gospodarstwa rolnego),
· zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji za 2009 rok,
· zaświadczenie o uzyskanych stypendiach,
· zaświadczenie z urzędu skarbowego o przychodach / braku przychodów za 2009 rok każdego 
członka rodziny powyżej 18-go roku życia,
· nr rachunku bankowego.

Przypominamy, że osoby, których dzieci we wrześniu rozpoczną naukę bądź też będą kontynuowały naukę  
w szkole ponadgimnazjalnej zobowiązane są dostarczyć w terminie do 10 września 2010 roku dokument 
potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły w roku szkolnym 2010/2011.

Nadmienia się, iż obowiązek poinformowania płatnika świadczeń o sytuacji niepodjęcia nauki przez 
dziecko w szkole ponadgimnazjalnej, w roku szkolnym 20010/2011 należy do osoby pobierającej za-
siłek rodzinny. Informacji należy udzielić osobiście do dnia 10.09.2010 roku. Osoby, które pobiorą za 
wrzesień i październik 2010 roku zasiłek rodzinny z odpowiednimi dodatkami na dziecko, pomimo nie-
kontynuowania przez nie nauki w szkole ponadgimnazjalnej (lub w szkole wyższej w przypadku dzieci 
legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności), narażą 
się na obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z ustawowymi odsetkami.

Świadczenia rodzinne

PODZIĘKOWANIE
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Gryfowie Śląskim dziękuje firmie Usługi 
Przeciwpożarowe „STRAŻAK” Krzysztof Duda 
Ubocze 29b za bezpłatny przegląd sprzętu 
przeciwpożarowego.

Super grzyby

M.

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że zgodnie z ustawą z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.) wnio-
ski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 będą przyjmowane  
od 1 do 15 września 2010 roku. 

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta  
w Gryfowie Śląskim (www.gryfow.pl) oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Pomoc materialna dla uczniów 
– stypendium szkolne
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Wybory sołtysa

To i owo o pracy 
Rady Miejskiej

W niedzielę 29 sierpnia w sołectwie Ubocze w godzinach od 8.00 do 16.00 odbywało się głoso-
wanie na kandydatów na sołtysa. W wyborcze szranki stanęli Marzena Herdzik i Marek Polesiak. 
Uprawnionych do głosowania było 1010 mieszkańców Ubocza. W głosowaniu wzięło udział 330 
osób. Wyborcy zdecydowali, że do końca tej kadencji sołtysem Ubocza będzie Marzena Herdzik, na 
którą oddano 248 głosów, Marek Polesiak zdobył 80 głosów, 2 głosy nieważne. Gratulujemy pani 
sołtys i życzymy dużo sił i dobrego zdrowia w wykonywaniu nowych obowiązków. Jednocześnie 
bardzo serdecznie dziękuję za społeczną pracę członkom Sołeckiej Komisji Wyborczej: Elżbiecie 
Jeziornej, Edwardowi Sidorence i Przemysławowi Gajdoszowi (fot. poniżej).

Nowy radiowóz
W piątek 30 sierpnia o godzinie 14.00 dokonano 

przekazania nowego samochodu dla policjantów 
z Gryfowa Śląskiego. W przekazaniu radiowozu 
uczestniczyli gryfowscy i lwóweccy policjanci, wła-
dze miasta oraz zastępca komendanta powiatowe-
go wraz z komendantem komisariatu w Gryfowie. 
W trakcie sympatycznej uroczystości, zaaranżowa-
nej na gryfowskim rynku, niżej podpisany odczytał 
specjalny certyfikat, a kluczyki wraz z dokumentami 
na ręce komendanta Jarosława Orabczuka przeka-

Jubileusze
We wrześniu kilku pracowników Urzędu oraz 

gminnych jednostek organizacyjnych obchodzi 
jubileusze pracy zawodowej. I tak: w Urzędzie 30-le-
cie obchodzą Celina Buca i Jadwiga Stępińska,  
a 25-lecie niżej podpisany sekretarz gminy. W Szko-
le Podstawowej w Uboczu 20-lecie obchodzi Alicja 
Jaworska. W gryfowskim Gimnazjum 35-lecie pra-
cy– Danuta Mielniczyn, a 40-lecie Janina Raubo. 
W Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim jubile-
usze obchodzą: 40-lecie Teresa Rybarska, 20-lecie 
Agnieszka Puchalska i Bożena Denisienko.

Składam jubilatom serdeczne gratulacje i życzę 
jeszcze wielu lat pracy w dobrym zdrowiu.

Aktywne przejście
W najbliższych dniach zostanie oddane do użytku 

„aktywne” przejście dla pieszych przez ul. Jeleniogór-
ską w kierunku „Lidla”. „Aktywność” tego przejścia 
polegać będzie na pulsującym oświetleniu znaku 
drogowego – „Przejście dla pieszych” (sylwetka 
pieszego na tym znaku będzie świecić). Nie będą to 
światła drogowe takie jak na pobliskim skrzyżowaniu 
Jeleniogórska – Kolejowa. Dlatego też bardzo proszę 
osoby korzystające z tego przejścia o wielką ostroż-
ność, aby nie doszło do wypadku drogowego.

Dobiegają końca prace projektowe i do 30 
września 2010 zostanie przedstawiona kom-
pletna dokumentacja projektowa na budowę. 
Przychodni Lekarskiej w Gryfowie Śląski przy  
ul. Floriańskiej. Równocześnie prowadzone są 
konsultacje z kierownikami podobnych przy-
chodni w naszym regionie w celu przygotowania 
optymalnej koncepcji funkcjonowania przychod-
ni po jej wybudowaniu i wyposażeniu.

Ośrodek Zdrowia

Dzięki życzliwości Związku Zawodowego 
Rolników Rzeczypospolitej „Solidarni” z siedzibą  
w Jeleniej Górze w dniach 12 – 23 lipca w Ośrod-
ku „Kaczory” w Ostródzie przebywało 25 dzieci 
rolników z naszej gminy. Dzieci były bardzo zado-
wolone z tego pobytu i bardzo dobrze wypoczęły. 
Dziękujemy panu Marianowi Zagórnemu – szefo-
wi Jeleniogórskiego Związku „Solidarni” oraz panu 
Władysławowi Łozińskiemu z Wojciechowa za 
troskliwą opiekę nad dziećmi, wielkie zaangażowa-
nie w organizację kolonii, a przede wszystkim za 
zapewnienie bezpieczeństwa i stworzenie dzieciom 
wspaniałej domowej atmosfery.

1 września o godz. 12.00 z okazji 71 rocznicy 
rozpoczęcia II wojny światowej i napaści hitle-
rowskich Niemiec na Polskę, złożono wiązanki 
kwiatów pod tablicą Gryfowskich Kombatantów. 
Dziękuję za udział w tej uroczystości Związkowi 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych, Związkowi Inwalidów Wojennych, Związ-
kowi Sybiraków oraz uczniom i nauczycielom ze 
szkół podstawowych z Gryfowa Śląskiego, Rząsin 
i Ubocza oraz z Gimnazjum w Gryfowie Śląskim.

W imieniu władz samorządowych wiązankę 
kwiatów złożyli burmistrz i jego zastępczyni oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej.

Kolonie dla dzieci rolników

Rocznica wybuchu wojny

zał przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzy-
pek. Ukoronowaniem chwili była runda honorowa 
na sygnale, nowym radiowozem wokół rynku,  
w którą wyruszyli przewodniczący Robert Skrzypek, 
skarbnik gminy Anna Jankowska i ks. Krzysztof Ku-
rzeja, który wcześniej dokonał poświęcenia wozu.  
Nowy radiowóz i znacznie ułatwi pracę policji,  
a 50% dofinansowanie ze strony gryfowskich 
władz (dołożono 35 tysięcy złotych, pozostałe 
pieniądze pochodzą ze środków Komendy Głównej 
Policji) stanowi wyraz wzajemnej dbałości o bez-
pieczeństwo, ład i porządek w gminie. 

W czasie wakacji, 13 sierpnia odbyła się nadzwy-
czajna sesja. Była to juz 42 sesja w obecnej kaden-
cji. Zwołana na wniosek burmistrza i poświęcona 
zmianom w budżecie spowodowanym prowadzo-
nymi inwestycjami oraz szkodami powodziowymi.  
W uzasadnieniu do uchwały czytamy o przeznacze-
niu 23 tys. zł na naprawę muru oporowego na cieku 
wodnym w Krzewiu Wielkim, 35 tys. zł na budowę 
muru oporowego na cieku wodnym w Uboczu, 20 
tys. zł na naprawę drogi w Uboczu, 200 tys. zł na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Bu-
dowa zbiornika wodnego w Uboczu” oraz 37 tys. zł 
na wykonanie elewacji z dociepleniem w świetlicy w 
Proszówce. Są to zadania bardzo ważne z punktu 
widzenia bezpieczeństwa mieszkańców, co może 
tłumaczyć fakt, iż środki na ich wykonanie zmniej-
szyły kwotę przeznaczoną w budżecie na zadania 
takie jak: „Remont świetlic wiejskich w Rząsinach 
i Krzewiu Wielkim”. O tym, że nie była to łatwa 
decyzja świadczy fakt, że radni nie podjęli uchwały 
jednomyślnie. Dariusz Wojciechowski

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak
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Na apel Burmistrza w Muzycznym Radiu  
i ogłoszenie odczytane w Kościele, o pomoc 
poszkodowanej w sierpniowej powodzi Bo-
gatyni, mieszkańcy Gryfowa odpowiedzieli 
natychmiast. Do Zakładu Budżetowego GKiM, 
gdzie było miejsce zbiórki darów, zaczęły napły-
wać najbardziej potrzebne w danym momencie 
produkty:
· na początku był chleb, woda mineralna i trwała 
żywność, a także kołdry, koce, pościel;
· w następnej kolejności: środki czystości, łopa-
ty, rękawice i pampersy. 

Przynoszono również odzież, zabawki dla 
dzieci, był rower, wózek dziecięcy, sprzęt AGD, 
meble. Z Zakładu wyjechały trzy busy, w tym 
jeden z przyczepą – w sumie około 4 tony darów. 
Wśród wszystkich, którzy przynosili dary, naj-
bardziej wzruszające były dzieci. Dźwigały duże 
paczki, oraz pluszaki dla maluchów. Jedna z mam 
powiedziała, że jej córka bardzo chciała jechać do 
Bogatyni, aby osobiście zawieźć rzeczy.

Za tę niezwykłą ofiarność pragniemy jak 
najserdeczniej podziękować wszystkim, którzy 
przynosili dary do ZBGKiM, a także wkładali je do koszy wystawionych w sklepach. Dziękujemy za nieodpłatny transport darów do Bogatyni właścicie-
lom firm: Jerzemu Horbaczowi, Jackowi Lewandowskiemu, Zygmuntowi Krasuckiemu.

Dziękuję wolontariuszom za wielką pomoc w zbiórce i transporcie. Koordynatorem pracy wolontariuszy był Patryk Bobik. Dziękuję Muzycznemu Ra-
diu i lokalnej telewizji za medialne wsparcie akcji. Żywioły atakowały w tym roku różne miejsca wyjątkowo dotkliwie. Oby nie trzeba było organizować 
więcej takich akcji. Za okazaną wrażliwość, ofiarność, oraz solidarność z poszkodowanymi składamy wszystkim najserdeczniejsze podziękowanie. 

Pomoc powodzianom

Helena Okulowska

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc w czasie po-
wodzi państwu: Dydynom, Joannie i Danielowi Gajewskim, Oli 
Soniewickiej i Adrianowi Cieśli, Jerzemu Pietruszewskiemu 
oraz panom: Krawczykowi, Hryniewiczowi, Wiaderkowi, są-
siadom, a także panu burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi.

Serdeczne podziękowania za ofiarną pomoc w usuwaniu 
skutków powodzi OSP z Wolbromowa, a w szczególności 
panom Eugeniuszowi, Markowi, Kamilowi i Kubie oraz 
strażakom z OSP Młyńsko

składają Ewa i Edyta Pożytko

7 sierpnia o 13.30 ogłoszono alarm powodzio-
wy, który trwał do 8 sierpnia do godz. 22.00. Gry-
fowska OSP wraz z łodzią patrolową została zady-
sponowana do Bogatyni już o godz. 11.00. Mogli-
śmy liczyć jedynie na sołeckie OSP. Jako pierwsza 
w akcji pojawiła się OSP Proszówka. Jej głównym 
zadaniem była budowa wału na moście przy  
ul. Rzecznej. Strażacy aktywnie pracowali pod 
wodzą naczelnika Leszka Wróblewskiego i sołtysa 
Jana Augusta. Pomagali im dzielnie: Roman Ku-
czyński, Stanisław Pawłowski, Andrzej Orłowski, 
Antoni Bogdziewicz. Do akcji włączyło się także 
wielu młodych ludzi pod wodzą Patryka Bobika 
oraz wielu mieszkańców. Serdecznie im dziękuję, 
bowiem dzięki nim woda nie przedostała się na 
ul. Rzeczną. Następnie do akcji włączyły się OSP 
ze wszystkich sołectw gminy, które pracowały 
przy zabezpieczeniach domów (wypompowywanie 
wody, układanie worków z piaskiem przy ul. Woj-
ska Polskiego i Młyńskiej). Pragnę także podzięko-
wać osobom uczestniczącym w akcji powodziowej: 
pracownikom ZBGKiM z dyrektor Heleną Okulow-

ską na czele, państwu Stecom oraz państwu Krawczykom – za pomoc w transporcie piasku, panu Edwardowi Nestmanowi za pracę na koparce. Niezwykłe 
podziękowania kieruję do załogi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, która dzielnie broniła przed zalaniem stację uzdatniania wody. Dzięki ich heroicznej postawie 
dostawa wody dla mieszkańców miasta i gminy była ciągła. Dziękuję także za zaangażowanie pracownikom Urzędu Gminy i Miasta, szczególnie Stanisławowi 
Jóźwiakowi, który nie szczędził czasu i sił w trakcie akcji powodziowej.

Podziękowanie za udział w akcji powodziowej

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik

Rodzina Packów

Zniszczony przez powódź budynek na Osiedlu Markocicie w Bogatyni.

 Powódź w Gryfowie.                                                                                                     fot. M. Dragan

fot. M. Dragan
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Gazele Biznesu to coroczny ranking (prowadzony od 2000 roku) naj-
dynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Projekt realizowa-
ny jest wspólnie przez dziewięć dzienników ekonomicznych należących do 
Grupy Wydawniczej Bonnier. W Polsce ranking sporządza dziennik „Puls 
Biznesu”. Podobne zestawienia sporządzają jego siostrzane dzienniki ze 
Szwecji, Danii, Austrii, Litwy, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii. Z punktu 
widzenia „Pulsu Biznesu” gazela to firma średniej wielkości, która dzięki 
niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród 
nawet znacznie większych konkurentów. Szczególną cechą Gazeli Biznesu 
jest dobra reputacja i uczciwość wobec kontrahentów. 

Miło nam Państwa poinformować, że jedno z naszych rodzimych 
przedsiębiorstw, Zakład Piekarniczo–Cukierniczy Zygmunta Krasuckiego 
zostało uhonorowane członkostwem w elitarnym klubie Gazel Biznesu, 
czyli gronie najdynamiczniej rozwijających się firm. Gratulujemy.

W dniach od 1 września do 31 październi-
ka 2010 r. (według stanu na dzień 30 czerwca  
2010 r., godz. 24.00) na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz w zbliżonym terminie 
i zakresie tematycznym we wszystkich krajach 
członkowskich Unii Europejskiej zostanie prze-
prowadzony Powszechny Spis Rolny 2010.

Zostaną nim objęte gospodarstwa rolne osób 
fizycznych i prawnych oraz jednostek organiza-
cyjnych niemających osobowości prawnej.

Celem PSR 2010 jest dostarczenie informacji 
z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach okre-
ślonych przez Komisję Europejską, zapewnienie 
bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych  
i związanych z nimi gospodarstwach domowych, 
koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej  
i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi, ana-
liza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrze-
ni lat 2002-2010, wykonanie zobowiązań Polski  
w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb 
innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodo-
wych (FAO, OECD i inne), aktualizacja pospiso-
wa statystycznego rejestru gospodarstw rolnych  
i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów 
do różnotematycznych badań reprezentacyjnych 
z zakresu rolnictwa (w latach następnych). 

Zapytaliśmy komisarza gminnego Olgierda 
Poniźnika o szczegóły spisu w naszej gminie.

Red. Czy nasza gmina jest przygotowana 
do przeprowadzenia spisu?

O.P. Dla potrzeb spisu rolnego w gminie 
Gryfów Śląski zostało powołane gminne biuro 
spisowe, w skład którego wchodzą pracownicy 
Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, kontakt  
z liderem gminnym (75) 78-12-954 lub osobi-
ście w siedzibie urzędu pok. nr 6. Biuro rozpo-
częło swą działalność już od 1 czerwca br i wy-
konywać będzie prace spisowe do 3 grudnia br. 
Podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 nie 
będzie formularzy papierowych. Po raz pierwszy  

w spisie powszechnym zostaną użyte formularze 
elektroniczne, do których jako pierwsze zostaną 
wprowadzone informacje pochodzące ze źródeł 
administracyjnych. Dane te będą następnie 
potwierdzane lub aktualizowane i uzupełniane 
przez respondentów podczas samopisu inter-
netowego oraz przez ankieterów statystycznych 
i rachmistrzów spisowych w czasie wywiadów 
bezpośrednich. W gminie Gryfów Śląski pra-
cować będzie trzech rachmistrzów spisowych, 
którzy już odbyli stosowne przeszkolenie. Każdy 
rachmistrz spisowy będzie posiadał legitymację 
podpisaną przez wojewódzkiego komisarza, w treści 
której będzie fotografia, nazwisko i imię. 

Red. Jakie metody zostaną wykorzystane 
do przeprowadzenia spisu?

O.P. Tegoroczny spis rolny przeprowadzony 
zostanie przy zastosowaniu kilku metod. Dane od 
respondentów zbierane będą poprzez: samospis 
internetowy, który rozpocznie się już pierwszego 
dnia spisu, tj. 1 września i potrwa do 17 paź-
dziernika 2010 r. Metoda ta jest najdogodniejszą 
dla respondentów. Osoby posiadające dostęp do 
Internetu będą mogły, po wprowadzeniu loginu 
i hasła, uruchomić formularz elektroniczny dla 
danego gospodarstwa z wypełnionymi częś-
ciowo danymi. Dane te można będzie zweryfi-
kować, a cały formularz uzupełnić o brakujące 
informacje. Formularz będzie można wypełniać 
etapami, ale nie dłużej niż przez 14 dni od zalo-
gowania. Będzie on dostępny na stronie www.
spis.gov.pl. Ponadto wykorzystana zostanie me-
toda wywiadu telefonicznego i bezpośredniego 
wywiadu. Wywiad telefoniczny będzie realizowa-
ny w dniach od 8 września do 31 października  
2010 r. przez ankieterów statystycznych przy 
wykorzystaniu specjalnej aplikacji call center. 
Ankieter telefonując do respondentów powinien, 
w celu uwiarygodnienia swojej osoby, podać 
dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, numer 
identyfikacyjny oraz urząd statystyczny, do 
którego należy). Natomiast wywiad realizowany 

przez rachmistrza spisowego zostanie przepro-
wadzony w dniach 8 września – 31 października  
2010 r. z respondentami, dla których nie udało 
się zebrać informacji metodami opisanymi wyżej. 
Rachmistrz przeprowadzi bezpośredni wywiad 
z wykorzystaniem formularza elektronicznego 
zainstalowanego na przenośnym urządzeniu 
elektronicznym typu hand-held.

Red. Jaki jest zakres zbieranych informacji?
O.P. Będą to dane użytkowników oraz cechy 

adresowe siedziby gospodarstwa rolnego, dane 
o gospodarstwach rolnych, w tym dotyczące: 
użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów, 
zwierząt gospodarskich, ciągników, maszyn 
rolniczych i urządzeń, zużycia nawozów, pra-
cujących w gospodarstwie rolnym, struktury 
dochodów gospodarstwa domowego z użytkow-
nikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystania 
z programów wsparcia dla rolnictwa, dane  
o metodach produkcji rolniczej, w tym wpływie 
rolnictwa na środowisko.

Red. Czy dane podlegają ochronie?
O.P. Wszystkie dane osobowe oraz dane 

indywidualne, zbierane i gromadzone w ramach 
prac spisowych, są poufne i podlegają szczegól-
nej ochronie w ramach tajemnicy statystycznej   
a informacje zebrane w spisie będą wykorzystane 
wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycz-
nych. Rachmistrz wykonując prace spisowe po-
sługiwać się będzie przenośnym urządzeniem elek-
tronicznym (hand-held), wyposażonym w specjalnie 
opracowane oprogramowanie w postaci formularza 
elektronicznego. Zebranych danych rachmistrz nie 
może kopiować, upubliczniać ani udostępniać 
innym osobom. Urządzenie to jest odpowiednio 
zabezpieczone i przeznaczone wyłącznie dla 
rachmistrza – żadna inna osoba nie może się nim 
posługiwać. Dane wprowadzone do formularza 
elektronicznego będą od razu szyfrowane i przeka-
zywane do zbiorczej bazy danych.

Red.

Gazela Biznesu 
Red.
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W Europie Zachodniej po 1945 
roku inicjatywa zjednoczeniowa 
została podjęta przez organizacje 
pozarządowe, za którymi podążyli 
przywódcy państw. Istotną rolę 
odegrał Winston Churchill, premier 
Wielkiej Brytanii, który już w 1946 
roku wygłosił przemówienie wzy-
wające do budowy Stanów Zjed-
noczonych Europy. W maju 1948 
roku zebrał się w Hadze kongres 
Ruchu Europejskiego z udziałem 
przedstawicieli 19 państw, w tym 
wielu ministrów i premierów. Ogło-
sił on apel do państw europejskich  
w sprawie powołania Unii Politycz-
nej z własnym parlamentem i try-
bunałem sądowym. Negocjacje do-
prowadziły do powstania organizacji 
o charakterze międzynarodowym. 
Traktatem podpisanym w Londynie 
5 maja 1949 roku przez 10 państw 
utworzono Radę Europy, której zada-
niem była współpraca międzyrządo-
wa w dziedzinie polityki, gospodarki  
i kultury, lecz bez ograniczenia su-
werenności państw członkowskich. 
Ta, działająca do dzisiaj organizacja,  
w głównych założeniach swego funk-
cjonowania zakłada, że warunkiem 
członkostwa w niej jest realizowanie 
przez państwo trzech zasad ustrojo-
wych: demokracji parlamentarnej, 

praworządności oraz respektowania 
i ochrony praw człowieka. W okresie 
„zimnej wojny” organizacja mogła 
przyjmować jedynie kraje położone 
na zachód od „żelaznej kurtyny”. 
Do końca 1989 roku weszły w jej 
skład 23 państwa europejskie, w 
tym także Turcja. W latach 1990-
2004 dołączyły następne 23 (Polska 
od 26 listopada 1991 roku), w tym 
wszystkie państwa postkomuni-
styczne (z wyjątkiem Białorusi), 
ale wraz z leżącymi geograficznie 
już poza Europą Gruzją, Armenią  
i Azerbejdżanem oraz Andora i Mo-
nako. Z funkcjonowaniem demokra-
cji parlamentarnej i praworządności 
większości obecnych państw człon-
kowskich nie ma poważniejszych 
problemów, chociaż w ostatnich 
latach wyzwaniem dla Rady Europy 
stały się m.in. autorytarne tendencje 
władz Rosji i postępowanie armii ro-
syjskiej z ludnością cywilną na pół-
nocnym Kaukazie. W kwestii ochro-
ny praw człowieka Rada Europy ma 
jednak nadal wiele do zrobienia. 
Organizacja stworzyła najbardziej 
efektywny system międzynarodo-
wej ochrony praw człowieka. Z jej 
inicjatywy państwa członkowskie 
zawarły także ponad 200 umów 
międzynarodowych dotyczących 

Gryfowianie nie mieli wakacji od śpiewania. 25 lipca już po raz drugi uczestniczyliśmy  
w Gali Izerskiej w Mirsku, gdzie zaprezentowało się 18 zespołów. Nasze panie na stoły przy-
gotowały kilka smakołyków, które zrobiły „furorę”. Były to m.in. faszerowane skrzydełka, pie-
rożki z kaszy gryczanej i ruskie, gołąbki ziemniaczane, gołąbki babci Marysi z kaszy gryczanej 
oraz leszczykowe kotleciki. Panie upiekły też wykwintne ciasta: serniki, ciasto z masą toffi 
oraz ciasto z bakaliami, a nalewka z róży była prawdziwym „hitem dnia”. Wspaniała zabawa 
zakończyła się polonezem odtańczonym przez wszystkie zespoły. 

14 sierpnia braliśmy udział w „I Zgorzeleckim Festiwalu Ludowym” zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Kuźnia w Zgorzelcu. 21 sierpnia śpiewaliśmy na „I Festiwalu Piosenki 
Ludowej” w Kobierzycach, na którym panowała prawdziwie rodzinna atmosfera. Natomiast 
29 sierpnia występowaliśmy w Bolesławcu. Po pracowitych wakacjach nie zamierzamy zwal-
niać tempa. O naszych poczynaniach będziemy informować na bieżąco.

PODZIĘKOWANIE
Zespół Gryfowianie serdecznie dziękuje państwu 

Bożenie i Zygmuntowi Krasuckim za zasponso-
rowanie wyjazdu w dniu 21 sierpnia do Kobierzyc  
na I Festiwal Piosenki Ludowej.

Pracowite wakacje

Zygmunt Bodak

gospodarki, ochrony zdrowia, edu-
kacji, kultury, mediów, ochrony śro-
dowiska, spraw młodzieży, sportu  
i współpracy prawnej. 

Drugą, istniejącą do dziś, organi-
zacją, której powstanie poprzedziło 
początki Unii Europejskiej, jest Unia 
Zachodnioeuropejska. Powołano 
ją na mocy Traktatu Brukselskiego  
z 17 marca 1940 roku, jako obronny 
sojusz wojskowy Belgii, Francji, Ho-
landii, Luksemburga i Wielkiej Bry-
tanii. W pierwszych latach działała 
pod nazwą Unii Zachodniej. Obecną 
nazwę otrzymała w 1955 roku, 
gdy przyjęto do niej RFN i Włochy. 
Ostatecznie liczy 10 członków (tak-
że Grecję, Hiszpanię i Portugalię). 
Organizacja nie uzyskała większego 
znaczenia dla obronności Europy 
i zawsze pozostała w cieniu Paktu 
Północnoatlantyckiego (NATO). 

Niniejszym tekstem kończymy 
na łamach Kuriera Gryfowskiego 
cykl poświęcony jednoczącej się 
Europie. Oczywiście zdecydowana 
większość informacji dotyczyła Unii 
Europejskiej, rodzinie demokra-
tycznych krajów współpracujących 
na rzecz poprawy warunków życia 
obywateli oraz budowania lepszego 
świata.

Niezbędnik Europejczyka
Instytucje i organizacje poprzedzające Unię Europejską

Mieczysław Gnach

Na nasz konkurs zdjęcia nade-
słali: Karolina Dzimira, Izabela 
Nowicka, Krzysztof Karaczun i Jerzy 
Andrzejczak. W związku z tym, że 
otrzymaliśmy naprawdę dużo prac 
w różnych kategoriach, wybór nie był 
łatwy. Jako najlepszą wytypowaliśmy  
fotografię Karoliny Dzimiry. Kilku 
pozostałym zdjęciom przyznaliśmy 
wyróżnienia (fot. na stronie 24). Gra-
tulujemy zwycięzcy i wyróżnionym 
oraz zachęcamy państwa do udziału 
w  konkursie.

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

Konkurs adresowany jest nie tyl-
ko do mieszkańców naszej gminy. 
Zdjęcia może nadsyłać każdy, 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
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Bolesław Osipik, słynny jelenio-
górski rowerzysta zwany „rowero-
wym ambasadorem”, 10 sierpnia 
odwiedził burmistrza Olgierda 
Poniźnika oraz redakcję Kuriera 
Gryfowskiego. Gryfów Śląski był 
kolejnym punktem na mapie jego 
podróży.

Zamiłowanie do rowerowych 
podróży nasz gość ma od dziecka. 
Zaczął podróżować już w czwartej 
klasie szkoły podstawowej wraz 
ze swoim bratem bliźniakiem 
Mieczysławem. Najpierw były to 
lokalne wycieczki, później sąsiednie 
województwa, następnie terenem 
podbojów stał się cały kraj i Europa. 
W latach 70-tych i 80-tych bracia 
na motorowerach „komar” zwiedzili 
Związek Radziecki, Rumunię, Wę-
gry, Czechosłowację, Niemcy. Łącz-
nie każdy z nich zrobił po 41.135 
tysięcy kilometrów. Pod koniec lat 80-tych 
przesiedli się na rowery. Na rowerze Bolesław 
Osipik zaliczył, całą Polskę, Czechy, Niemcy, 
Belgię, Holandię, Austrię, Słowację, Grecję. Do 

19 wrzesień – zapraszamy na rajd rowerowy „Gór-
skim Grzbietem Izerskim”. Wyjątkowo spotykamy 
się o godz.9.30 na gryfowskim rynku. Autoka-
rem, razem z rowerami pojedziemy do Jakuszyc.  
Z Polany Jakuszyckiej, już na rowerach pojedzie-
my do schroniska „Orle”. Z „Orla” do czeskiej 
osady górskiej Jizerka. Powrót na szlak rowe-
rowy ER-2, dalej na Halę Izerską, do schroniska 
„Chatka Górzystów”. Dalej przez Polanę Izerską 
do Stogu Izerskiego. Zjazd do Czerniawy i przez 
Krobicę, Mirsk, Brzeziniec, Wieżę wracamy do 
Gryfowa. Koszt podróży autokarem z rowerami 
około 30 zł od osoby.
26 wrzesień – o godz.10.00 sprzed fontanny na 
gryfowskim rynku udajemy się do Przecznicy. Po-
jedziemy w kierunku wsi Wieża, Brzeziniec, Mirsk, 
Kamień, Kotlina, trasą o nazwie „Stary Grzbiet” 
do wsi Radoszków, Przecznica, Mlądz, Rębiszów 
Dolny, Proszówka wracamy do Gryfowa.
3 październik – o godz 10.00 z gryfowskiego 
rynku jedziemy do Frydlantu i Raspenawy. Obie-
ramy kierunek na przejście graniczne w Świeciu 
i wjeżdżamy do Jindrichowic. Przez Horni 
Krasnice, Krasny Les, Frydlant, Raspenawę, 
Nowe Mesto, przejście graniczne w Czerniawie, 
Pobiedną, Giebułtów, Złoty Potok, wracamy do 
Gryfowa Śląskiego.

300 tysięcy kilometrów na rowerze

9 kwietnia 2010 roku wybiło na liczniku 300 
tysięcy kilometrów na rowerze. Natomiast jego 
brat Mieczysław Osipik przejechał 172 tysiące 
km. Podróż, na której trasie był Gryfów rozpo-

czął 29 lipca. Wyjechał z Jeleniej Góry 
przez Legnicę, Chojnów, Chocianów, 
Przemków, Głogów, Szlichtyngowa, 
Wschowa, Lgiń, Brenno, Wolsztyn, 
Sława, Lubięcin, Nowa Sól, Kożu-
chów, Szprotawa, Bolesławiec, Lwó-
wek Śląski. Na trasie fotografował 
ciekawe zabytki I ciekawych ludzi oraz 
spotykał się z burmistrzami, prezyden-
tami miast oraz z mediami. Spotkanie 
z naszym burmistrzem rozpoczęło się 
o 7.25. Burmistrz obejrzał album ze 
zdjęciami oraz dziennik podróży ro-
werzysty, a na zakończenie rozmowy 
wykonano pamiątkowe zdjęcie. 

Pan Bolesław poza rowerowymi 
podróżami, jest autorem wystaw fo-
tograficznych i prelegentem na wielu 
spotkaniach o charakterze podróżni-
czym. W związku z tym, że w naszym 
mieście prężnie działa nieformalne 

Towarzystwo Rowerowe, mamy nadzieję 
wkrótce zaprosić pana Bolesława do Gryfowa  
i wspólnie z naszymi rowerzystami zorganizo-
wać interesujące spotkanie.

Rowerowe 
ostatki

Towarzystwo Miłośników Gryfowa i niefor-
malne Gryfowskie Towarzystwo Rowerowe, 
zaprasza na „Rowerowe ostatki”. Tak nazwa-
liśmy ostatnie nasze wycieczki w tym sezonie. 
Wycieczki odbędą się we wrześniu i październi-
ku. Miejmy nadzieję że pogoda dopisze. Trasy 
wycieczek opracował znany propagator turystyki 
rowerowej w naszym mieście Kazimierz Lu-
chowski.

Z ogromną radością informujemy, że Jagoda 
Wyrazik została laureatką międzynarodowego, 
polsko-czesko-niemieckiego konkursu plastycz-
nego „Tak kolorowy jest nasz świat”, zorganizo-
wanego przez Południowo-Zachodnie Forum Sa-
morządu Terytorialnego „Pogranicze” w imieniu 
swojego niemieckiego partnera – Saksońskiego 
Kuratorium ds. Obszarów Wiejskich. Gratulu-
jemy Jagodzie i życzymy dalszych sukcesów! 

Znów nagroda 

ms

4-letnia suczka rasy wyżeł niemiecki, zdrowa,  
piękna, zadbana, poszukuje nowego właściciela.
Do oddania w dobre ręce, miłośnikowi zwierząt i długich spacerów
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. (75) 78 13 950 w godz. Od 19.00 do 21.00.

OGŁOSZENIE

Bolesław Osipik z burmistrzem Gryfowa Śląskiego.

M.



Kolejna odsłona współpracy partnerskich miast miała miejsce 6 sierpnia w Bischofswerdzie. Polska delegacja 
wzięła bowiem udział w otwarciu wystawy „Ansicht von Gryfów Śląski” prezentującej twórczość czwórki miesz-
kańców Gryfowa. Swoje prace zaprezentowali: Joanna Małoszczyk, Ilona Cichoń, Paweł Rubaj i Agnieszka 
Szymańska. Joanna i Paweł mieli już tam swoje wystawy i można po-
wiedzieć, że są znani niemieckiej publiczności. Joanna kojarzona była 
z portretami i aktami, Paweł zaś z fotografią cyfrową mocno przetwo-
rzoną w komputerze. Tym razem zaskoczyli, pokazując zupełnie inną 
stronę swojej twórczości. Wystawa wzbudziła spore zainteresowanie. 
Zwiedzający dopytywali się o urokliwe okolice Jeziora Złotnickiego, 
które fotografowała Ilona Cichoń i Agnieszka Szymańska. Pytano  
o szczegóły techniczne, wymieniano doświadczenia.

Program wizyty przewidywał również wycieczkę po mieście, pod-
czas której gryfowianie poznawali zawiłe losy Bischofswerdy, której 
nie ominęły bezwzględne wiatry historii. Hartmut Scharr – dyrektor 
Kulturamtu opowiedział wiele ciekawostek związanych z tym mia-
stem. „To była kolejna świetna okazja, aby lepiej się poznać” – zgod-

nie stwierdzili członkowie 
polskiej delegacji.

Wraz z artystami  
w Bischofswerdzie goś-
cili m.in. przedstawiciele 
gryfowskiej młodzieży, 
radna Bożena Raubo oraz  
w roli tłumaczki Małgorza-
ta Szczepańska.
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Już po raz drugi gryfowscy artyści mieli zaszczyt 
uczestniczyć w sztandarowej imprezie kulturalnej Gryfic 
organizowanej pod hasłem Artystyczne Spotkania Przy-
jaciół. W jej ramach odbyły się XII plener fotograficzny  
„Twarze Gryfic, czyli Gryfice inaczej” oraz plener malarski 
„W cienu światła”. W artystycznym gronie uczestników 
znaleźli się fotograficy: Leszek Kurpiewski (Szczecin) 
– komisarz pleneru, Jerzy Wygoda (Rzeszów), Ilona 
Cichoń (Gryfów Śląski), Irena Gałuszka (Rzeszów), 
Ryszard Poprawski (Zielona Góra), Katarzyna Antoniak 
– (Szczecin), Cezary Dubiel – (Szczecin), Andrzej Kru-
piński – (Szczecin), Andrzej Czapiewski – (Szczecin), 
Anna Klinkosz – (Koszalin), Regina Wypych – (Szczecin) 

Artystyczne Spotkania Przyjaciół

dopełniał zaproszony na wernisaż zespół Trio Mariachi, 
który uświetnił imprezę meksykańskimi rytmami oraz wy-
śmienite potrawy m. in. ogniste nachos, salsa i czerwony 
ryż sombrero. 

Jako goście honorowi pojawili się na wernisażu 
burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł wraz z małżonką, 
sekretarz gminy Wanda Piwoni oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Stanisław Błysz. Zarówno organizatorów, 
jak i zaproszonych gości bardzo ucieszył fakt tak mocnej 
obsady „ratuszowej”. Świadczy on bowiem niezbicie  
o tym, że dla Gryfic kultura jest ważna i mimo wszech-
obecnego kryzysu wspierana przez gryfickie władze.

Efekt plenerowej pracy artystycznej zostanie zapre-
zentowany szerszej publiczności w trakcie inauguracji 
roku kulturalno-oświatowego 2 października w Gryfickim 
Domu Kultury oraz w Muzeum i Galerii „Brama” w Gry-
ficach. Mamy nadzieję, że podobnie jak poprzednia, ta 
wystawa trafi również do Gryfowa Śląskiego.

Gryfowscy artyści serdecznie dziękują wspaniałej, 
ciepłej, wyjątkowej dyrektorce GDK w Gryficach Róży 
Szuster za zaproszenie i opiekę.

oraz malarze Agnieszka Wisławska (Gryfice) – 
komisarz pleneru, Ewelina Wolska (Kempten – 
Niemcy), Jarek Babiarz (Kempten – Niemcy), 
Joanna Małoszczyk (Gryfów Śląski), Bar-
bara Viktoria Bokota (Rzeszów), Jerzy Tomala 
(Rzeszów), Helena Grablis-Kwas (Szczecin), 
Piotr Jakubczyk (Tarnów), Włodzimierz Ja-
nota (Cieszyn), Waldemar Seniuta (Gryfice).  
W ramach Spotkań odbył się V Ogólnopolski 
Festiwal Diaporamy Cyfrowej oraz warsztaty 
m. in. z fotografii otworkowej i cyjanotypii.

Schronienia artystom udzielił przepiękny 
i gościnny pałac „Ptaszynka” w Rybokartach. 
Co roku to wyjątkowe miejsce i wyjątkowi 
ludzie, przesympatyczni właściciele Dorota  
i Zbigniew Zającowie sprawiają, że w ciągu 
tygodnia plenerów powstają piękne obrazy 
i piękne przyjaźnie. W tych doskonałych do 
tworzenia warunkach przez siedem dni artyści 
pracowali i wymieniali się doświadczeniami. 
Przywieźli swoje prace, filmy, prezentacje, zor-
ganizowali kilka wewnętrznych wystaw. Długie 
wieczory wypełnione były sztuką we wszelkich 
jej aspektach. Nawet znane osobowości nie za-
mykały się w skorupie własnych osiągnięć, dzięki czemu 
korzyści ze spotkań były ogromne. A trzeba dodać, że 
uczestniczyli w tym roku w plenerach prawdziwi mistrzo-
wie pędzla i obiektywu. Wiele z tych nazwisk to twórcy 
uznani nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. 

Ukoronowaniem ASP był wernisaż roboczej wysta-
wy poplenerowej, który odbył się 27 sierpnia o godz. 17 
w pałacu „Ptaszynka”. Główna organizatorka Spotkań 
Róża Szuster zaaranżowała go w iście meksykańskim 
stylu. Dzięki jej staraniom wielu gości wystąpiło w stro-
jach z meksykańskimi elementami, scenografię tworzyły 
przygotowane przez artystów meksykańskie flagi oraz 
nieodparcie kojarzące się z Meksykiem kaktusy. Całości 

M.

Podczas wernisażu J. Małoszczyk zadedykowała swój 
wiersz plenerowym przyjaciołom.

Ansicht von Gryfów Śląski 
gryfowski punkt widzenia

Mariusz Dragan

Pamiątkowe zdjęcie z wernisażu w Bischofswerdzie.

Ilona Cichoń nie wypuszczała aparatu z rąk.
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Wieści z sołectw
Ubocze

Tradycje dożynkowe

     Wyróżnienie 
dla Ubocza

Nazwa dożynki, czyli święto plonów, etnicznie wywodzi się od święta 
Słowian, które przypadało na tak zwaną równonoc, to jest na 23 września. 
Zwyczaj ludowy w różnych stronach Polski był różnie nazywany – dożyn-
ki, wyżynki, obrzynki lub wieniec. Dożynki są zwieńczeniem całorocznej, 
ciężkiej pracy rolników i ich rodzin. Przed wiekami, pierwszego dnia jesieni 
żniwiarze ścinali ostatnią garść zboża i zanosili ją kobietom, które wiły zeń 
wieniec. Dla upiększenia oprócz kłosów, czy ziarna zbóż, do wieńca do-
dawano kiście jarzębiny, kwiaty i owoce. Później upiększano orzechami, 
jabłkami i wstążkami. Po wykonaniu wieniec niesiono do poświęcenia do 
kościoła, a następnie ze śpiewem w uroczystym pochodzie, udawano się 
do dworu lub gospodarza dożynek. W orszaku żniwnym za wieńcem szły 
odświętnie ubrane żniwiarki, młode dziewczyny z wianuszkami na głowach 
oraz żniwiarze z wyczyszczonymi, przybranymi kwiatami kosami i sier-
pami. Po modlitwie dziękczynnej odbywała się biesiada z poczęstunkiem  
i tańcami. 

Tradycja obchodów dożynkowych i plecenia wieńców przetrwała stulecia 
i do dzisiaj jest pielęgnowana. Na przestrzeni wieków zmieniały się scenariu-
sze obchodów dożynkowych, ale zawsze zachowywany był motyw ludowy 
i zawsze głównym elementem święta plonów były wieńce. Pod koniec XIX 
wieku, na wzór dożynek dworskich, zaczęto urządzać dożynki chłopskie, 
głównie u bogatych gospodarzy. W okresie międzywojennym obchodzono 

dożynki gminne i parafialne. Organizowały je lokalne samorządy, parafie a 
czasami szkoły. Po II wojnie światowej gospodarzami dożynek byli zwykle 
przedstawiciele władz administracyjnych różnych szczebli i najczęściej ob-
chody miały charakter świecki a czasami polityczny. W tym okresie równo-
legle odbywały się dożynki kościelne w poszczególnych parafiach, kościo-
łach i sołectwach. Obecnie w Polsce dożynki nabrały ponownie charakteru 
religijnego i są organizowane wspólnie przez przedstawicieli lokalnej władzy 
i kościoła, którzy razem są gospodarzami dożynek.. Tak jak przed wiekami, 
również teraz, dożynkom towarzyszą festyny, turnieje i występy ludowych 
zespołów artystycznych. Nieodzownym elementem programu obchodów 
jest ocena wieńców dożynkowych, które są najczęściej niepowtarzalnym 
dziełem artystycznym, chociaż czasami pięknie wykonany wieniec odbiega 
od zasad obowiązujących przy jego budowie. Wielu jednak wykonawców 
stara się zachować podstawową tradycję ludową obowiązującą przy kon-
strukcji wieńca. Jak sama nazwa wskazuje, dożynki są zwieńczeniem pracy 
rolników, a więc wieniec powinien mieć kształt kopuły, bądź korony, oraz 
składać się z wszystkich rodzajów zbóż, a elementami ozdobnymi winny 
być zioła, owoce, nasiona, wstążki, no i oczywiście kwiaty. Do wieńców 
można dodawać akcenty religijne – w postaci krzyża, hostii, monstrancji 
czy też motywy patriotyczne na przykład z orłem czy też innymi lokalnymi 
znakami jak chociażby herb. Mogą być dodawane miniaturki prostych na-
rzędzi rolniczych lub urządzeń gospodarskich. Niedopuszczalne jest użycie 
do budowy wieńca elementów takich jak sztuczne kwiaty i owoce cytruso-
we, nie mające nic wspólnego z ludową tradycja polską.

Warto też zadbać o estetykę wykonania, kształt i dobór barw. Konstrukcja 
wieńca winna być tak wykonana by po opleceniu i udekorowaniu wyraźnie 
można było dostrzec wszystkie symbole i elementy w nim zawarte.

W kwietniu Zarząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego ogłosił konkurs 
„Piękna Wieś Dolnośląska 2010” 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach 
Schematu III Pomocy Technicznej 
Programu Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 oraz ze środków 
budżetu państwa i samorządu wo-
jewództwa.

Zgłoszone zostało uczestnictwo 
w dwóch kategoriach tego konkursu 
tj. w kategorii: „Najlepsze przed-
sięwzięcie Odnowy Wsi” – projekt 
zrealizowany przez Sołectwo Ubocze 
„Remont i wyposażenie świetlicy w 
Uboczu” i „Najpiękniejsza zagroda 
wiejska” – gospodarstwo agrotury-
styczne w Wieży „Izerski Poranek” 
prowadzone przez Cecylię, Marzenę, 
Sławomira Wesołowskich i Wolf-
ganga Hübnera. Zgłoszony projekt: 
pn. „Remont i wyposażenie świetlicy 
w Uboczu” otrzymał wyróżnienie. 
Przedsięwzięcie „Remont i wyposa-
żenie świetlicy wiejskiej w Uboczu”, 
powstało z inicjatywy Rady Sołeckiej 
i mieszkańców wsi Ubocze. Celem 
projektu była poprawa warunków 
i standardów życia mieszkańców 
wsi Ubocze oraz zaspokojenie pod-
stawowych potrzeb z zakresu kul-

tury, rekreacji, wypoczynku, sportu  
i rozwoju osobistego. Realizacja 
projektu spowodowała pobudzenie 
aktywności środowiska lokalnego, 
rozwój współpracy na rzecz lokal-
nych wartości i tradycji kulturowych. 
Remont świetlicy polegał na: wymia-
nie pokrycia dachowego, naprawie 
i uzupełnieniu więźby, wymianie  
i odnowieniu okien i drzwi, wymianie 
tynków i podłóg i posadzek, scho-
dów, malowaniu. Wykonano również 
remont instalacji centralnego ogrze-
wania oraz instalacji elektrycznej 
kuchni, sceny, biblioteki i sali wido-
wiskowej. Wyposażono w stosowne 
urządzenia salę widowiskową (stoły, 
ławki, krzesła drewniane), kuchnię 
(lodówka, kuchnie gazowe, stoły 
stalowe, stoły ze zlewami, patelnie 
elektryczne, szafki kuchenne, kra-
jalnicę elektryczną, wyciąg oparów, 
szafę chłodzącą, garnki, zastawy sto-
łowe), klub (telewizor LCD HD, stoły, 
ławki, zestaw kina domowego, wieża 
– zestaw stereo, zestawy komputero-
we, biurka pod komputery, stoły do 
tenisa stołowego), bibliotekę (regały 
biblioteczne, regały ekspozycyjne, 
ladę biblioteczną, krzesła, stoliki). 
Kwota dofinansowania z PROW – 
75% kosztów kwalifikowanych 
operacji – 315 366,00 PLN. Wkład 
własny gminy – 197 630, 97 PLN 
(VAT oraz 25% kosztów kwalifikowa-
nych operacji). Dzięki wyposażeniu, 
w jakie wzbogaciło się Centrum Kul-
turalne w Uboczu, zaktywizowała się 
społeczność lokalna. Organizowane 

są tu spotkania: Klubu Seniora, LKS 
„Zryw Ubocze”, Ochotniczej Straży 
Pożarnej, zebrania Rady Sołeckiej, 
mieszkańców wsi, harcerzy – Zawi-
szaków. 

Świetlica stała się miejscem, 
dzięki któremu nastąpiła wzmożona 
integracja mieszkańców wsi. Nowo 
powstałe centrum multimedial-
ne działające przy bibliotece jest 
codziennie dostępne dla dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych. Dzieci 
uczęszczają również na zajęcia koła 
bibliotecznego. Są one urozmaicone 
oraz wzbogacone wykorzystywanym 
w tym celu sprzętem multimedial-
nym (DVD, kino domowe oraz wieża  
Hi-Fi). Mieszkańcy korzystają również  
z sali, na której prowadzą rozgrywki 
tenisa stołowego. Bogato wyposa-
żone zaplecze kuchenne oraz nowe 

meble na sali tanecznej spowodowały 
większą częstotliwość wykorzystywa-
nia tych pomieszczeń do organizo-
wania zabaw tanecznych, wesel oraz 
kameralnych uroczystości rodzinnych 
(18-tki, urodziny, komunie itp.).

Uroczystość wręczenia nagród 
laureatom konkursu „Najpiękniejsza 
Wieś Dolnośląska 2010” odbędzie się 
18 września we wsi Jaszkowa Górna 
w gminie Kłodzko. Na uroczystość tę 
zostali zaproszeni reprezentanci ze 
wsi Ubocze, jako laureaci konkursu 
w kategorii „Najlepsze przedsię-
wzięcie Odnowy Wsi” oraz państwo 
Wesołowscy i Hübner, uczestniczący 
indywidualnie w tegorocznej edycji 
konkursu. Składamy gratulacje so-
łectwu Ubocze i życzymy dalszych 
sukcesów.

Młyńsko

Dziękuję za pomoc w organizacji święta:
· OSP z Młyńska,
· burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi za przekazanie gadżetów na lote-
rię fantową, 
· państwu Iwanowskim za wypożyczenie dużego parasola,
· Krzysztofowi Olszewskiemu za udostępnienie placu. 

Podziękowania składam również Marcie Wilas za przygotowanie wystę-
pu dla dzieci i młodzieży, Mariuszowi Swastkowi za wspaniałe poprowadze-
nie imprezy oraz wszystkim wytrwałym, którzy przybyli nie bacząc na to, że 
żar lał się z nieba i wzięli udział w trzecim już Święcie Rodziny w Młyńsku.

Dziękuję także państwu Zofii i Janowi Szamańskim, Januszowi  
Kijowskiemu, Bogdanowi Ciupakowi, Jadwidze i Janowi Kubiszynom, 
Bożenie Jodłowskiej, Teresie i Janowi Łukasikom za bardzo cenną ini-
cjatywę, jaką było uporządkowanie placu i zamontowanie nowego płotka 
koło krzyża przydrożnego w Młyńsku. 

III Święto Rodziny - podziękowania

Maria Sosnowska
Sołtys Młyńska

Krystyna Samborska

Witold Mikos
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Proszówka

Majówka 2010 odbyła się 3 lipca 
na Górze św. Anny w Proszówce. 
Była to wspaniała impreza plene-
rowa z przepięknymi widokami na 
góry. Wśród gości zaproszonych 
swoją obecnością zaszczycili m.in. 
starosta lwówecki Artur Zych, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Robert 
Skrzypek oraz sołtysi sąsiednich 
wsi. Imprezę przepięknie prowadził 
Mariusz Swastek. Zorganizował 
on potyczki rodzinne, naczelnik 
OSP Leszek Wróblewski przygo-
tował konkurencję ciągnięcia węża 
strażackiego, oj działo się, działo... 
Odbył się też piękny pokaz tańca,  
w wykonaniu dwóch par tanecznych 
z Proszówki. Wystąpiły również dwa 

PODZIĘKOWANIA
Bardzo serdecznie dziękuję Darkowi i Markowi Niebieszczańskim  

za hojny sponsoring imprezy Majówka 2010 w lipcu. 
***

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania terenu 
pod imprezę Majówka 2010. Dziękuję: Kazikowi Jaszkiewiczowi za udostępnie-
nie ciągnika i wykoszenie trawy, Szymonowi i Łukaszowi Kownackim za sprząt-
nięcie wykoszonej trawy, Arturowi Rożykowi za wykoszenie kosą całej górki 
wokół Kaplicy, druhowi Leszkowi Wróblewskiemu i jego młodzieżowej drużynie za 
pomoc w przygotowaniu całego terenu do imprezy, radnym z rady sołeckiej za 
pomoc w przygotowaniu i realizacji całej zabawy.

W ostatnim czasie, coraz częś-
ciej w Proszówce propagowany 
jest sportowy tryb życia. Prócz 
wyścigu MTB, 31 lipca 2010 roku 
rozegrano Turniej Siatkarski o 
Puchar Sołtysa. Od godziny 15.00 
na boisku przed „Klubem przy 
szosie” miał miejsce bój trzech 
drużyn. Udział wzięli mieszkańcy 
Proszówki – amatorzy niećwiczący, 
na co dzień tej dyscypliny oraz 
zaprzyjaźnione osoby. Cały mecz 
był pasjonujący, kibice owocnie 
dopingowali drużyny. Po rozegra-
niu kilku setów najlepszą drużyną 
okazali się Wąscy Team w składzie: 
Magdalena August, Krzysztof Au-
gust, Dariusz August, Jacek Baran. 
Dobra asekuracja oraz obrona  
w polu pozwoliła na wygraną. Tuż  
za nimi uplasowała się drużyna: 
Maciej Burkot, Artur Kozak, Grze-
gorz Łoziński, Leszek Paliwoda, 
Sebastian Paliwoda. A trzecie miej-
sce zajęła drużyna, która wystąpiła  
w następującym składzie: Walde-
mar Adamczyk, Bartek Makowski, 

Turniej o Puchar 
Sołtysa Proszówki

Marcin Niebieszczański, Przemy-
sław Okulowski, Henryk Rutkowski. 
Sportowy poziom naszych miesz-
kańców systematycznie rośnie, 
a umiejętności finałowej czwórki 
były na bardzo dobrym poziomie. 
Po zawodach wszyscy uczestnicy Anna Zawisza

otrzymali gratulacje, a zwycięska 
drużyna z rąk sołtysa Proszówki 
Jana Augusta odebrała dyplom  
i ufundowany przez niego puchar. 

Należy wyróżnić i docenić wysi-
łek Kazimierza Rutkowskiego, wie-
lokrotnego pomysłodawcę przed-

sięwzięć sportowych w Proszówce. 
I tym razem również pełnił rolę or-
ganizatora, głównego sędziego oraz 
opiekuna turnieju w jednej osobie.  
Oby jak najwięcej tak miłych form 
spędzania wolnego czasu. 

zespoły folklorystyczne – „Rząsinian-
ki” z Rząsin i „Sołtysowe Gryfinki”  
z Proszówki. Ognisko obsługiwali 
Artur Rożyk i Marek Burkot, którzy 
piekli smaczne mięsa i kiełbaski, na 
patelni podpiekali bigos i pierogi 
wykonane przez panie z zespo-
łu Sołtysowe Gryfinki. Patelnię 
specjalnie na tę okazję wykonali 
Darek i Krzysztof August. Agregat 
prądotwórczy wypożyczył Marek 
Makowski. Głównym sponsorem 
tej wspaniałej imprezy były Zakłady 
Mięsne Darka i Marka Niebieszczań-
skich. Piwo dostarczyło i nalewało 
Stowarzyszenie rozwoju Proszówki 
pod przewodnictwem Agnieszki 
August.

W niedziele 25 lipca został roze-
grany „Wyścig kolarski o Puchar św. 
Anny z Proszówki”. W niełatwym 
wyścigu terenowo-szosowym ze 
startem z rynku w Gryfowie Śląskim 
i metą zlokalizowaną przy Kaplicy na 
Górze św. Anny w Proszówce, swoich 
sił spróbowali zawodnicy posiadający 
licencję i amatorzy z różnych miast, 
m.in. z Wałbrzycha, Polkowic, Wrocła-

Majówka w lipcu

Magdalena August

wia, Nowej Rudy i okolic Jeleniej Góry. 
Rywalizujący uczestnicy mieli do poko-
nania dystans 7 km. W końcowym od-
cinku trasy, po podmokłych drogach, 
wspinali się po zwycięstwo.

Zawody organizowało Stowarzy-
szenie Rozwoju Proszówki, Urząd 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz 
Izersko Karkonoskie Towarzystwo Ko-
larsko Narciarskie, którzy przy pomocy 

sponsorów wręczyli 
zwycięzcom medale, 
dyplomy, atrakcyjne 
nagrody rzeczowe oraz 
nagrody specjalne za 
osiągnięcie najlepsze-
go czasu przejazdu. 
Wyścig był punkto-
wany do challenge’u 
DZKol. oraz Masters 
CH1 i G1.

W czasie trwania 
wyścigu przy Kaplicy 
na Górze św. Anny 
odbywał się piknik 
edukacyjny dla dzieci 
i młodzieży z kon-
kursami, mający na 
celu uświadomienie 
dzieciom i młodzieży 
ważności zasad bez-
pieczeństwa ruchu 
drogowego, wpojenie 
wiedzy na temat 
bezpiecznej jazdy na 

rowerze po drogach publicznych oraz 
przepisów ruchu drogowego.

Stowarzyszenie Rozwoju Proszów-
ki wygrało konkurs organizowany 
przez Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie 

i otrzymało dotację na realizację po-
wyższego zadania, którą w całości 
przeznaczono na organizację Wyścigu 
o Puchar św. Anny z Proszówki. 

Wyścig Kolarski o Puchar 
św. Anny z Proszówki 

sołtys Jan August

sołtys Jan August
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Wieża
  Pechowa droga

Sołtys i Rada Sołecka wsi Wieża 
na ostatnim zebraniu poruszyli 
problem drogi powiatowej prze-
biegającej przez wioskę. Droga jest  
w fatalnym stanie technicznym – 
ma około 30 lat i przez ten okres 
była jedynie łatana tzw. „plackami”. 
Już 8 lat temu, podczas inwestycji 
wodno-kanalizacyjnej w Wieży, 
jej nawierzchnia została mocno 
zniszczona. Ostatnie obfite opady 
deszczu dokonały dodatkowych 
zniszczeń. Brak rowu melioracyj-
nego spowodował, że spływająca 
woda przypominała górski potok. 
Zostały wypłukane studzienki, 

powyrywana struktura asfaltu oraz 
obsunięte w kilku miejscach skar-
py. W kilku domostwach zostały 
podtopione piwnice. 17 sierpnia  
o zorientowanie się w sytuacji 
poproszono starostę powiatowego 
Artura Zycha (w asyście zarządcy 
dróg powiatowych Marka Makow-
skiego). Starosta stwierdził, że nie 
wiedział o tak opłakanym stanie 
drogi. W najbliższych dniach na 
zebraniu wiejskim poprosimy pana 
Marka Makowskiego, by przedsta-
wił ten problem również radnym 
powiatowym. Liczymy na to, że wy-
każą zrozumienie dla tego poważne-
go problemu mieszkańców Wieży  
i w najbliższym czasie nawierzchnia 
zostanie wyremontowana.

Podziękowania dla
mieszkańców Wieży

W imieniu mieszkańców wsi Przewóz – Gmina Cisek – Województwo 
Opolskie, poszkodowanych przez katastrofalną powódź, która dokonała 
ogromnych zniszczeń, składamy Wam serdeczne podziękowania za oka-
zane współczucie oraz życzliwość i przekazaną pomoc. W tych bardzo 
trudnych chwilach nie pozostaliśmy sami. Z pomocą pośpieszyła nam 
nie tylko lokalna społeczność, służby i przedsiębiorcy, ale również inne 
sołectwa i jednostki samorządu terytorialnego z terenu całej Polski. Pań-
stwa postawa stanowi godny naśladowania przejaw ludzkiej solidarności 
i życzliwości. Wasza ofiarność wycisnęła na niejednej twarzy osób po-
szkodowanych łzy wzruszenia. Nigdy nie zapomnimy o Waszej hojności 
i dobroci. Wyrażając raz jeszcze podziękowania za okazaną nam pomoc 
serdecznie Was pozdrawiamy.

sołtys wsi Przewóz Anna Ryborz

Wraz z Radą Sołecką składam 
serdeczne podziękowania wszyst-
kim mieszkańcom Wieży za duży 
wkład pracy w utrzymanie swych 
posesji. Od lat nasza wieś odnosi 
sukcesy w konkursie „Wieś Gmi-
ny Gryfów Czysta i Gospodarna”. 
W związku z tym postanowiliśmy 
zorganizować jeszcze jeden, 

Konkurs tym razem wewnętrzny konkurs,  
w  którym nagrodzimy najbardziej 
zadbane ogrody i posesje w Wieży. 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty  
w październiku lub listopadzie pod-
czas zebrania wiejskiego. Dla zwy-
cięzcy przewidziana jest nagroda  
w postaci równowartości miesięcz-
nej diety sołtysa. 

„Ludzie, których kochamy nigdy nie odejdą, 
bo zostawili trwały ślad w naszych sercach”

Mieszkańcom Wieży i wszystkim, którzy w tak 
bolesnej chwili okazali wiele serca i życzliwości, 
ofiarowali wieniec i kwiaty oraz towarzyszyli  
w ostatniej drodze naszej kochanej mamy  
Krystyny Hryniewicz składamy serdeczne podzię-
kowania oraz wyrazy wdzięczności i szacunku.

rodzina Hryniewiczów
sołtys Wieży Alicja Hryniewicz

Od stycznia 2010r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie prowadziło pierwsze nabory 
wniosków w ramach działań PROW 2007-2013. Wszystkie ogłoszone konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Beneficjentami poszczególnych działań były jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, rolnicy, przed-
siębiorcy, a także osoby fizyczne. 

W pierwszym kwartale roku przeprowadzono dwa konkursy z zakresu „Odnowy i rozwoju wsi”, na które wpłynęło  
17 wniosków na łączną sumę 7 812 305,00zł. Złożone projekty dotyczyły przede wszystkim rozwoju infrastruktury spo-
łecznej, służącej rozwojowi aktywności lokalnej a także miały na celu ochronę swoistej dla regionu architektury, obiektów  
o znaczeniu historycznym i kulturowym, jak również rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej regionu. 

Zakres pomocy w ramach działania „Małe projekty” jest szeroki, dlatego też w ramach dwóch przeprowadzonych konkursów złożono aż 24 projekty na kwotę 
468 324,06zł. Były to projekty różnorodne i bardzo ciekawe. Beneficjenci działania niejednokrotnie zaproponowali przedsięwzięcia, które przyczynią się do rozwoju 
turystyki i rekreacji na naszym terenie. Dzięki złożonym wnioskom wielu mieszkańców regionu będzie miało możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań,  
a obszar zyska na atrakcyjności zachowując lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne. 

Celem działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” jest przede wszystkim zwiększenie zatrudnienia, 
stworzenie pozarolniczych źródeł dochodu, wzrost konkurencyjności oraz tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego obszarów 
wiejskich. W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zostały złożone trzy projekty na łączną kwotę 280 790,00zł. Na działanie „Różnicowanie  
w kierunku działalności nierolniczej” wnioski złożyło pięciu Beneficjentów na kwotę 267 745,00zł. 
Wszystkie złożone projekty zostały pozytywnie ocenione przez Radę Programową Stowarzyszenia i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą-
skiego oraz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu. 

Stowarzyszenie LGD nie tylko daje możliwości pozyskiwania środków na różnego rodzaju przedsięwzięcia, ale także aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kul-
turalnych organizowanych na obszarze 17 gmin Partnerstwa promując region Pogórza Izerskiego. Oferujemy naszej lokalnej społeczności szereg publikacji – mapy 
agroturystyczne, kalendarze, kartki pocztowe, ulotki informacyjne oraz różnego rodzaju gadżety reklamowe. Jesteśmy wydawcą „Ech Izerskich”- gazety w której 
zamieszczamy ogłoszenia, artykuły dotyczące rozwoju regionu Pogórza Izerskiego, wywiady z mieszkańcami i przedsiębiorcami oraz przybliżamy historię regionu  
w oparciu o walory turystyczne. Pracujemy na rzecz ludności z obszarów wiejskich prowadząc spotkania aktywizujące, szkolenia z zakresu pozyskiwanych środków  
a także wyjazdy aktywizujące dla Liderów z obszaru Partnerstwa Izerskiego.

Trzeci kwartał roku to przede wszystkim udział w wydarzeniach kulturalnych odbywających się na terenie Partnerstwa, jak również nabór wniosków na działanie 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Ponadto we wrześniu organizujemy wyjazd aktywizujący do Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg, a także przygotowu-
jemy się do uczestnictwa w Targach Polagra Food. 

Koniec roku zapowiada się równie dynamicznie, planujemy organizacje szkoleń, spotkań a także seminarium dla organizacji pozarządowych działających na ob-
szarze Partnerstwa Izerskiego.

Wszystkich zainteresowanych działalnością LGD zapraszamy na naszą stronę internetową www.lgdpartnerstwoizerskie.pl gdzie znajdziecie Państwo wszelkie 
informacje o konkursach, terminach szkoleń prowadzonych metodą warsztatową, wydarzeniach kulturalnych i innych działaniach wpływających na rozwój naszego 
regionu i poprawę jakości życia jego mieszkańców. Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” 
objętego PROW 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Izerskie wieści
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Nie tak wiele czasy upłynęło od kiedy swoje pod-
woje otworzył Centroom Club, mieszczący się przy 
ulicy Wojska Polskiego, w miejscu, w którym przez 
wiele lat funkcjonował pub Rock-Oko. Otwarcie od-
było się 14 listopada 2009, a lokal już po niecałym 
roku działania może pretendować do tytułu najlep-
szego miejsca kulturalnej rozrywki w Gryfowie, a na-
wet okolicy. Miesiąc w miesiąc CentROOM zaprasza 
do siebie na występy kabaretowe, koncerty, imprezy 
tematyczne oraz spotkania ze znanymi ludźmi.

Jak mówi właściciel 
lokalu, Marius Klein: 
„- Występy kabaretów to 
prawdziwy rarytas comie-
sięcznego programu.”  
I w rzeczy samej, CentROOM 
gości kabarety znane i te 
stawiające pierwsze kroki 
na ogólnopolskiej scenie 
rozrywkowej. Do tej pory 
w lokalu wystąpiły forma-
cje: Chyba, N.O.C, Kaba-
retowa Trójka Kulturalna, 
Statyf, Kałasznikof, DABZ 
czy AdeHaDe. Klub miał 
również zaszczyt gościć 
prawdziwą pierwszo-
ligową gwiazdę polskiej sceny – kabaret Rżysko, 
którego skecze pojawiają się regularnie w tele-
wizji HBO. Warto zaznaczyć, że noce kabaretowe  
w CentROOM są imprezami darmowymi (zresztą 
jak 99% atrakcji, które mają miejsce w klubie).

Oczywiście nie samym kabaretem CentROOM 
żyje. W lokalu goszczą różnorodne zespoły mu-
zyczne, poczynając od muzyków bluesowych  

CentROOM Ludzi Pozytywnych
i jazzowych, kończąc 
na koncertach hip 
hopowych składów.  
W tym roku występowa-
ły grupy Music Affair, 
Blues 2P, Ann Romith, 
Bayan Brothers oraz 
bębniarze z zespołu 
Foliba. Muzyczny re-
pertuar klubu zadowala 
najróżniejsze gusta.  
W programie znajdą coś 
dla siebie zarówno entu-
zjaści muzyki artystycz-
nej, jak i rozrywkowej.

Ale to wciąż nie 
wyczerpuje repertua-

ru naszych możliwości. W CentROOM odbywają 
się również inne imprezy: występy iluzjonisty 
(Jakub Walkowiak), popisy grupy chippendales  
z okazji Dnia Kobiet (a już wkrótce erotyczne show 
dla Panów z okazji ich święta!), pokazy tańców 
latynoamerykańskich oraz imprezy tematyczne, 
podczas których (oczywiście nieobowiązkowo) 
klubowicze namawiani są do przebierania się. 
Z okazji tego rodzaju wieczorów zmieniany jest 
wystrój lokalu, aby wprowadzić Gości w odpo-

wiedni nastrój. Do tej pory odbyły się imprezy  
w rytmach muzyki disco polo, w konwencji Dzi-
kiego Zachodu, w formule tematycznej dotyczącej 
kolorów żółtego i różowego, a we wrześniu miała 
miejsce zabawa stylizowana na wesele. Ciekawym 
i niecodziennym pomysłem była też biesiada,  
w trakcie której. Gościom serwowany był pieczo-
ny prosiak. Organizatorzy dbają, aby od czasu, do 

czasu zaserwować odwiedzającym miły dla oka  
i podniebienia poczęstunek.

Warto wspomnieć, że od kilku tygodni w każ-
dy piątek klub odwiedza Marlon Kozaky, szalony 
piosenkarz-wodzirej znany m.in. z „notorycznych” 
występów w programie Idol. W jego szaleństwie 
jest jednak metoda, ponieważ dwa razy dotarł do 
półfinałów tego programu.

Tuż przed wakacjami odbył się emocjonujący 
turniej boksu na konsoli Nintendo Wii. Pomysł 
zgłosił klubowicz za pośrednictwem strony in-
ternetowej. Właściciele i obsługa są otwarci na 
Państwa sugestie i chętnie zorganizują inne im-
prezy wedle życzeń Gości. Wystarczy odwiedzić 
witrynę internetową i w odpowiedniej zakładce 
opisać w kilku zdaniach pomysł. Najciekawsze 
zostaną zrealizowane.

CentROOM jest lokalem dla dorosłych. Obsłu-
ga rzetelnie pilnuje wieku Klientów. Do klubu mają 
wstęp osoby, które ukończyły 18 lat, a w soboty 
wstęp jest od 21 lat. Wszystko to po to, żeby 
mogli Państwo zrelaksować się w towarzystwie 
znajomych, dobrej muzyki i kultury.

CentROOM w sieci
Strona internetowa www.centroom.info to 

prawdziwa skarbnica wiedzy o CentROOM Club. 
Odwiedzając ją mogą Państwo szczegółowo 
przejrzeć historię lokalu. Oprócz tekstów znajdą 
tam Państwo setki zdjęć, plakaty, filmy i bieżące 
aktualizacje informujące o programie. Serdecz-
nie zapraszamy!

Najbliższe wydarzenia 
w CentROOM

18.09 (sobota) – Kabaret Nic Nie Szkodzi  
z Wrocławia

· Półfinały 25 PAKA 
· II miejsce na festiwalu Faza w Katowicach 
30.09 (czwartek) – Showgirls w Dzień Chłopaka
· Erotyczny show z udziałem gorących dziew-
czyn. 
Tylko dla Panów! 

W każdy piątek września 
wieczory z Marlonem Kozaky!

Artykuł sponsorowany
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USŁUGI SPRZĄTANIA AGMAR
WYKONUJEMY:

∙ CYKLICZNE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ
∙ SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ

∙ PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI OBICIOWEJ
∙ PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ

∙ MYCIE OKIEN
∙ SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I MIESZKAŃ PO REMONTACH

∙ OPIEKA NAD NAGROBKAMI NA CMENTARZACH

TEL. 793-932-422
TEL. DOMOWY – (75) 78-45-392
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„Przesyłam wam zdjęcie ośrodka w Pobierowie, który przez lata 
firmował nie tylko Azbestolit, ale także, czego nie da się ukryć, nasze 
miasto. Przeraził mnie jego aktualny stan i fakt, że jest zamknięty, choć 
sezon w pełni i pogoda dopisuje. Przecież to kawał historii Gryfowa.
(….)” napisał do nas czytelnik w połowie lipca.

Pobierowo moja miłość

Rzeczywiście, Pobierowo, nazy-
wane kiedyś letnią stolicą Gryfowa, 
bądź też krócej – Gryfowem II, to 
miejsce mocno związane z naszym 
miastem. Od lat siedemdziesiątych 
funkcjonował tam na pełnych obro-
tach od czerwca do września ośro-
dek wypoczynkowy „Azbestolitu”. 
Przypuszczam, że trudno znaleźć 
gryfowianina, który tam nie był albo 
przynajmniej o nim nie słyszał. Pobie-
rowo we wspomnieniach odwiedza-
jących go wczasowiczów pozostało 
swoistą idyllą. W istocie, interesujący 
nas ośrodek położony jest wyjątkowo 
pięknie – na obrzeżach sosnowego 
lasu, niedaleko od morza. Wszyscy 
nasi rozmówcy zgodnie podkreślają, 
że to miejsce wymarzone dla dzieci. 
Rodzice mogli być spokojni, bo domki 
były ogrodzone. Dzieciaki miały też do 
dyspozycji nowoczesny jak na owe 
czasy plac zabaw. Ośrodek zdecydo-
wanie wyróżniał się w okolicy. To było 
komfortowe miejsce wypoczynku.  
W domkach można było bez przeszkód 

pichcić, nawet smażyć kupioną od ry-
baka bądź osobiście złowioną rybę (co 
w wielu miejscach jest aktualnie zaka-
zane). Toalety i prysznice na zewnątrz 
nie były problemem. Nad całością, od 
strony organizacyjnej, czuwała przez 
wiele lat pani Czesia – mieszkanka 
Pobierowa. To ona odprawiała stare 
i przyjmowała nowe turnusy. Ona też 
opiekowała się ośrodkiem przez cały 
rok.

W latach 80-tych od strony 
technicznej nad Gryfowem II 
czuwał pan Tadeusz Michal-
kiewicz, który przyjeżdżał tam 
już w maju, aby dokonywać 
niezbędnych napraw. Mówi 
nam, że otrzymanie przydziału 
na domek nie było proble-
mem. Ludzie dogadywali się 
między sobą. Wiadomo było, 
że miesiące wakacyjne zare-
zerwowane są raczej dla rodzin 
z dziećmi, czerwiec i wrzesień 
dla emerytów. Taki wyjazd nad 
morze nie był też drastycznie 

Zaszczepią lisy
Od 16 do 30 września 2010 r. na terenie województwa dolnoślą-

skiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów 
wolno żyjących przeciwko wściekliźnie poprzez wyłożenie szczepionki 
doustnej z samolotów w ilości 20 dawek na 1 km2

Wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną  
wyłożone immunoprzynęty do zwalczania wścieklizny u lisów.

· Do zwalczania wścieklizny zostaną zrzucone z samolotu przynęty, 
które po przejęciu przez lisy wytworzą immunologiczną odporność.
· Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie mają kształt 
ściętego stożka o wymiarach ∅ 39 mm na dole, ∅ 35 mm na górze, 
grubość około 15 mm. W środku umieszczony jest plastikowy pojem-
nik zawierający płynną szczepionkę.
· Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt. Przynęty, które były 
dotykane przez ludzi są omijane przez lisy
· Dla zachowania ostrożności, prosimy przy ewentualnym kontakcie 
przynęty z otwartą raną, oczami, jama ustną czy nosem gruntownie 
przemyć te miejsca wodą z mydłem. W dalszym postępowaniu zgłosić 
się do lekarza.
· Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwie-
rząt wolno żyjących.
· Po wyłożeniu przynęt przez 3 tygodnie nie wolno puszczać psów.  
W przypadku kontaktu zwierząt domowych z przynętą należy skontak-
tować się z lekarzem weterynarii.
· Przynęty ze szczepionką doustną są dopuszczone do szczepienia 
lisów

Prosimy o pomoc w skutecznym  
przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny.

rujnujący dla rodzinnego budżetu. 
Sporo dofinansowywał zakład, który 
organizował też zarówno dojazd, jak i 
powrót wczasowiczów. Kiedy mówię, 
że być może przyczyną takiego powo-
dzenia ośrodka w Pobierowie w ostat-
nich dziesięcioleciach były znaczne 
ograniczenia dotyczące wyjazdów za-
granicznych, wszyscy moi rozmówcy 
zgodnie zaprzeczają. Pobierowo miało 
swój specyficzny klimat, i nie tylko  
o nadmorski jod tutaj chodzi. Ci sami 
ludzie przyjeżdżali tam przez wiele lat 
z rzędu, od Pobierowa można się było 
uzależnić. Nawet teraz, kiedy jesteśmy 
w strefie Schengen i po Europie moż-
na podróżować w zasadzie bez prob-
lemu, do Pobierowa nadal przyjeżdża 

wielu gryfowian. Lubią to miasto, jego 
atmosferę. Szkoda tylko, ze nie mogą 
już korzystać z pięknie położonego w 
sosnowym lesie ośrodka. W tym roku 
po raz pierwszy od prawie 40 lat nie 
przyjął on bowiem wczasowiczów, co 
zauważył nasz czytelnik, który podesłał 
nam przygnębiające zdjęcie. Fakt, od 
wielu lat wyglądał on już jak swoisty 
skansen. To trochę tak, jakby wiatr 
nowoczesności omijał bliski naszemu 
sercu zakątek. Ironią losu jest chyba to, 
że ośrodek, który kłuł niegdyś w oczy 
swoim komfortem i nowoczesnością, 
wyróżnia się w tej chwili wyjątkową 
mizerią. Z nieznanych przyczyn czas 
stanął tam w miejscu...

Małgorzata Szczepańska
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O zarządzie można śmiało powiedzieć, „nowy”. 
Proszę przedstaw jego skład.

Wiceprezesem do spraw organizacyjnych został 
Jacek Lewandowski, który do momentu wyłonienia 
kierownika drużyny pełni również jego funkcję. Kolej-
nym wiceprezesem do spraw finansowych jest Wal-
demar Reiman, sekretarzem – Bartłomiej Cybulski. 
Członkowie zarządu to: Janusz Bursacki, Zdzisław 
Pastuch, Piotr Janoszka, Piotr Kucharewicz oraz 
Raimund Charitton, który jest również księgowym.
Czyli sporo was w zarządzie. Potrzebna jest aż 
tak duża liczba jego członków?

Tak zapisane mamy w statucie. Dokonaliśmy jednak 
zmiany, czekamy na rejestrację KRS. W przyszłości planu-
jemy 5 członków. To powinno w zupełności wystarczyć. 
Kto będzie trenerem I zespołu, grającego  
w klasie okręgowej?

Było trzech kandydatów, spośród których wybrany 
został Tomasz Benesiewicz. Zależało nam na kimś z 
zewnątrz. Spodziewaliśmy się sporych zawirowań w klu-
bie, kiedy ogłosiliśmy, że zawodnicy nie będą otrzymywali 
wynagrodzenia za samo wyjście na boisko. Potrzebny był 
więc trener, który zagwarantuje świeże spojrzenie i będzie 
patrzył na graczy przez pryzmat ich umiejętności. 
Co wiemy o jego dokonaniach? 

Trener pochodzi z Bolesławca i posiada licencję (która 
obecnie jest wymagana oraz II klasę trenerską). Trenował 
wcześniej takie drużyny jak Chrobry Nowogrodziec, To-
maszów Bolesławiecki, BKS Bolesławiec, Sparta Zebrzy-
dowa, Warta Bolesławiecka, Leśnik Osiecznica.
Jaka jest aktualna sytuacja finansowa klubu?

Trzeba przyznać, że poprzedni zarząd zmniejszył 
zadłużenie, bo kiedy mój poprzednik obejmował rządy 
wynosiło ono 17 tys. zł. Teraz jest 3850 na minusie, ale 
dodać należy, że wykorzystano także 5 tysięcy złotych z 
nowej puli, czyli nasz budżet o tę kwotę został pomniej-
szony a zadłużenie wyniosło prawie 9.000 zł. Ponadto 
klub dostaje dotację na utrzymanie stadionu – na cały 
rok jest to 25 tys. zł. Poprzedni zarząd wykorzystał po-
nad 70%, czyli prawie 18 tys. zł. Nie świadczy to dobrze  
o gospodarności. Reasumując, pozostawiono nam 17 
tys. zł. na działania statutowe, a na utrzymanie stadionu 
jedynie około 8 tys. zł. Jeśli chodzi o finansowanie klubu, 
planujemy zmiany. Dotyczą one między innymi docho-
dów z biletów na mecze. Stawiamy na politykę proro-
dzinną, więc kobiety i dzieci do lat 15 będą wchodzić na 
stadion za darmo. Zniżka, czyli nie 5, lecz 3 zł należy się 
emerytom i rencistom. Członkowie klubu, którzy zapłacili 

składki( jest ich niestety zaledwie około 20 %), będą mieli 
również prawo do zniżki. Za bilety nie będą płacić jedy-
nie trenujący zawodnicy w klubie oraz członkowie władz 
klubu. Ci, którzy wybrali inny klub muszą się pogodzić, że 
będą płacić 5zł, nawet byli trenerzy, działacze czy radni. 
Jeżeli im leży na sercu dobro klubu, to 5 zł na jego rzecz 
nie powinno stanowić problemu – trzeba bilet ten przyjąć 
jako cegiełkę na rzecz Gryfa.
Co z dochodami z reklam?

Szacujemy, że można osiągnąć zyski rzędu 10 
tysięcy złotych rocznie. Ostatnio podpisaliśmy trzy nowe 
umowy, a na stadionie wisi 11 tablic reklamowych. 
Dziwne, że były zarząd pozostawił tylko trzy umowy. 
Planujemy to uporządkować. Z tych pieniędzy fundowa-
ne będą premie dla zawodników, ale tylko za wygrane 
lub zremisowane mecze, nie za wyjście na boisko  
w myśl zasady ,,czy się stoi czy się leży to się należy”
Rozumiem, że potrzebni są wam sponsorzy?

Naturalnie szukamy ich, ale w dzisiejszych czasach to 
trudne zadanie. Przedstawiciele firm, z którymi rozmawiamy 
mówią, że zastanowią się, jeśli będą widoczne efekty naszej 
pracy – zmiany w prowadzeniu klubu, czyli zmiany polityki, 
a nie za wszelką cenę utrzymanie w klasie okręgowej. Po-
tencjalni sponsorzy przyjmują pozycję wyczekiwania.
Na co mogą liczyć kibice Gryfa, jeśli wiadomo, że 
siedmiu zawodników z pierwszej drużyny, w zasa-
dzie jej trzon, odeszło do innych klubów?

Z pewnością nie należy myśleć o spektakularnym 
sukcesie. Nastawiamy się raczej na długofalowe dzia-
łanie, nawet kosztem spadku do klasy A. Sięgnęliśmy 
po zawodników, którzy wcześniej grali w Gryfie, ale 
rozproszyli się po okolicznych drużynach wiejskich. 
Wrócili do nas: Andrzej Ziablicki, Robert Dżamalis, Anto-
ni Włodarek, Radek Wójcikowski, i Marcin Kicuła, Erwin 
Krok (z wypożyczenia). Został wypożyczony Łukasz 
Maciejewski oraz doszedł z Włókniarza Leśna Daniel 
Farganus i Krzysztof Kamuda (który miał roczną prze-
rwę). Z juniorów dołączyli do pierwszego zespołu Erwin 
Krok, Mateusz Babicz, Jakub Deliman, Daniel Drach, 
Mateusz Sroczyński. Nie podjęli treningów: Łukasz 
Sawicki, Mateusz Białecki, Emil Ćwiok, Patryk Galczak, 
Dariusz Kutkowski. Trudno się mówi, chyba tylko ten 
zarząd, jak wcześniej wspomniałem, miał odwagę pod-
jąć walkę z chorym systemem płacenia zawodnikom za 
samo wyjście na boisko i za ciągłą walkę o utrzymanie. 
Na takie coś stać kluby, które mają sponsorów, bogate 
gminy, a nie nas. Sądzę, że w Gryfie pozostali ci, którzy 
grają dla swojej przyjemności, a nie dla pieniędzy.  Two-
rzenie nowego zespołu to nie kwestia 2-3 miesięcy lecz 
przynajmniej pół roku. Uważam, że zawodnicy zostali 
zmanierowani poprzez płacenie pieniędzy tylko za grę, 
a nie za wyniki. Nowy zarząd podjął z tym walkę i być 
może to się nie podoba wielu ludziom, ale zapytam, 
mając 1/3 środków budżetowych na drugie półrocze 
oraz brak strategicznego sponsora – mieliśmy prowa-
dzić politykę poprzednich zarządów i za wszelką cenę 
utrzymać okręgówkę, nie zwracając uwagi na szkolenie 
młodych grup np. juniorów, i pogłębiać dalej długi klubu? 
Jeżeli tak, to dlaczego członkowie klubu nie byli na wal-
nym zebraniu i nie zabrali głosu?
Czyli priorytetem dla zarządu będą oszczędności?

Priorytetem dla zarządu będzie młodzież. Utworzy-
liśmy 2 drużyny juniorów: jedni starsi rocznik 1992/93 
grają dalej w klasie terenowej, natomiast drudzy rocznik 

1994/1995 grają wyżej w klasie okręgowej. Zatem nowy 
zarząd stawia na szkolenie młodych zawodników i to 
widać!
Czy uważasz, że środki na utrzymanie stadionu 
są wystarczające?

Powiem tak: 25 tys. zł to tylko minimalna suma, 
która jest potrzebna, abyśmy mogli funkcjonować. 
Gdzie środki na modernizację obiektu, który nie świeci 
blaskiem? Dobrze, że w tym roku zamontowano krze-
sełka plastikowe, ale remontu trybuny nie było – czyli to 
tak, jakby wstawić do walącego się domu nowe piękne 
drzwi, których wartość przewyższa wartość całego 
budynku. Uważam, że obiekt powinien być ponownie 
własnością gminy i w pełni koszta jego utrzymania 
powinny być finansowane z budżetu miasta. W wielu 
miastach tak jest i obiekty te świecą blaskiem. Klub 
powinien zająć się tylko zadaniami statutowymi.
Od czego nowy zarząd zaczął pracę?

Przede wszystkim priorytetem była sprawa uporząd-
kowania dokumentacji klubowej, wniesienia poprawek 
z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. 
Przykro to mówić, ale poprzednie zarządy nie przy-
wiązywały  do tego uwagi. Chociażby ostanie zmiany  
z zebrania sprawozdawczego nawet nie trafiły do KRS 
(dotyczyły zmian ilości składu Zarządu oraz kilku po-
prawek do statutu). Dokonaliśmy weryfikacji członków 
klubu, zmieniliśmy jego statut, a pod koniec września 
zaczniemy wydawać członkom, którzy zapłacili składkę 
legitymacje członkowskie, które będą uprawniały do 
zakupu biletu ulgowego. Ponadto założyliśmy kartotekę 
ze sprzętem, gdyż wcześniej jej nie prowadzono. Drugą 
ważną decyzją nowego zarządu jest sprawa renowacji 
boiska bocznego i doprowadzenie go do stanu użytecz-
ności. Smutne jest, że tylko około 20% członków klubu 
opłaciło dotychczas składkę. Wynosi ona zaledwie 20 zł 
rocznie. Jestem bardzo zadowolony z pracy nowego se-
kretarza klubu. Uważam, że jest to odpowiednia osoba 
na tym stanowisku, a mówię o Bartłomieju Cybulskim. 
Opracowaliśmy regulamin obiektu sportowego oraz 
premiowania zawodników.
Czy ewentualny spadek do niższej klasy druży-
ny seniorów będzie twoją porażką?

Liczyłem się, że zmiany w klubie są konieczne i dla-
tego dobrałem sobie ludzi, którzy mieli podobny pogląd 
i odważyli się ze mną podjąć takie, a nie inne decyzje. 
Przyznam, że jestem człowiekiem, który nie boi się 
nowych wyzwań – nawet jakby miały one przynieść no-
wych wrogów. Uważam, że zmiany funkcjonowania klu-
bu były konieczne, gdyż poprzednia polityka zarządów 
powodowała wieczne zadłużenie. Nie mówię, że nam 
starczy środków do końca roku, ale wiem, że zmiana 
polityki nowego zarządu nie spowoduje pogłębiania tego 
zadłużenia. Ponadto stawiamy na młodzież – dlatego 
obecnie mamy dwie grupy juniorów. Jeżeli spadniemy 
do klasy A – to tylko po to, aby uzdrowić chory system 
poprzedników. Porażka była wkalkulowana od początku, 
ale zmiany potrzebują ,,ofiar” mimo, że nie wszystkim to 
się podoba.
Nie wypada nam nic innego, jak życzyć powodzenia 
nowemu zarządowi i mieć nadzieję, że na te długo-
falowe efekty nie będziemy musieli długo czekać.

Lipcowe walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Sportowego Gryf obfitowało w liczne zmiany. Do dymisji podał się poprzedni zarząd klubu. 
W składzie nowo wybranego powtórzyło się jedynie nazwisko Waldemara Reimana. O nowych planach, perspektywach i założeniach rozmawiamy  
z aktualnym prezesem Arkadiuszem Cichoniem. 

Zmiany, zmiany, zmiany

Rozmawiali Małgorzata Szczepańska 
i Mieczysław Gnach
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W dniach od 20 do 22 sierpnia Zarząd 
UKS-ZSOiZ zorganizował II Międzynarodowy 
Turniej Miast Partnerskich – ORLIK CUP 2010.  
Pierwszego dnia grali juniorzy – w tym turnieju 
wygrała drużyna Podzamcze Wałbrzych, drugie 
miejscu zdobyły Łużyce Lubań I, a na trzecie 
UKS-ZSOiZ GRYF Gryfów Śląski.

Wieczorem tego samego dnia odbył się 
turniej drużyn niezrzeszonych powyżej 35 roku 
życia o puchar im. Bolesława Bułkowskiego. 
I miejsce zdobył OLDBOJS TEAM Lubań, na II 
uplasowali się Oldboje Gryfów II, a na III Old-
boje Gryfów I. Najlepszym zawodnikiem został 
Leszek Więcewicz z Gryfowa. Od 21 do 22 sierp-
nia odbywały się turnieje młodzików i orlików.  
W kategorii Orlik startowały 4 zespoły: 
I miejsce drużyna z Niemiec – Blau Weiss 
Empor Deutsch-Ossig z Görlitz, 
II – I drużyna UKS-ZSOiZ Gryfów Śl., 

Od 5 do 17 sierpnia zawodnicy UKS-ZSOiZ 
Gryfów Śl. przebywali na obozie w Gryficach. 
Dzięki uprzejmości tamtejszych władz: burmistrza 
Gryfic Andrzeja Szczygła, wiceburmistrza Toma-
sza Malczewskiego oraz dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 3 Agnieszki Mackojć, mogli mieszkać  
na terenie szkoły oraz korzystać z nowo wy-
budowanego kompleksu boisk ORLIK 2012. 
Władze Gryfic zadbały o nasze 
dzieci tak, aby nie nudziły się pod-
czas pobytu. Zorganizowano nam 
wyjazd na mecz Polska-Kamerun 
do Szczecina. Zwiedziliśmy też za-
bytki tego miasta – Zamek Książąt 
Pomorskich, ponadto niżej podpi-
sany trener zorganizował spotkanie  
z selekcjonerem kadry Franciszkiem 
Smudą. Kolejką wąskotorową ob-
jechaliśmy pomorskie miasteczka 
– Rewal, Niechorze, Trzęsacz. Byli-
śmy w Niechorzu na Mistrzostwach 
Polski w Piłce Siatkowej Plażowej. 
Rozegraliśmy kilka sparingów z miej-
scowymi klubami piłkarskimi Spartą 
Gryfice i Szkółką Piłkarską DIEGO. 
Ciekawą wycieczką była wyprawa 
do Wolina  na XVI Festiwal Słowian 
i Wikingów, gdzie dzieci zobaczyły 
na żywo zrekonstruowaną bitwę 

III – II drużyna UKS-ZSOiZ Gryfów Śl., 
IV – UKS Skorpiony Lubań.

Po dwudniowych zmaganiach młodzików 
drużyny osiągnęły następujące wyniki:
I miejsce – ŚLĄSK Wrocław 

Sponsorzy turnieju: 
Firma „Stolbrat”, „Warta”, 

Piekarnia Horbacz, 
Przychodnia „Promyk”, 
Starostwo Lwóweckie, 

Hotel „Stacja Nad Kwisą”, 
Kawiarnia „Coffee Street”, 

„Matusewicz” Budowa Maszyn, 
Rodzice z UKS-ZSOiZ Gryfów.

Orlik Cup 2010 II miejsce – UKS-ZSOiZ GRYF Gryfów Śl. 
III miejsce – Podzamcze Wałbrzych 
IV miejsce – Łużyce Lubań 
V miejsce – UKS PIEŃSK 
VI miejsce – UKS-ZSOiZ GRYF II Gryfów Śl.

Podczas turnieju trwała loteria fantowa-głów-
ną nagrodą był rower ufundowany przez Tadeu-
sza Matusewicza-firma ,,MATUSEWICZ " Budowa 
Maszyn S.J. Losowanie tej nagrody odbyło się 
w niedzielę o godz. 16:30. Rower wylosował 
Seweryn Pastuch. A.C.

Obóz w Gryficach
wikingów. Co drugi dzień byliśmy nad morzem. 
m. in. w Kołobrzegu, skąd wyruszyliśmy w rejs 
statkiem po morzu. Punktem kulminacyjnym 
obozu był chrzest, który w wieczornej scenerii 
zrobił furorę wśród mieszkańców Gryfic, a dla 
uczestników był niezapomnianym przeżyciem. 
Pod koniec pobytu spotkaliśmy się z władzami  
Gryfic w miejskiej bibliotece, gdzie na pamiątkę 

spotkania nasze dzieci wręczyły burmistrzowi 
koszulkę reprezentacji Polski oraz piłkę z podpi-
sami wszystkich uczestników obozu. Opiekuna-
mi dzieci na obozie były panie: Renata Adamska 
i Agnieszka Cichoń oraz trenerzy: Marek Baszak,  
Janusz Bursacki oraz niżej podpisany, zaś do-
brym duchem obozu był  kierowca pan Edward 
ze Świeradowa. Mamy nadzieję, że gryfowskie 
władze zrewanżują się i zaproszą dzieci z Gryfic 
do naszego miasta.

Zarząd Gryfowskiego Klubu Sportowego „Gryf” w Gryfowie Śląskim 
informuje, że mecze rundy jesiennej rozgrywek seniorów klasy okręgowej 
grupy jeleniogórskiej w sezonie 2010/2011 rozgrywane będą na stadionie 
sportowym w Gryfowie Śl. przy ulicy Jeleniogórskiej 7a w następujących 
terminach:
1. „Gryf” – GKS Raciborowice – 04.09.2010 (sobota) godz. 17.00
2. „Gryf” – Włókniarz Mirsk – 15.09.2010 (sobota) godz. 17.00
3. „Gryf” – Piast Dziwiszów – 25.09.2010 (sobota) godz. 16.00
4. „Gryf” – Olimpia Kowary – 09.10.2010 (sobota) godz. 16.00
5. „Gryf” – GKS Warta Bolesławiecka – 23.10.2010 (sobota) godz. 15.00
6. „Gryf” – Nysa Zgorzelec – 06.11.2010 (sobota) godz. 14.00

Pierwszym meczem sezonu było spotkanie „Gryfa” z drużyną „Sparta  
Zebrzydowa” 25 sierpnia (godz. 17.30). Spotkanie zakończyło się remisem 2:2. 

Terminarz rozgrywek Gryfa

Arkadiusz Cichoń

Uczestnicy obozu z trenerem Franciszkiem Smudą.
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20 sierpnia odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze klubu UKS-ZSOiZ. 
Wybrano nowe władze klubu: prezesem został 
ponownie Wojciech Matusewicz, wiceprezesem 
d.s. organizacyjnych Beata Bursacka, wicepre-
zesem Anna Gierasińska, skarbnikiem Renata 
Adamska. Ponadto w zarządzie znaleźli się: 
Renata Celuch, Iwona Jamróz, Marek Baszak, 
Dariusz Ptaszkowski, Artur Adamski i Mariusz 
Bogdziewicz. W skład komisji rewizyjnej weszli: 
Marta Krawczyk – przewodnicząca, Beata Mróz 
– sekretarz, Joanna Baszak.

Nowe 
władze UKS

LZS „Błękitni” Krzewie Wielkie został zapro-
szony na turniej tenisa stołowego organizowany 
przez klub SV Chemie Genthin koło Magdeburga 
21 sierpnia 2010 r. Na turniej wyjechały dwa ze-
społy w składach: Marek Makowski, Krzysztof 
August, Robert Stasiewicz i Tomasz Bandurka 
oraz w drugim składzie: niżej podpisany, Krzysz-
tof Olejnik, Dawid Sobczak, Damian Pieczarka 
i Błażej Budnik. W zawodach wzięło udział 
siedem zespołów. System rozgrywek był bardzo 
wyczerpujący, ponieważ każdy zespół musiał 
ze sobą zagrać. Spowodowało to, że turniej 
zakończył się o godz. 20.00. Nasze drużyny wy-
padły bardzo dobrze: drużyna I zajęła 3 miejsce, 
natomiast drużyna II – IV. Turniej przebiegał  
w bardzo miłej i sportowej atmosferze. Zwy-
cięska drużyna i najlepszy zawodnik otrzymali 
puchary, pozostali pamiątkowe dyplomy. Klub 
otrzymał ponowne zaproszenie na turniej, który 
odbędzie się w przyszłym roku w Lipsku. Życzy-
my co najmniej powtórzenia sukcesu.

Tenisiści stołowi na turnieju w Niemczech

18 lipca o godz.10.00 na nowej hali sportowej w Gryfowie Śląskim odbył się Turniej Piłki Siatkowej  
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śl. Zagrały w nim drużyny: Old Stars Lubań, Squash Bar Leśna, 
Sami Swoi Lubomierz, Herkules Gryfów. W finale 2:1 w setach wygrała gryfowska drużyna Herkules, która 
zmierzyła się z Squash Bar Leśna. Organizatorami turnieju byli Mariusz Kozak i M-GOK Gryfów Śląski.

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza

II Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Przewodniczącego Rady

W sobotę 28 sierpnia o godz.10.00 na boisku „Orlik” odbył się II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Przewodniczącego Rady. Zagrały drużyny: „BROWAREK” Janowice Wielkie, „OLD STARS” Lubań
„SAMI SWOI” Lubomierz „HERKULES” Gryfów Śląski. Odbył się w hali sportowej z powodu padają-
cego deszczu. Wygrał zespół Old Stars z Lubania pokonując w finale Herkulesa Gryfów Śląski.

A.C.

Tadeusz Jagiełło
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Jakie to uczucie być z sobą przez 
pół wieku? Jaki jest złoty środek 
na złote gody? Jak ogromne trzeba 
mieć szczęście, żeby trafić idealnie 
na swoją „drugą połówkę”? Te  
i podobne pytanie rodzą się, gdy jest 
się świadkiem tak niecodziennego 
jubileuszu.

17 lipca w sali ślubów gryfow-
skiego ratusza 22 pary – podobnie 
jak przed 51 laty – stanęły ponownie 
na ślubnym kobiercu.

Wśród jubilatów są osoby róż-
nych zawodów i profesji – m.in. pra-
cownicy „Gryfexu”, Fabryki Nawo-
zów Fosforowych „Ubocz”, poczty, 
rolnicy. Są to ludzie, którzy aktywnie 
pracowali w Gryfowie przez wiele lat. 
Wychowali dzieci i z pewnością do-
czekali się wielu wnuków, będących 
pociechą i radością w jesieni życia. 
Jubilaci odnowili swoje ślubowania 
i otrzymali specjalne medale za dłu-

goletnie pożycie małżeńskie, przy-
znane jeszcze przez wypełniającego 
obowiązki prezydenta RP marszałka 
Bronisława Komorowskiego. 

Wśród tych 22 par znaleźli się 
– Irena i Adolf Braszka, Czesława 
i Jan Burak, Joanna i Franciszek 
Cybulscy, Marianna i Jan Drach, 
Janina i Augustyn Fornal, Helena 
i Jan Gałeccy, Janina i Edward 
Górscy, Danuta i Jan Kłosowscy, 
Helena i Edmund König, Wanda  
i Romuald Kremis, Matylda i Wła-
dysław Kumoś, Zofia i Józef Majka, 
Anna i Marian Mandrykowscy, Ste-
fania i Marian Matysiewicz, Alicja 
i Tadeusz Piątek, Józefa i Czesław 
Sadowscy, Lidia i Józef Stolar-
czykowie, Barbara i Franciszek 
Szybowscy, Marianna i Ryszard 
Witkowscy, Aleksandra i Eugeniusz 
Wojdowicz, Stefania i Mieczysław 
Wysoccy oraz Władysława i Józef 
Ziółkowscy. 

Po części oficjalnej specjalnie 
dla jubilatów zorganizowany został 
koncert muzyków z Filharmonii 
Dolnośląskiej. Uświetnił on tę wspa-
niałą uroczystość, będącą wielkim 
rodzinnym świętem i niezapomnia-
nym wydarzeniem. Redakcja Kuriera 
Gryfowskiego serdecznie gratuluje 
jubilatom oraz życzy im wielu wspól-
nych lat w dobrym zdrowiu.

Złote Gody 
„Pod Rycerzem” tak zwała się knajpa, mieszcząca się w piwnicach 

kamienicy, przy ulicy Kolejowej. Dziś jeszcze można na ścianie kamienicy, 
dobrze wysilając wzrok zobaczyć kontury herbu naszego miasta. W latach 
60-tych elewacja kamienicy miała barwę szaro- niebieską, a kontury loga 
knajpy były pociągnięte czerwoną kreską. Niżej na poziomie piwnicy może-
my zauważyć drzwi wejściowe i półłuki okien, niektóre zamurowane. 

Przy odrobinie wyobraźni, możemy zobaczyć sączące się światła z tych 
okien, usłyszeć gwar rozmawiających gości, dźwięki muzyki wylewające 
się na ulicę, poczuć zapach palących się cygar zmieszany z aromatem 
miętowego likieru. Swoją przygodę „Pod Rycerzem”, opisuje w książce 
„Jaskółcze Gniazdo” – Jochen Hofbauer. Postanowił on wstąpić do knaj-
py, aby przed ważnym spotkaniem dla kurażu wypić kieliszek żytniówki. 
Jednak sympatyczna aura tego miejsca i piękna barmanka sprawiły, że 
wypił trochę więcej i z ważnego spotkania wyszły „nici”. 

W kalendarzu z roku 1927 knajpa reklamowała się jako miejsce z dobrą 
kuchnią, o przystępnych cenach i miłej atmosferze. Codziennie odbywa-
ły się w niej koncerty. Jako ciekawostkę można dodać, że często „Pod 
Rycerzem” występowały frywolne artystki kabaretowe z samego Berlina. 
Knajpa „Na Winklu” znajdowała się w obecnie istniejącym budynku na 
skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Młyńskiej. Budynek ten ma charak-
terystyczne ścięty róg. Jak mówią ustne przekazy historyczne, parę lat po 
wybudowaniu tego domu, musiano ściąć jego róg, gdyż wozy z końmi 
miały trudności ze skręcaniem w kierunku rynku. Złośliwi mówili, że to 
bywalcy knajpy wychodząc z niej często zahaczali o róg budynku głową. 
Dlatego właściciel dla ich dobra kazał trochę zaokrąglić tę część swojego 
domu. Musimy pamiętać że w tym miejscu było naprawdę ciasno. Stała 
jeszcze brama zwaną Jeleniogórską, ulice były wąskie, stały też nieistnie-
jące dziś budynki i fragmenty murów obronnych. „Na Winklu” serwowano 
chłodne piwo z beczki, można było się napić też „czegoś mocniejszego”. 
Gorąca golonka i parówka z „wody” zaspokajały pierwszy głód, gdy po 
targu na gryfowskim rynku, gospodarze z okolicznych wiosek dla „zdro-
wotności” przepuszczali parę groszy.

Na ścianach budynków przy ulicy Lubańskiej 
33, Wojska Polskiego 9 i 12, oraz Młyńskiej 36 
pojawiły się pęknięcia, dlatego niezbędne są prace 
zabezpieczające, które w pierwszym etapie polega-
ją na sklamrowaniu pękającej ściany, a następnie 
– otynkowaniu jej. Aby nie pozostawiać ratowa-
nych budynków w takim stanie, ostatnim etapem 
remontu jest wymiana i uzupełnienie tynków na 
całej powierzchni, oraz wykonanie nowej elewacji 
– oczywiście, jeżeli jest zgoda współwłaścicieli na 
dofinansowanie, zgodne z procentem udziałowym 
własności, wynikającym z aktu notarialnego. Wie-
kowe budynki pękają ze starości, a ruch ciężkich 
pojazdów przemieszczających się po wąskich sta-
romiejskich uliczkach przyspiesza ten proces. Na 
rozwiązanie problemu ciężkiego ruchu kołowego 
Zakład nie ma wpływu. Możemy jedynie apelować o 
budowę obwodnicy Gryfowa, która wyprowadziłaby 
cały transport ciężarowy poza granice starej części 
naszego miasta.

Jak wielokrotnie informowaliśmy, Zakład nie 
może bagatelizować zagrożenia budowlanego, 
jakim są pękające ściany budynków komunalnych. 
Remonty jakie są wykonywane przez Zakład mają 
charakter napraw awaryjnych i zabezpieczających, 
których w starzejącej się substancji mieszkaniowej 

 Zakład budżetowy ratuje 
pękające budynki 

Wspomnienie 
o gryfowskich knajpach

z roku na rok jest coraz więcej. Czynsze jakie płacą 
najemcy lokali komunalnych, oraz opłaty za admi-
nistrowanie budynkami wspólnot mieszkaniowych 
są ustawowo przeznaczone na pokrywanie opłat 
eksploatacyjnych i usuwanie awarii. Zakład nie 
może tworzyć w budynkach komunalnych funduszu 
remontowego, ani aplikować o kredyt bankowy, któ-
ry umożliwiłby wykonywanie kapitalnych remontów. 
Natomiast w budynkach wspólnotowych, dopiero 
zarejestrowanie wyodrębnionej wspólnoty miesz-
kaniowej (nadanie jej numeru REGON i NIP), oraz 
założenie rachunku bankowego otwiera możliwość 
tworzenia funduszu remontowego i wnioskowania 
o kredyt bankowy, bez którego tak naprawdę nie 
da się obecnie wykonać nowego dachu, a jest to 
priorytet większości budynków. Czasami lokatorzy 
budynków komunalnych pytają – dlaczego nasze 
budynki nie są remontowane? Powód jest taki jak 
podano wyżej: Zakład nie może uzyskać kredytu 
bankowego, a Gmina nie dysponuje takim budże-
tem, aby zaspokoić wszystkie potrzeby remontowe 
w zasobach komunalnych. Ostatnio zaczęły powsta-
wać Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez fir-
my zewnętrzne. Również Zakład Budżetowy, chcąc 
wspomóc wspólnoty, przyjmuje funkcję zarządcy.

 

PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i personel 

administracyjno-obsługowy Przedszkola Pub-
licznego w Gryfowie Śląskim serdecznie dzięku-
ją Radzie Rodziców za zaangażowanie w pracę 
na rzecz przedszkola. Rodzicom i osobom, któ-
re wspomogły i wspomagają naszą placówkę 
dziękujemy. 

Wspomnienie
przedszkola

W czerwcu dzieci z grupy Biedronki i Misie  
z Przedszkola Publicznego przy ulicy Młyńskiej uro-
czyście zakończyły edukację przedszkolną. Wrzesień 
to miesiąc, w którym wkraczają w szkolne życie  
i w związku z tym przybędzie im obowiązków.

Dyrekcja i personel przedszkola życzy przy-
szłym uczniom samych sukcesów a rodzicom 
wytrwałości we wspieraniu swoich pociech.

Uważamy, iż w istniejącym stanie technicznym budyn-
ków gryfowskiej starówki, cenna jest każda inicjatywa, 
która pozwoli zabezpieczyć je przed degradacją, oraz 
poprawi wygląd i wizerunek naszego miasta, które 
może stać się prawdziwą perełką Pogórza Izerskiego. 

Helena Okulowska

M.Jan Wysopal






