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Wakacje w Gryfowie Śląskim

Koncert SELIX JCP na zakończenie lata. Jeden z wakacyjnych plenerów malarskich organizowanych przez M-GOK.

Malowanie betonowego płotu na ul. Kolejowej.Papierowa moda w bibliotece dziecięcej.

Pożarnicze szaleństwa przed budynkiem ECKI.

Ognisko uczestników zajęć wakacyjnych w świetlicy środowiskowej. Wakacyjne szaleństwa w świetlicy środowiskowej.

Quiz – Jaka to bajka?
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Podczas tegorocznych wakacji Miejsko
-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Ślą-
skim przygotował wiele atrakcji dla dzieci  
i młodzieży. Głównym celem była prezen-
tacja działań kulturalnych w terenie. 

Wakacje rozpoczęliśmy mocnymi 
dźwiękami. Wspólnie z zespołem „Re-
wolucja” zorganizowaliśmy za Ośrod-
kiem Kultury rockowe koncerty. Podczas 
ich trwania prowadzono zbiórkę na 
pomoc dla Rafała Bizy. Nie zapomniano  
o miłośnikach innych rytmów. Dla 
nich zorganizowano imprezę z Dj-em  
w rytmach reggae oraz „Summer Party”  
w konwencji dance. Nie zapominając  
o najmłodszych, zrealizowane zostały 
plenery malarskie, kino wakacyjne 
połączone z warsztatami glinolepienia 
oraz festyny rekreacyjne w sołectwach 
należących do gminy Gryfów Śląski 
(Wolbromów, Rząsiny, Ubocze, Krzewie 
Wielkie, Młyńsko, Wieża), a także w sa-
mym mieście Gryfowie przy ulicy Sienkie-
wicza oraz w parku przy ulicy Kolejowej. 

Finałem letniej akcji z Miejsko-
Gminnym Ośrodkiem Kultury był festyn na 
gryfowskim rynku kończący wakacje. Jako 
pierwsze na estradzie, zaprezentowały się 

finalistki piosenki wakacyjnej wyłonione 
podczas festynów. Gościnnie wystąpił 
zespół wokalny „Diament” z Henrykowa.  
A wielką atrakcją programu był pokaz 
tresury psów przygotowany przez za-
przyjaźniony Ośrodek Szkoleń Specjali-
stycznych Straży Granicznej w Lubaniu. 
W świat czarów i magii przeniósł licznie 
zgromadzony tłum dzieci finalista progra-
mu „Mam Talent” – prestidigitator eratro 
Roman Roszyk. Gwiazdą wieczoru była 
grupa hip-hopowa SELIX JCP. W czasie 
festynu przeprowadzono zbiórkę żywności 
dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy  
i Miasta Gryfów Śl. Wszystkim darczyńcom 
serdecznie dziękujemy w imieniu Pani 
Małgorzaty Magierowskiej oraz Pani Marii 
Funken, które opiekują się bezdomnymi 
zwierzętami na naszym terenie.

Niestety, czas beztroski nieubłaganie 
minął i z żalem musimy się pożegnać  
z ciepłym słońcem oraz słodkim leniucho-
waniem. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
życzy wszystkim młodym ludziom sukce-
sów w nauce, skutecznej samorealizacji 
w nowym roku szkolnym, oraz zaprasza 
do odwiedzenia pracowni zajęciowych 
działających w M-GOK.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w ścisłej współpracy z zaprzyjaźnionym 
Teatrem im. Cypriana Kamila Norwida na jeden dzień zamienił gryfowski rynek  
w wielką scenę teatralną. 7 sierpnia do Gryfowa po wielu latach zawitały teatry ulicz-
ne. Festiwal Teatrów Wędrujących jest spadkobiercą Międzynarodowego Festiwalu 
Teatrów Ulicznych. Festiwal ten miał być sposobem na zaktywizowanie społeczności 
lokalnych miejscowości Dolnego Śląska. Miał animować kulturotwórcze inicjatywy 
w małych, lokalnych społecznościach, gdzie teatr instytucjonalny docierał rzadko,  
a uczestnictwo w kulturze ograniczało się do oglądania telewizji. Przez kilkanaście 
dni festiwalu w małych miasteczkach i wsiach Dolnego Śląska było gwarno, ruchli-
wie, kolorowo i odświętnie. W tym roku Festiwal odbył się w: Jeleniej Górze, Gryfowie 
Śląskim, Lubaniu, Lwówku Śląskim oraz Wleniu. Teatry zainaugurowano 5 sierpnia 
w Jeleniej Górze. Całość trwała cztery dni. Trzeciego dnia, czyli 7 sierpnia grupy 
teatralne ruszyły w teren. W Gryfowie powitaliśmy Teatr Wagabunda z Krakowa 
z ich „Portem magicznym”, gdzie zobaczyliśmy żonglerów, akrobatów, ewolucje na 
motocyklach. Można było nauczyć się chodzenia na mini szczudełkach, modelowa-
nia baloników, pojeździć na „Magicznym Bicyklu” a także poskakać na „Skakance 
Gigant”. Drugim teatrem, który wystąpił tego dnia w Gryfowie był Teatr Wędrujące 
Lalki Pana Pejo z Rosji. Grupa ta powstała w Sankt Petersburgu, a w swojej pracy 
nawiązuje do najwspanialszych tradycji europejskiego karnawału, maskarady i gro-
teski. Przedstawili spektakl pt. „Mignone”. Ponad 200-osobowa publiczność potwier-
dziła niesłabnące zainteresowanie teatrami ulicznymi, dlatego dołożymy starań, by 
tegoroczne wydarzenie nie było tylko jednorazowym epizodem.

To już kolejna edycja pleneru dla 
najmłodszych w naszym mieście.  
W ciągu czterech upalnych, sierpnio-
wych dni, w sumie ponad dwadzieścia 
osób zmagało się z niełatwą sztuką, 
jaką jest malarstwo sztalugowe w 
plenerze. Dzieci i młodzież dosko-
nale poradziły sobie z kompozycją, 

1 lipca było upalnie i zgłosiło się 16 osób. Każdy dostał farby, pędzle i... 2 metry 
miejsca na betonowym płocie. Chwilę wcześniej szkic koncepcyjny na kartce A4. 
Pogoda sprzyjała twórczej pracy i farby pięknie schły. Z dnia na dzień zniszczony płot 
nabierał barw... Pojawił się anioł, lew, kot, kwiaty, zamki, ryby, motyle, biedronki, tęcze. 
Tylko jeden dzień deszczowy przerwał pracę i pozwolił powstać w pracowni plastycznej 
bajecznie kolorowym kamieniom. Malowanie było jednocześnie znakomitą zabawą  
i poznaniem techniki malowania na pionowej powierzchni, co nie jest łatwe. Nie było ogra-
niczeń wiekowych – najmłodsza uczestniczka miała zaledwie... dwa latka, najstarszy, lat 
osiemnaście. W sumie w malowaniu wzięło udział 21 osób. Również na zakończenie 
słońce było szczodre i pozwoliło rozdać dyplomy i nagrody na świeżym powietrzu. Jury  
w składzie: burmistrz Olgierd Poniźnik, jego zastępca Edyta Wilczacka, opiekunka 
świetlicy środowiskowej Marta Wilas oraz wieloletnia nauczycielka plastyki Teresa So-
bucka, wyłoniło trzy równorzędne pierwsze miejsca. To „Kotek” Marceli Wnukowicz, 
„Kwiaty” Kasi Kotarby i „Tęcza” Wiktorii Gawlak. „Pomalujmy ten świat”, to kolejna 
edycja malowania na świeżym powietrzu w formie konkursu plastycznego. Organiza-
torem jest M-GOK w Gryfowie Śląskim, a sponsorem – darczyńcą farb i pędzli firma 
El-Stan, której właścicielowi Staszkowi Froncowi bardzo, bardzo dziękujemy.

A nam jest szkoda lata

Festiwal Teatrów Wędrujących 

Konkurs rozstrzygnięty!

Plener malarski w Gryfowie
perspektywą, kolorem i... trudnymi 
warunkami – upałem i wiatrem zry-
wającym kartki. To prawdziwi mali 
artyści, bo – wbrew obiegowej opinii 
– to ciężka praca, efekty której będzie 
można oglądać do końca września 
w holu M-GOK, ul. Kolejowa 33a. 
Zapraszamy.

Po raz kolejny w Świetlicy Śro-
dowiskowej w Gryfowie Śląskim,  
w ramach zajęć profilaktycznych zor-
ganizowana została akcja „Bezpieczne 
Lato – Wakacje 2011”. 

W roku bieżącym do akcji zakwali-
fikowano 37-ro dzieci w wieku od 7 do 
14 lat. Zajęcia trwały przez 5 tygodni, 
podczas których uczestnicy zapew-
nioną mieli opiekę wychowawców 
oraz różnorodne atrakcje. Należały 
do nich zajęcia plastyczne takie jak: 
prace z plastiku, lepienie z gliny pod 
czujnym okiem p. Anny Ochman oraz 
wykonywanie zakładek do książek, do 
których materiały ufundowała Pracow-
nia Wycinanki z Gryfowa Śląskiego.  
W ramach zajęć muzycznych or-
ganizowano: dyskoteki, Karaoke  
i Mini Listę Przebojów. Dzieci chętnie 
uczestniczyły w zajęciach sportowych 
takich jak: drużynowe zawody sporto-
we czy gra w Dwa Ognie. W ramach 
zajęć odbyło się spotkanie integracyjne  
z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej w 
Uboczu. Gościliśmy również ,podczas 
spotkania przy grillu, wychowanków 
Świetlicy Środowiskowej w Krzewiu 

Wielkim. Dzieci zwiedziły gryfowską 
remizę strażacką oraz Europejskie 
Centrum Kulturalno-Informacyjne. 
Spotkały się z burmistrzem Olgierdem 
Poniźnikiem, który zapoznał je z histo-
rią Gryfowa Śląskiego oraz specyfiką 
pracy burmistrza. Pytaniom zadanym 
przez dzieci nie było końca. Mamy na-
dzieję, że dzieci będą miło wspominać 
wakacyjny czas spędzony w świetlicy. 
Dziękujemy wszystkim, którzy po-
święcili swój wolny czas i byli z nami. 
Spotkania w świetlicy dają dzieciom 
możliwość aktywnego wypoczynku, 
nawiązania nowych znajomości, spot-
kania się w gronie kolegów – jednym 
słowem miłych wspomnień. Jako 
wychowawcy staramy się, aby zajęcia 
były atrakcyjne. Tworzymy wycho-
wankom domową atmosferę, aby czuli 
się oni tam swobodnie. Cieszymy się 
każdym uśmiechem dziecka.

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 17.00.

Zajęcia wakacyjne dla dzieci pod hasłem „Latem nudno być nie może, 
biblioteka w tym pomoże” odbywały się przez cały sierpień. W spotkaniach 
uczestniczyły dzieci w wieku i 7-10 lat, dla których niżej podpisana organizator-
ka stworzyła specjalny program wykluczający nudę. Dzieci bawiły się, wykony-
wały różne prace z papieru i materiału. Była moda gazetowa, poznawanie świata 
dinozaurów, a w każdą środę dzień sportu. Zajęciom towarzyszył taniec i śpiew, 
wędrówki na łąkę po kwiaty na wianki oraz do lasu. Jeden dzień był dla dzieci 
niespodzianką – odwiedziła nas straż pożarna. Pan Krzysztof Król – Prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim wraz z ekipą podjechali wo-
zem strażackim pod bibliotekę. Pokazali sprzęt strażacki i opowiedzieli o swojej 
pracy. Na zakończenie zajęć dzieci wykonywały super-kanapki, warzywną 
sałatkę i koreczki. Zajęcia zakończyły się degustacją. 
W czasie bibliotecznych wakacji dla uczestników spotkań zorganizowano sło-

Wakacje w świetlicy 
środowiskowej

Nie było czasu na nudę

dycze, napoje i małe nagrody rzeczowe. Zajęcia wakacyjne odbywały się rów-
nież w filiach w Uboczu i Rząsinach. Tam również prowadzące nie szczędziły 
trudu, aby dzieci się nie nudziły. Pracownicy Biblioteki Publicznej dziękują 
pani Katarzynie Król za przekazanie bajeczek i płyt o zwierzętach oraz Ka-
mili Urdas za artykuły biurowe. Dziękujemy też pani Bogumile Karaczun za 
ufundowanie cukierków. 

Marta Wilas, Katarzyna Rotkiewicz

ms

ms

Oprac. Jolanta Kuczyńska

ad

Pełen fotoreportaż z zajęć na stronie internetowej biblioteki 
– www.biblioteka.gryfow.info w dziale aktualności.
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Już trzeci raz miałam ogromną przyjemność 
odwiedzić gościnne progi pałacu „Ptaszynka” 
w Rybokartach, gdzie od 12 do 20 sierpnia 
2011 roku zakwaterowani byli uczestnicy 
„Artystycznych Spotkań Przyjaciół” – cy-
klicznej imprezy organizowanej przez Gryfice 
– partnerskie miasto Gryfowa Śl.

I znów było niesamowicie! Dyrektor Gry-
fickiego Domu Kultury Róża Szuster doło-
żyła wszelkich starań, by uczestnicy pleneru 
poczuli się jak w rodzinie. Z podziwem i dużą 
radością obserwowałam malarzy, grafików, 
fotografików przy twórczej pracy. Oprócz 
atrakcji takich jak spływ kajakiem i wieczory 
przy grillu, był czas na wymianę doświadczeń, 
wspólne wyprawy nad morze. Fotograficznie 
działo się bardzo dużo! Z niezwykłą pasją  
i zaangażowaniem Ryszard Poprawski 
wprowadzał nas w tajniki cyjanotypii oraz 
pracy na papierze solnym. Pod okiem naszego 
eksperta mieliśmy okazję naświetlać słońcem 
uprzednio przygotowane papiery. Jak w daw-
nej fotografii, obserwowaliśmy magię światła,  
a żmudną metodą prób i błędów dochodziliśmy 
do niebieskich odbitek. Przy wspólnej pracy 
mieliśmy uczucie sięgania do źródeł fotografii. 

Był też czas na warsztaty z portretu w plenerze 
zatytułowane „Upadłe Anioły” a prowadzone 
przez Przemysława Łukomskiego (kolejna 
fotograficzna przygoda – trzy niezwykłej urody 
modelki, okolice pałacu Ptaszynka, sprzyjająca 
pogoda i rady kolegów – wszystko to sprawi-
ło, że poczuliśmy wenę twórczą). Jak co roku 
odbył się pokaz diaporam w ramach Ogólno-

Artystyczne Spotkania Przyjaciół

polskiego Festiwalu Diaporam Cyfrowych, 
podczas którego byliśmy jurorami. Wygrała 
praca Cezarego Dubiela pt. „Kamienie pamię-
ci”. W galerii „Brama” w Gryficach odbył się 
również wernisaż wystawy plastycznej, gdzie 
prezentowały się wraz z niemieckimi twórcami 
z Güstrow dwie gryfowskie artystki – Joanna 
Małoszczyk i Marzena Staliś. 

Na zakończenie pleneru odwiedził nas bur-
mistrz Olgierd Poniźnik, ze znaną sobie lek-
kością i humorem podsumował kończącą się 
imprezę, pogratulował twórcom i podziękował 
w swoim oraz naszym imieniu za zaproszenie. 
Wspólnie z burmistrzem Gryfic panem An-
drzejem Szczygłem ustalili, że po jesiennej 
prezentacji poplenerowej wystawy w Gryfi-
cach trafi ona do Europejskiego Centrum Kul-
turalno-Informacyjnego w Gryfowie Śląskim. 
Miło patrzeć jak przyjaźń naszych partnerskich 
miast się rozwija. Żal nam było rozstawać się 
i odjeżdżać z tak gościnnego miejsca, gdzie 
jak co roku gospodarze pałacu Dorota i Zby-
szek Zającowie, ściskając serdecznie każdego 
uczestnika, zapraszali na następne „Artystycz-
ne Spotkania Przyjaciół”. Do zobaczenia!

Tekst i zdjęcia: Ilona Cichoń

Gryfickie centrum miasta.

Joanna Małoszczyk z obrazami powstałymi podczas pleneru.

„Upadłe anioły”.Wernisaż wystawy poplenerowej w pałacu „Ptaszynka” w Rybokartach.
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24 lipca już po raz trzeci wystar-
tował wyścig kolarski MTB o puchar 
św. Anny z Proszówki. Trasa wiodła 
spod ratusza w Gryfowie Śląskim 
poprzez okoliczne lasy, łąki i pola 
oraz drogi asfaltowe do Brzezińca,  
z metą i wspólnym biesiadowaniem 
na Górze św. Anny pod kapliczką 
Leopolda w Proszówce. Choć tego 
dnia pogoda nam dopisała, to warun-
ki na drogach po ostatnich dużych 
opadach deszczu były różne. Mimo 
tego zawodnikom bardzo podobała 
się przygotowana trasa. Niedogodno-
ści spowodowały zwiększenie skali 
trudności i podniesienie poziomu 
atrakcyjności całego wyścigu.

Całe przedsięwzięcie zaczęło się 
od spotkania Stowarzyszenia Roz-
woju Proszówki z Towarzystwem 
Krzewienia Kultury Fizycznej z Je-
leniej Góry oraz Radą Sołecką i OSP 
Proszówka. Pierwszym i najważniej-
szym punktem spotkania stało się 
wyznaczenie trasy przejazdu kolarzy.  
W tym roku zaprosiliśmy do współ-
pracy wieś Brzeziniec. Dzięki temu 
nasza trasa liczyła już 11,5 km – to 
zdecydowanie więcej niż w zeszłym 
roku. Podczas spotkania podzielili-
śmy się obowiązkami. Omówiliśmy 
strategie pomocy miejscowych orga-
nizacji i firm. Jak zawsze otrzymali-
śmy niezawodne wsparcie od miej-
scowych przedsiębiorców Zakładu 
Mięsnego Niebieszczańscy Dariu-
sza i Marka Niebieszczańskich, fir-
my FF „POLMEX” Sp. z o.o., jak 
również od zaprzyjaźnionych firm, 
które już po raz kolejny wspierają 
naszą imprezę: Bank Gospodarki 
Żywnościowej, Sklep sportowy 
„Quest” Ewy Włoszczowskiej (Je-
lenia Góra), Piekarnia-Cukiernia 
Państwa Horbacz (Gryfów Śl.), 
Przedsiębiorstwo Handlowe 
Państwo Sawczak (Gryfów Śl.), 
Hurtownia Artykułów Biurowych 
„Piątka Bis Biuro Serwis” Daniel 
Ajple (Lubań), Sklep „Auto Czę-
ści” Państwo Karaczun (Gryfów 

Śl.), Agencja Ubezpieczeniowa 
„Bezpieczna Przyszłość” Andrzej 
Adamczuk (Siekierczyn), Firma 
Handlowo-Usługowa „El-Stan” 
Stanisław Fronc (Gryfów Śl.). 
Panią Krystynę Jezierską – Restau-
racja-Pizzeria „Trevi” (Gryfów Śl.) 
przepraszamy za utrudnienia spo-
wodowane startem naszych zawod-
ników i dziękujemy za życzliwość  
i użyczenie miejsca.

Dziękujemy Olgierdowi Poniź-
nikowi za ufundowanie „Pucharu 
Burmistrza” za najlepszy czas 
dla zawodnika z licencją, (Jakub 
Mazguła z Wrocławskiego  Klubu  
Kolarskiego z czasem:  30:27:05), 
Grzegorzowi Wydrze – Pracow-
nia Artystyczna (Proszówka) 
za wykonanie rzeźby w drewnie 
„Pucharu św. Anny” dla zawodnika 
z najlepszym czasem bez licencji 
(Michał Gołębiewski z Bielawy  
z czasem 29:54:51, za co otrzymał 

Wyścig Kolarski MTB o Puchar św. Anny

nagrodę główną bon o wartości 500 
zł do realizacji w sklepie sportowym 
Quest – Ewy Włoszczowskiej) oraz 
Januszowi Niebieszczańskiemu 
Firma ABI- POL (Proszówka) za 
ufundowanie dwóch rzeźb z pia-
skowca wręczanych w tym roku po 
raz pierwszy dla najstarszej uczest-
niczki i najstarszego uczestnika Wy-
ścigu Kolarskiego MTB 2011. 

W tym roku dodatkowo otrzy-
maliśmy pomoc od Dolnośląskiej 

Muzycznemu Radiu, Nowinom Jele-
niogórskim, Ziemi Lubańskiej. 

Wspólnymi siłami udało nam 
się zorganizować imprezę na skalę 
południowego regionu Dolnego 
Śląska. Trasa ta została na stałe 
wpisana do kalendarza kolarskiego 
oraz punktowana do challenge'u 
DZKol. oraz Masters CH1 i G1. Za-
wodnicy zmagający się na trasie 11,5 
km reprezentowali kluby kolarskie  
z Lubania, Złotego Stoku, Chojno-
wa, Nowej Rudy, Legnicy, Bielawy, 
Kamiennej Góry, Wałbrzycha oraz 
Wrocławia. Swoich sił również 
spróbowali amatorzy dwóch kółek 
z naszej gminy i okolic. Cała trasę 
zabezpieczała Ochotnicza Straż Po-
żarna z Proszówki i Brzezińca oraz 
Straż Miejska i Policja z Gryfowa 
Śląskiego – bardzo dziękujemy za 
pomoc i zaangażowanie.

Dla dzieci i młodzieży niebiorą-
cych udziału w wyścigu kolarskim 
zorganizowano pod Kapliczką 
Leopolda „Piknik Edukacyjny” ma-
jący na celu wpojenie najmłodszym 
uczestnikom zasad bezpieczeństwa 
na drodze. Dzieci i młodzież mia-
ły okazję poznać przepisy ruchu 
drogowego podczas różnego ro-
dzaju zabaw i gier. Została również  
w tym roku przygotowana trasa 
dla najmłodszych wokół kapliczki.  
Dla wszystkich organizatorzy posta-
rali się o pamiątkowe upominki. 

Całe wydarzenie zakończyło się 
Mszą Świętą z okazji obchodzonego 
tego dnia święta patronki Góry – św. 
Anny. Stowarzyszenie Rozwoju Pro-
szówki już dziś wszystkich chętnych 
do udziału w wyścigu lub współpra-
cy serdecznie zaprasza na IV edycję 
wyścigu MTB o puchar św. Anny  
z Proszówki. Dla nas każdy gest 
dobrej woli i przekazana pomoc fi-
nansowa bądź rzeczowa są na wagę 
złota. Za tę pomoc po raz kolejny 
bardzo wszystkim tegorocznym 
sponsorom, darczyńcom, ludziom 
dobrej woli i mieszkańcom Proszów-
ki dziękujemy. 

Szkoły Wyższej (Wrocław), Po-
ligrafii „Duma Druk” Tadeusza 
Duma (Lubań), Firmy „Tytan” 
Krzysztofa August (Proszówka), 
Mutliagencji „Siła przebicia” Da-
riusza Wojciechowskiego (Gryfów 
Śl.), Firmy Handlowej „Marpol” 
Marty Bednarczyk (Leśna).  
Do naszej akcji również dołączyli, za 
co bardzo dziękujemy, Ministerstwu 

Infrastruktury Krajowej – Rada 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go (Warszawa), Stowarzyszenie 
na Rzecz Poprawy Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego „Droga 
i Bezpieczeństwo” Ryszard Fon-
żychowski (Poznań), Klub Bez-
piecznego Puchatka (Wadowice), 
Telekomunikacja Polska oraz Te-
lefonia „Dialog” S.A. Dziękujemy 
za przekazane materiały edukacyjne, 
gadżety, słodkie upominki oraz 
odblaski dla rowerzystów i uczestni-
ków „pikniku edukacyjnego”.

Bardzo dziękujemy za przekaza-
ną pomoc Urzędowi Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski na czele z panem 
burmistrzem Olgierdem Poniźnik, 
który zechciał poprowadzić cała 
imprezę. Zakładowi Budżetowemu 
za wypożyczenie stołów i ławek, 
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury za użyczenie sprzętu na-
głaśniającego, Mariuszowi Korduli 
za wypożyczenie bannerów Start 
– Meta. Dziękujemy za współpracę 
Urzędom Miejskim w Lubomierzu 
i Mirsku. Patronom medialnym: Anna Zawisza
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31 sierpnia 2011 r. w trakcie sesji nadzwyczaj-
nej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Ksiądz 
Dziekan Krzysztof Kurzeja otrzymał z rąk Woj-
ciecha Kapałczyńskiego kierownika Delegatury 

Od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 
2012r. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski powierzył stanowisko Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Rząsinach panu Tadeuszowi 
Deptule – absolwentowi Uniwersytetu Wroc-
ławskiego – Wydziału Nauk Przyrodniczych. 
Od 1981 r. do 2003 r. pracował on w Szkole 
Podstawowej w Niwnicach, w okresie 1993-
2003 pełnił funkcję dyrektora tej szkoły.  
W latach 2003-2007 pracował w Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim jako 
nauczyciel. W 2007 roku uzyskał prawa eme-
rytalne. Od 2007 roku podjął pracę nauczyciela 
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ze-
spole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 
w Lwówku Śląskim. Jest oficerem rezerwy, od 
2009 r. przewodnikiem sudeckim. Żonaty, ma 
czworo dzieci. 

15 sierpnia o godz. 10.30 odprawiono Mszę 
Świętą w intencji ojczyzny w Kościele Św. 
Jadwigi w Gryfowie Śląskim. Po Mszy Św. 
poczet sztandarowy oraz delegacja Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By-
łych Więźniów Politycznych wspólnie z niżej 
podpisanym złożyli symboliczną wiązankę 
kwiatów pod tablicą pamiątkową Kombatantów 
Ziemi Gryfowskiej. W ten sposób uczczono  
91 rocznicę  zwycięstwa wojsk polskich nad 
radzieckimi i oddano hołd poległym żołnie-
rzom walczącym o niepodległość Polski na 
wszystkich frontach wojen światowych. 

Mając na uwadze dobro mieszkańców gminy 
Gryfów Śląski oraz poprawę warunków w do-
stępie do bezpłatnej pomocy lekarskiej, w lipcu 
2011 r. rozpoczęły się prace budowlane, naj-
ważniejszej inwestycji zaplanowanej w uchwale 
budżetowej na 2011 r., czyli budowy przychodni 
lekarskiej przy ul. Floriańskiej. W wyniku prze-
prowadzonego przetargu, wykonawcą prac zosta-
ła firma „STOLBRAT” Sp. z o.o z Ubocza, którą 

W wyniku długotrwałych opadów od 20 do 
22 lipca nastąpiło przekroczenie stanu alarmo-
wego na Kwisie i bardzo wysokie podniesienie 
się stanu Oldzy. Podtopieniu uległo kilkanaście 
posesji oraz 3 mieszkania. Straty powodziowe 
nastąpiły tylko na terenie miasta i głównie  
w infrastrukturze komunalnej. W akcji prze-
ciwpowodziowej uczestniczyły cztery jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gryfowa Śl., 
Rząsin, Wolbromowa i Proszówki. Ponadto 
aktywnie działali pracownicy Zakładu Budże-
towego Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej wspomagani przez skazanych z Zakładu 
Karnego w Zarębie oraz wolontariusze m.in. 
Piotr Porzuc, Marcin Żmuda, Tomasz Kuk, 
Leonard Czernia, Konrad Staszkiewicz, Pa-
tryk Bobik i Ewa Kalczyńska.

Wszystkim strażakom, pracownikom  
i wolontariuszom bardzo serdecznie dziękuję 
za podjęte działania, które zminimalizowały 
straty. Dziękuję również pracownikom Urzędu 
Gminy i Miasta w Gryfowie Śl., którzy peł-
nili dyżur w Gminnym Centrum Zarządzania 
Kryzysowego kierowanym przez Stanisława 
Jóźwiaka.

Ruszyła budowa przychodni lekarskiej  
przy ul. Floriańskiej w Gryfowie Śląskim

Odznaczenie 

Nowy Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Rząsinach

reprezentuje Prezes Zarządu – pan Piotr Baszak. 
Niniejszy wybór gwarantuje fachową i rzetelną 
realizację zadania. 

Powstający budynek ma mieć 56,86 m dłu-
gości oraz 15,50 m szerokości. Powierzchnia 
użytkowa ma wynosić 757,18 m², a kubatura 
budynku ma liczyć 4787,6 m³, Będzie on w pełni 
dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych 
oraz będzie charakteryzował się znaczącą liczbą 
miejsc parkingowych. 

Atutem gryfowskiej przychodni ma być swo-
bodny dostęp mieszkańców do specjalistycznej 
opieki medycznej. W związku z powyższym 
zaplanowano funkcjonowanie następujących po-
radni specjalistycznych: pediatria, chirurgia ura-
zowo-ortopedyczna, chirurgia ogólna, urologia, 
onkologia, neurochirurgia, medycyna sportowa, 
medycyna pracy, kardiologia, diabetologia, nefro-
logia, reumatologia, pulmonologia, neurologia, 

ginekologia, okulistyka. W „nowej” przychodni 
bez problemu będzie można wykonać USG czy 
RTG na specjalistycznym sprzęcie. Aktualnie 
Burmistrz Gminy i Miasta prowadzi rozmowy 
dotyczące podmiotu, któremu zostanie użyczony 
obiekt i który będzie prowadził usługi medyczne 
dostosowane do potrzeb naszych mieszkańców. 

Prace budowlane zostaną ukończone do dnia 
30 czerwca 2012 r.

Powodziowe  
podsumowanie

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we 
Wrocławiu nadaną przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego złotą odznakę „Za opiekę 
nad zabytkami”. Serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów w tej dziedzinie.

Msza Święta za Ojczyznę

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak
Burmistrz Gminy i Miasta

 Olgierd Poniźnik

Od lewej: Wojciech Kapałczyński, Krzysztof Kurzeja, Anna Jankowska.
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Uprzejmie informuję, że w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospo-
litej Polskiej zarządzonych na dzień 9 paździer-
nika 2011 r. osobom posiadającym orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub 
umiarkowanym umożliwia się wzięcie udziału  
w głosowaniu przez pełnomocnika lub korespon-
dencyjnie. Do 18 września 2011 r. należy zgłosić 
Burmistrzowi zamiar głosowania koresponden-
cyjnego. Do 25 września 2011 r. należy złożyć 
wniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego 

Informacja wyborcza dla wyborców niepełnosprawnych

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 
i Nr 149, poz. 889), Uchwały Nr XXXV/251/2002 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w Gminie  
i Mieście Gryfów Śląski oraz uchwały Nr XI/52/11 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakła-
dzie opieki zdrowotnej, ustalenia jego numeru, granicy i siedziby komisji obwodowej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.- Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski podaje do wiadomości publicznej informacje o numerach i granicach obwodów 
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 
 października 2011 r. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały wyznaczone w sposób następujący:

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 29 sierpnia 2011r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

do spisu wyborców w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania na obszarze gminy a także 
zgłosić Burmistrzowi zamiar głosowania w loka-
lu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do 
głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. 
Do 29 września 2011 r. należy złożyć do Urzę-
du Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim wnioski  
o sporządzeniu aktu pełnomocnictwa do głosowa-
nia. Adresy lokali wyborczych przystosowanych 
dla osób niepełnosprawnych oraz adres lokalu 
wyborczego wyznaczonego dla celów głosowania 

korespondencyjnego zostaną do dnia 9 września 
2011 r. podane do publicznej wiadomości w ob-
wieszczeniu Burmistrza o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz siedzibach obwo-
dowych Komisja Wyborczych, które zostanie 
zamieszczone na tablicach informacyjnych oraz 
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Gryfów Śląski i na stronie www.gryfow.pl
UWAGA! 
Lokale wyborcze w dniu 9 października 2011 
roku będą otwarte w godzinach 7.00-21.00

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 9 października 2011 roku od godziny 7.00 do godziny 21.00.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Szczegóły poniżej.
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Promocja Powiatu

Informator Powiatowy

Marcin Lampart

Rozpoczyna się intensywna kampania 
reklamowa Powiatu Lwóweckiego. W dwa 
weekendy wrześniowe (10-11 i 24-25) na 
antenie TVN 24 i TVN Meteo Powiat Lwó-
wecki będzie sponsorem prognozy pogody. 
Powstaje też film promocyjny prezentujący 
atrakcje powiatu. Trwają również kampanie 

Tegoroczna impreza odbędzie się 24 września na lwóweckim rynku. W programie występy ar-
tystyczne, turnieje drwali, kabarety oraz wiele dodatkowych atrakcji. Szczegółowy program na 
plakatach i stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl

– radiowa w Muzycznym Radiu oraz interne-
towa na portalach www.naszemiasto.pl oraz  
www.gazetawroclawska.pl 
Wszystkie zaplanowane działania odbywają 
się w ramach projektów „Turystyczna Brama 
Sudetów” oraz „Nadbobrzański Czerwiec” 
realizowanych przez Powiat Lwówecki.

W sierpniu i wrześniu rozpoczyna się rea-
lizacja kilku powiatowych inwestycji w naszej 
gminie. Jak poinformowała nas nasza redakcyjna 
koleżanka Małgorzata Szczepańska będąca jedno-
cześnie członkiem zarządu powiatu lwóweckie-
go, rozstrzygnięto już trzy ważne przetargi dzięki 
którym ruszą lada moment prace remontowe.

Mieszkańcy Wieży po 25 latach doczekali się 
remontu drogi w ich wsi. Przetarg wygrała firma 
Skanska. Inwestycja opiewać będzie na 550,065 
tys. zł. W przetargu startowało 5 firm. Najdroższa 
oferta skalkulowana była na 853 tys. W chwili, 
kiedy składamy ten numer Kuriera Gryfowskie-
go, zakończono już etap modernizacji nawierzch-
ni oraz wykonano dojazdy do domostw. Wkrótce 
wykonawca rozpocznie prace nad poboczami. 
Oczyszczane będą też rowy. Pieniądze pozyska-
no z Programu Naprawy Szkód Powodziowych. 
Więcej na temat tej inwestycji dowiecie się pań-
stwo z wywiadu z panem Markiem Makowskim – 
kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych, który 
ukaże się w październikowym numerze naszego 
pisma. W trakcie trwania prac remontowych, 
użytkownicy muszą się liczyć z pewnymi utrud-
nieniami. Mieszkańcom Wieży życzymy więc 
cierpliwości. Pan Marek Makowski zadowolony 
jest zarówno z tempa, jak i z jakości wykonanych 
już prac. W następnym numerze KG będziemy 
mogli pokazać już z pewnością zdjęcia nowej, 
wykończonej drogi przez Wieżę.

Zapraszamy na III Dolnośląski Festiwal „Dary Lasu”

Na stronie internetowej powiatu www.po-
wiatlwowecki.pl znajdą Państwo szczegółowe 
informacje dotyczące emisji pogody na kana-
łach TVN 24 i TVN Meteo oraz wiele innych 
aktualności z powiatu lwóweckiego.

Wysyp powiatowych inwestycji w gryfowskiej gminie
Powody do radości mają też uczniowie  

i nauczyciele ZSOiZ w Gryfowie. Budynek 
główny szkoły doczeka się w końcu nowej ele-
wacji. Koszt inwestycji wynosi 199.605,89 tys. 
Przetarg wygrała firma El-Stan. Zyska na tym 
zarówno ciekawa bryła budynku, jak i central-
na część miasta, w której on się znajduje. 

Po przetargu podpisano również umowę 
na remont dachu gryfowskiego szpitala. To 
poważna inwestycja dotycząca tej części da-

chu, która jest w najgorszym stanie. Remont 
kosztować będzie 565 tys. zł. Mamy również 
nadzieję, że w następnym numerze będziemy 
mogli podać więcej szczegółów dotyczących 
remontu odcinka drogi Ubocze – Olszyna. 
Zarząd Powiatu wytypował to zadanie do re-
alizacji. Inwestycja uzyskała już pozytywną 
ocenę wojewody. Czekamy na potwierdzającą 
decyzję z ministerstwa.

Red.

2 września w hotelu „Stacja 
nad Kwisą” odbył się wieczorek 
taneczny z muzyką na żywo. 
Przybyli goście bawili się znako-
micie przy porywającej do tańca 
muzyce, wyśmienitym jedzeniu 
oraz zimnych drinkach. Podczas 

zabawy nie zabrakło popisów tanecznych DJ-a,  
a nawet... obsługi hotelowej. Zabawa trwała do 
późnych godzin nocnych.

Zapraszamy wszystkich chętnych na następny 
wieczorek muzyczny, który odbędzie się wkrótce. 
Szczegóły na plakatach oraz na naszej stronie inter-
netowej www.stacjanadkwisa.pl. Tam również już 
niedługo zostanie zamieszczona oferta sylwestrowa. 
Początek jesieni to dobry czas, aby pomyśleć o tym, 
jak spędzimy ten jeden, najbardziej niezwykły i wy-
strzałowy wieczór w roku. Serdecznie zapraszamy. 

Stacja nad Kwisą zaprasza
Wyremontowana droga w Wieży.
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Na obrzeżach naszego miasteczka, na łagod-
nym wzniesieniu, niedaleko starych wodociągów, 
zbudowano w latach trzydziestych ubiegłego wieku 
osiedle mieszkaniowe. Projekt dziesięciu domów 
w zabudowie dwurodzinnej powstał z inicjatywy 
gryfowskiego magistratu i urzędującego ówczes-
nego burmistrza Bartelsa. Osiedle o nazwie „Roter 
Saum” – (pol. Czerwona Miedza lub Czerwony 
Skraj) – dzisiaj osiedle "Horyzont", był przysłowio-
wą "wędką" dla dotkniętych bezrobociem miesz-
kańców Gryfowa. W latach 1929-1933 panował 
w Niemczech kryzys gospodarczy. Kryzys dotknął 
również nasze miasteczko. W styczniu 1932 roku 
stopa bezrobocia wynosiła 16,1%. Szczególnie 
ucierpiała branża budowlana. W mieście było 
wielu bezrobotnych murarzy, dekarzy, cieśli bu-
dowlanych. Bardziej potrzebującym co tydzień 
wydawano bon żywnościowy w wysokości  
5 marek (tkz. Stempelgeld). By złagodzić ciężką 
sytuację w mieście, burmistrz Bartels i magistrat 
Gryfowa zwrócili się z propozycją do bezrobotnych 
budowlańców, by własnymi rękoma zbudowali dla 
siebie i swoich rodzin domy. Oczywiście chętnych 
było wielu, dokonano więc losowania. I tak 2 lutego 
1932 roku, dwudziestu szczęśliwców rozpoczęło 
roboty budowlane. Miasto przekazało na ten cel 
1200 m2 gruntu pod zabudowę. Zagwarantowało 
rytmiczną dostawę materiałów budowlanych. 
Przekazano również nieodpłatnie dokumentację 
techniczną. Roboty ziemne wykonywano łopatami 
i kilofami. Jedyną nowinką techniczną były tory  
i wagoniki wypożyczone z nieistniejącej już 

Jeszcze w lipcu zdobiły jakiś, być może gryfowski, salon. Właściciel posta-
nowił się ich pozbyć, bo pewnie zakupił inne. Tylko dlaczego wyrzucił swoje, 
w całkiem jeszcze dobrej formie będące meble, na środek drogi za gryfowskim 
cmentarzem i opisywanym wyżej urokliwym osiedlem Horyzont? Czyżby  
w trosce o strudzonego wędrowca? Wszak wybrał lubiany przez rowerzystów  
i spacerowiczów rejon miasta. Widok ten odkryli poranni rowerzyści  
w pierwszą niedzielę sierpnia. Fotele przez dwa tygodnie ustawiane były 
w rożnych konfiguracjach, jak się wydaje, według potrzeb. Jednego dnia 
dwa obok siebie – wypisz wymaluj romantyczne tło na przystanek podczas 
pierwszej randki. Kolejnego naprzeciw siebie, czyli zaproszenie na przed-
wyborczą debatę na łonie natury. Był też wariant kanapowy – odpowiednio 
złączone pozwalały się wyspać, gdyby ktoś nie mógł trafić do domu. Kiedy 
więc już wszyscy zdołali się do nich przyzwyczaić, bo wkomponowały się 
w specyficzny pejzaż gryfowskiego cmentarza komunalnego, ktoś je stam-
tąd zabrał. Bezczelnie zabrał, bo one żyły tam już swoim kolejnym życiem. 
Świadczyły o tym kubeczki po jogurtach, które ktoś tam sobie spożył, świe-
że skórki po bananie, różnorakie szkło., porzucona wczorajsza gazeta... 

Zastanawiamy się nad uproszczeniem tej procedury. Wróćmy więc do 
początku całej historii. Jest ktoś, kto ma do oddania całkiem dobre jeszcze 
fotele. Jest też ktoś, kto ich potrzebuje. Po co zadawać sobie tyle trudu, żeby 
pod osłoną nocy wywozić je za gryfowski cmentarz? Można na przykład 
zamieścić stosownej treści darmowe ogłoszenie w Kurierze Gryfowskim. 
Z chęcią będziemy pośredniczyć w tego typu sprawach. Gdyby jednak były 
bardzo zniszczone i nie miały szans odnaleźć się w innym mieszkaniu? 

Rozwiązanie problemu nie jest nieskomplikowane. Otóż jeśli 
mamy podpisaną umowę z ZUOK na wywóz nieczystości możemy 
spokojnie zawieźć wadzące przedmioty czy to fotele, czy wersalki, 
telewizory i czy tam nam się piętrzy na strychach, a zakład przyjmie 
to nieodpłatnie. Jeśli zaś nie dysponujemy własnym transportem, 
to po wcześniejszym umówieniu się, zakład odbierze od nas nasze 
przedmioty, za drobną opłatą. np. za fotel 5 zł., za wersalkę, szafę 10 
zł. Nie są to duże kwoty, szczególnie jeśli porównamy je z mandata-
mi za zaśmiecanie, gdyż takowy może wynieść nawet 500 zł.

Goniąc cywilizowaną Europę musimy zrozumieć, że poinformo-
wanie straży miejskiej o wyrzuceniu foteli przez sąsiadów to nie do-
nos, lecz obywatelska troska o środowisko, w którym żyjemy wszyscy.  
W Niemczech np. wyniesienie takich foteli nie doszłoby do skutku, 
gdyż odpowiednie służby zostałyby zaalarmowane zanim delikwent 
odjechałby z miejsca zdarzenia. Ale i my mamy coraz bardziej świado-
me społeczeństwo obywatelskie, które nie chce żyć w otoczeniu śmieci. 
Będzie coraz więcej skarg i coraz więcej mandatów. Aż nauczymy się 
wszyscy, że dla wspólnego dobra śmieci mają swoje miejsce, i nie jest 
to miejsce na środku polnej drogi w pobliżu cmentarza, na poboczach, 
w rowach, w laskach ale pod niżej podanym adresem:

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych  
IZERY Sp. z o.o., ul. Kargula i Pawlaka 16,  

59-623 Lubomierz, tel. (075) 78 33 160,  fax (075) 78 33 147

Czy ktoś poznaje te fotele? 

cegielni. Służyły one do wywożenia nadmiaru 
ziemi i gruzu. Transportowano nimi również cegły  
i piasek. Wszyscy wspólnie budowali systemem 
brygadowym budynek po budynku. Prace posuwa-
ły się szybko, tak że we wrześniu tego samego roku 
gotowe były już wszystkie zaplanowane budynki  
w stanie surowym. Prace wykończeniowe wewnątrz 
budynków, wykonywali już sami właściciele miesz-
kań, wyłonieni przez kolejne losowanie. Tempo 
prac było szybkie i solidne, tak że święta Bożego 
Narodzenia obchodzono już w własnych domach. 
Mieszkańcami nowego osiedla były rodziny wielo-
dzietne. We wspomnieniach właśnie ich dzieci, dzi-
siaj starszych ludzi, osiedle Horyzont jawi się jako 
raj na ziemi. Było tam mnóstwo drzew owocowych, 
kwiatów. Wokół osiedla i starych wodociągów rósł 
i rośnie do dzisiaj las 
obsadzony jodłami. 
Mieszkańcy we 
własnym zakresie 
zbudowali sobie 
komórki, w których 
trzymali kury, króli-
ki, kozy. Zakładano 
ogródki, gdzie 
uprawiano warzywa 
i ziemniaki. Pozwo-
liło to na poprawę 
bytu bezrobotnych  
i pomogło w wyjściu 
na prostą. Budowa 
poszczególnych 

mieszkań, była obciążona kredytem hipotecznym w 
wysokości 3700 marek. Przez pierwsze pięć lat rata 
wynosiła 5 marek miesięcznie, następne raty po 15 
marek miesięcznie. Spłata kredytu nie była uciążli-
wa. W 1935 roku nastąpiło ożywienie gospodarcze. 
Wielu bezrobotnych dostało stałą pracę. Kredyty 
były już spłacone w latach 1943 -1944. Dzisiaj osied-
le Horyzont to spokojna uliczka i zadbane domy 
tonące w zieleni. Niedawno podłączone zostało do 
kanalizacji miejskiej. Przy robotach ziemnych zna-
leziono bombę lotniczą z drugiej wojny światowej. 
Jak tam się znalazła jest to zagadką, gdyż Gryfów 
Śląski nie był bombardowany. Historia budowy 
osiedla może posłużyć za przykład, jak powinien 
zachować się urzędnik państwowy i władze, gdy 
panuje sytuacja kryzysowa jak np. bezrobocie. Po 
prostu podejmuje się śmiałe i perspektywiczne de-
cyzje.

Osiedle „Horyzont”

Jan Wysopal
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W roku 1909 na terenie zaboru austriackiego 
Komisja Wychowania Fizycznego działająca 
przy Polskim Związku Wojskowym (PZW) zor-
ganizowała w szkołach średnich tajne oddziały 
ćwiczebne (OC) pod nazwą „Drużyn Młodzie-
ży Sokolej”. W tym czasie poruszono sprawę 
wykorzystania skautingu do dalszej organizacji 
istniejących oddziałów. W listopadzie na kursie 
instruktorskim Andrzej Małkowski w wyniku 
niesubordynacji otrzymuje nakaz jako „rehabi-
litację” od Mieczysława Neugebaera przetłuma-
czenia dzieła Roberta Baden-Powella „Skauting 
for Boys”, a już we wrześniu 1910/1911 r. 
powstają zastępy skautowe przeorganizowane  
z tajnych oddziałów ćwiczebnych. Tajne drużyny 
skautowe najszybciej rozwijały się we Lwowie 
i stanowiły zaplecze w 1911 r. dla jawnych już 
Drużyn Skautowych. Skauting zaczął się rozwi-
jać również na terenie zaboru rosyjskiego i stał 
się systemem wychowania młodzieży. Kursy 
skautowe odbywały się pod kierownictwem Mał-
kowskiego i Neugebaera. W kwietniu 1911r. we 
Lwowie powstała Naczelna Komenda, rozpoczę-
to nadbudowę organizacji ruchu. W 1935r. odbył 
się jubileuszowe 35-lecie harcerstwa w Spale, 
któremu patronował Prezydent RP Ignacy Moś-
cicki. Historia podaje, że Polacy najwcześniej  
w Europie sięgnęli po skauting. 

Symbolem skautingu była lilijka (koniczynka 
– ruchu żeńskiego, i lilijka – ruchu męskiego). 
Tym symbolem R. Baden-Powell chciał wzbu-
dzić poczucie wspólnoty skautów. Igła kompasu, 

wskazuje drogę do celu. Lilie to czystość. Dory-
sowane na dole wstęgi uniesione do góry, symbo-
lizują uśmiech skauta. 

Związek Harcerstwa Polskiego utworzył 
odrębne symbole. Krzyż harcerski, odznaka har-
cerska została zatwierdzona w 1918 r. W 1989 
r. wyłonił się ZHP. Połączył cztery organizacje 
w jeden Związek Harcerstwa Polskiego, co dało 
możliwość używania krzyża przez wszystkie or-
ganizacje. W 2004 r. zastrzeżono krzyż harcerski 
kierując się troską o dobro krzyża i używanie go 
w celach handlowych. 

W 2010 r. przypada setna rocznica pojawienia 
się idei skautowej wśród Polaków. Od tego czasu 
tysiące ludzie w całym kraju miało okazję żyć w 
duchu Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Har-
cerstwo nie powstało w jednym momencie. Idea 
skautowa kiełkowała w polskim społeczeństwie 
w ciągu kilkunastu lat. Był to proces nieustający, 
dynamiczny i wielobarwny, jak wielobarwne 
było życie społeczne i polityczne. Jak niektórzy 
twierdzą, idea ta pojawiła się wśród Polaków 
przez przypadek. Andrzej Małkowski miał prze-
tłumaczyć skauting „za karę”. Ale, czy gdyby nie 
ta kara, skautingu w Polsce by nie było? Trudno 
sobie to wyobrazić. Dzisiaj widzimy, jak silną 
ideą jest wychowanie skautowe i harcerskie. Na 
harcerski styl życia składa się: uznawanie warto-
ści duchowych nad materialnymi, służba drugie-
mu człowiekowi i spolegliwość. Jest też głębsze 
spojrzenie na harcerstwo; braterskie wyciągnięcie 
ręki do drugiego człowieka, konieczność ciągłe-

go rozwoju, doskonalenia się pod każdym wzglę-
dem (moralnym, intelektualnym, zawodowym,  
a także fizycznym) żeby być gotowym do pomo-
cy innym. Ruch wychowawczy (bo takim był) od 
100 lat ewoluuje i zmienia się, ale wciąż przycią-
ga nowe pokolenia młodych ludzi. W tym czasie 
wielu przekonało się a wielu też go odrzuciło.

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Miłośników Gryfowa organizuje na przełomie września/paździer-

nika spotkanie byłych harcerzy, połączone z wystawą zdjęciową z okazji Stulecia 
Harcerstwa Polskiego. Prosimy wszystkich o podzielenie się pamiątkami, zdjęcia-
mi, ciekawymi wydarzeniami związanymi z tutejszymi harcerzami, w celu uzupeł-
nienia historii harcerstwa w Gryfowie. Zapraszamy również wszystkich do udziału  
w harcerskich harcach. Kontakt z TMG w każdy czwartek 17.30-18.30, ul. Kole-
jowa 44 (budynek ECKI) albo w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym Biblioteki 
Publicznej. E-mail: kontakt@gryfow.org.pl lub osobisty kontakt: Barbara Baszak, 
Tel.75 78-14-060

Wiersze 
nadesłane

12.07.2011 r.
Zaplątani w pajęczynach swych wspomnień.
Zagubieni w krętych drogach przeznaczeń.
Zamyśleni do okien podchodzimy.
Zabłąkanym swym wzrokiem - Co szukamy?

Myślami przewracamy kartki życia.
Niewyraźne - Prawda już w nich zanika.
Życie dawno zapomniana melodia
Kiedyś była piękna, teraz niemodna.

Tęsknota
W więzieniu własnych wspomnień
Tęsknota zamieszkała
Chodzi za nami jak cień
Przyjacielem została.

Tęsknota jak choroba
Mija – znowu powraca.
Tęsknota – album wspomnień
Na długie nasze lata

Tęsknimy – bo minęło.
Nigdy do nas nie wróci.
Cząstką naszego życia.
Pozostała w pamięci.

Daniela Gumieniak

100 lat harcerstwa w Polsce
Historia powstania harcerstwa polskiego

„...może tak jak ja po wielu latach, wspominać będziecie pierwszą zbiórkę, przyrze-
czenie, i że to były piękne dni, wspaniałe przeżycie młodości…”

Oprac. Barbara Baszak
Źródło: Stulecie harcerstwa 

Wydz. programowy KG ZHP



WRZESIEŃ 2011   KURIER GRYFOWSKI  11

Przez całe wakacje w otwartym w maju br. budynku Europejskiego Centrum Kulturalno-Informacyjnego gryfowianie oraz odwie-
dzający nasze miasto turyści mogli zwiedzać dwie wystawy fotograficzne, a dla dzieci była przygotowana bogata oferta zajęć. 

Po wakacjach w ECKI również będzie się wiele działo. 
Już 23 września o godz. 17.00 Biblio-
teka Publiczna zaprasza na wernisaż 

wystawy fotografii Mateusza Szeligi „Moja 
rzeczywistość” (szczegóły na plakacie obok).

Na przełomie września i października 
Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śl. 

organizuje spotkanie byłych harcerzy połączo-
ne z wystawą fotograficzną z okazji stulecia 
Harcerstwa Polskiego (więcej na str. 10)

W pierwszej połowie października 
Biblioteka Publiczna we współpracy  

z ZSOiZ w Gryfowie Śląskim zaprasza na wie-
czór poetycki z muzyką na żywo.

W drugiej połowie października Biblio-
teka Publiczna zaprasza na wernisaż wy-

stawy ekslibrisów z kolekcji Józefa Tadeusza 
Czosnyki poświęconych Janowi Pawłowi II.

18 listopada o godz. 17.00 Dyskusyj-
ny Klub Książki organizuje spotkanie 

autorskie z Leszkiem Szczasnym – filozofem 
i podróżnikiem, autorem bestselleru podróżni-
czego „Świat na wyciągnięcie ręki”. Spotkanie 
będzie połączone z prezentacją muzyczno-foto-
graficznego slajdowiska z podróży po Turcji.

Również w listopadzie Biblioteka Pub-
liczna planuje sprowadzenie poplenero-

wej wystawy fotografii i malarstwa z partner-
skich Gryfic (więcej na str. 4)

29 grudnia o godz. 17.00 Biblioteka 
Publiczna zaprasza na wernisaż wystawy 

malarstwa profesora Rafała Strenta, wykła-
dowcy na wydziale grafiki warszawskiej ASP.

O działaniach w ECKI będziemy Państwa infor-
mować w Kurierze Gryfowskim, jednak prosi-
my również obserwować strony internetowe: 

www.biblioteka.gryfow.info  
oraz www.gryfow.org.pl
a także informacje na plakatach.

Kulturrralnie w ECKI

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zapra-
sza do pracowni zajęciowych, które ruszają 
już od połowy września: 
• pracownia plastyczna  
– wtorki, czwartki, godz. 16.00,
• wyrobu biżuterii i decoupage  
– soboty, godz. 10.00,
• sekcji wokalnej – piątki, godz. 17.00,
• sekcji hip-hop /dance / formacje ta-
neczne – wtorki, czwartki – godz. 14.30,
• zajęcia hatha-joga – środy, godz. 18.30, 
• aerobik – wtorki, czwartki, godz. 18.00

Od października staruje również pra-
cownia fotograficzna. Terminy zajęć po-
damy w następnym numerze Kuriera.

OGŁOSZENIE
Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy 

Społecznej w Gryfowie Śląskim informuje, 
że od IV kwartału br. pragnie organizować 
cykliczne wyjazdy do Teatru im. Cypriana 
Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Prosi 
osoby zainteresowane wyjazdem na ciekawy 
spektakl o zgłaszanie chęci uczestnictwa 
w Klubie Seniora lub telefonicznie pod nr  
669-835-570.

Zapewnimy zorganizowanie niedrogiego 
transportu w obie strony oraz promocyjne 
bilety wstępu. Pierwszy wyjazd miałby miej-
sce w IV kwartale br. Osoby zainteresowane  
o szczegółach zostaną poinformowane indy-
widualnie.

WYKAZY
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów 

Śląski informuje, że zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy nieru-
chomości przeznaczonych do sprzedaży 
od nr NK-26 do nr 35/2011, poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski oraz zamieszczenie na portalu  
w zakładce aktualności Biuletynu Infor-
macji Publicznej.

Startujemy!

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego  
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

Stanisław Dasiak
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Z chwilą organizowania 
Policji w 1990 r. w rejonie 
lwóweckim (w granicach 
byłego powiatu do 1975 
r.) razem z Henrykiem 
Baryckim – komendantem 
rejonowym, jako jedno z 
głównych zadań jakie sobie 
wyznaczyliśmy obok popra-
wy stanu bezpieczeństwa i 
wizerunku w społeczeństwie, 
to poprawa warunków służby 
policjantów w jednostkach. 
W ramach podziału obo-
wiązków w kierownictwie 
(byłem zastępcą komendanta 
rejonowego Policji) odpo-
wiadałem m.in. za nadzór 
nad komisariatami w Mir-
sku, Lubomierzu, Gryfowie 
Śl., Wleniu i Świeradowie 
Zdroju oraz za współpracę 
z samorządami, z którymi 
na spotkaniach stawiany 
był problem doposażenia  
i zmiany siedziby jednostek 
Policji, a zwłaszcza dotyczy-
ło to siedziby komisariatu w 
Gryfowie Śl. przy ul. Armii 
Czerwonej (obecnie Kolejo-
wej), który to obiekt nie spełniał żadnych norm 
w nowej rzeczywistości.

Na początku 1996 r. burmistrz Gryfowa Śl. 
i jego zastępca przekazali ważną informację nt. 
wybudowania przez Spółdzielnię Mieszkanio-
wą „GRYF” swojej siedziby przy ul. Polnej, ale 
z powodu zadłużenia w PKO nie byli w stanie 
tego obiektu wykończyć, co groziło upadłością 
spółdzielni. Po konsultacjach z przełożonymi  
i ich akceptacji pomysłu kupna obiektu spół-
dzielni na nowy komisariat za długi w PKO, 
został sporządzony wniosek do Komendy 
Głównej Policji. Załącznikami były skserowa-
ne plany budowy siedziby spółdzielni. W mię-
dzyczasie przeprowadziłem rozmowy z dwo-

ma posłami z woj. jeleniogórskiego: Jerzym 
Szmajdzińskim i Jerzym Jankowskim, którzy 
obiecali wsparcie wniosku. Odpowiedź z KGP 
przyszła w połowie pozytywna. W piśmie 
napisano, że obiekt ten może być wykupiony, 
ale w przyszłości – tj. w domyśle nigdy. Jak 
nie wiadomo o co chodziło to chodziło o brak 
funduszy.

Szczęśliwym trafem 25 maja 1996 r. we 
Lwówku Śl. odbywało się wojewódzkie święto 
Dzień Strażaka, na którym byli wspomniani 
posłowie. Komendant Barycki powiedział mi 
– Jak chcesz, to z nimi dalej rozmawiaj w tej 
sprawie. Każdemu posłowi z osobna oświad-
czyłem, że potrzebne są pieniądze, ale nie  
z budżetu KGP, ale z rezerwy MSWiA. Zarów-

 Jak doszło do zmiany siedziby Komisariatu Policji w Gryfowie Śl.
(wspomnienie byłego I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji we 

Lwówku Śląskim mł. insp. (w st. spocz.) Zdzisława Mireckiego)

no Jerzy Szmajdziński, jak i Jerzy Jankowski 
zobowiązali się u swojego znajomego wice-
ministra interweniować. Faktycznie po 2 ty-
godniach pilny telefon z KGP spowodował, że 
jeszcze raz kserowałem w spółdzielni te same 
dokumenty (wcześniejsze ponoć zaginęły?!) 
i razem z wnioskiem wysłano do Warszawy. 
Tym razem KGP przysłała pismo, aby uzupeł-
nić wniosek. A chodziło o to, że proponowany 
obiekt wydawał się za duży na potrzeby komi-
sariatu. Wspólnie z komendantem Baryckim 
odpisaliśmy, że ze względu na efektywność 
służby planujemy tam umiejscowić komórkę 
RD i technika kryminalistycznego Komendy 
Rejonowej Policji (Gryfów Śl. leży w środku 
rejonu lwóweckiego). Pomysł zaakceptowa-
no w 100 % i przystąpiono do wykupu, prac 
projektowych i adaptacji w pierwszym etapie 
I piętra budynku przy ul. Polnej. W 1997 r. 
wszystkie służby komisariatu funkcjonowały 
już na I-szym piętrze, które było możliwe do 
zasiedlenia. Zdecydowaliśmy o oficjalnym 
skromnym otwarciu tylko dlatego aby podzię-
kować wspomnianym posłom za ich zaangażo-
wanie. 

W drugim etapie do zagospodarowania 
zostały: parter z przeznaczeniem na areszty  
i służbę dyżurnych, piwnica, otynkowanie 
całego budynku, garaży i boksów dla psa oraz 
teren posesji. Nie był to dobry okres dla Policji. 
Był to czas wyborów samorządowych i przy-
gotowania do reformy nowego podziału kraju 
z dniem 1 stycznia 1999 r., co nie sprzyjało 
naszym planom.

Szczęście dopisało w sierpniu 1999 r.  
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kiedy w pobliskim Złotym Potoku zacumowała 
III Centralna Artystyczna Akcja Letnia KGP, 
której na co dzień z komendantem komisariatu 
nadkom. Jarosławem Orabczukiem pomaga-
liśmy. W dniu 7.08.1999 r. na gryfowskim 

rynku odbył się spektakl teatru plastyki i ruchu 
„SEN”, na który przybył gen. Władysław Padło 
– zastępca KGP (odpowiedzialny za inwestycje 
w Policji) i insp. Adam Rapacki – dolnośląski 
komendant. Była to doskonała okazja do poka-

zania nowego, ale nie wykończonego komisa-
riatu. Zreferowałem potrzeby, a komendanci 
temat „kupili”. Burmistrz Antoni Lewkowicz 
zaprosił nas do ratusza na kawę. Rozmowy 
konkretyzowały się do późnego wieczora. 
Gazeta „Słowo Polskie” z dn. 13.08.1999 
r. określiła to nawet tytułem „Komendanci  
w potrzasku” (skan artykułu po lewej stronie).  
Od tego momentu prace drugiego etapu przysto-
sowania budynku komisariatu nabrały tempa, 
tak że dnia 29 listopada 2000 r. już po raz drugi, 
ale bardzo uroczyście otwarto komisariat Policji 
przy ul. Polnej. O tym wydarzeniu informowa-
ły fotoreportaże zamieszczone w: miesięczniku 
„Kurier Gryfowski” pt. „Otwarto nowoczesny 
komisariat w Gryfowie” z grudnia 2000 r.  
i dwutygodniku „Gazeta policyjna” pt. „Nowy 
komisariat” z 11.02.2001 r. Komendant komi-
sariatu zagospodarował wszystkie pomieszcze-
nia i nie był wcale za duży jak KGP wcześniej 
uważała. Po otwarciu spełniał wymogi XXI 
wieku.

Tymi wspomnieniami, nigdzie nie zapisa-
nymi wcześniej, chciałem się podzielić zwłasz-
cza z nowymi – młodymi policjantami, którzy 
pracując tu nie znają kulis historii powstania 
swojego komisariatu. Myślę też, że zainteresu-
je to niektórych mieszkańców.

30 lipca na gryfowskim rynku swoje świę-
to obchodziła Komenda Powiatowa Policji  
w Lwówku Śląskim. Część oficjalna prze-
biegała uroczyście z asystą orkiestry dętej  
z Olszyny. Gościem honorowym była Irena 
Dłużyk żona zmarłego w marcu br. komendanta 
Leszka Dłużyka.

W obecności władz samorządowych po-
wiatu lwóweckiego, burmistrzów Gryfowa 
Śl., Lwówka Śl. Lubomierza, Mirska i Wlenia  
oraz pozostałych gości, z 
rąk zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego Policji 
we Wroclawiu insp. An-
drzeja Łuczyszyna i Ko-
mendanta Powiatowego 
podinsp. Roberta Mirasa 
policjanci i pracownicy 
cywilni z powiatu ode-
brali odznaczenia, awanse  
i nagrody. Srebrny Medal 
za Długoletnią służbę 
otrzymał podinsp. Jaro-
sław Orabczuk – komen-
dant Komisariatu Policji  
w Gryfowie Śl. (fot obok). 
Były gratulacje i prezent 
od władz samorządowych 
miasta za 20-lecie służby  
w Policji i 15-lecie 
kierowania jednostką  
w Gryfowie ŚL. Otrzymał 
też życzenia i prezent zwią-
zany z nową – obecną sie-
dzibą budynku komisariatu 
od sekretrza Dolnośląskiej 
Grupy Wojewódzkiej Mię-

Powiatowe Święto Policji 
dzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA mł. 
insp. Zdzisława Mireckiego (nadzorującego w 
przeszłości komisariat jako I zastępca Komen-
danta Powiatowego we Lwówku Śl. do 2006 r.). 
Burmistrz Gryfowa Śl. Olgierd Poniźnik poli-
cjantkom wręczył lawendowe bukieciki, a gości 
obdarował drewnianymi pałkami policyjnymi. 
Obecnych na gryfowskich rynku bawił na sce-
nie parodysta Jacek Ziobro. Mieszkańcy mogli 
też zapoznać się z pracą Policji na specjalnym 

stoisku prewencji kryminalnej. Organizatorami 
święta w Gryfowie byli: Komenda Powiato-
wa Policji, Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śl.  
i M-GOK. 

Mimo, iż święto Policji przebiegało w stru-
gach deszczu, uroczystość udała się. Naszym 
stróżom prawa z okazji ich święta życzymy 
pogody ducha i samych sukcesów, zarówno  
w pracy, jak i w życiu osobistym. 

Redakcja
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Do redakcji wpłynął list od wolontariuszek 
opiekujących się bezdomnymi zwierzętami, pań 
Małgorzaty Magierowskiej i Adeli Funken w 
sprawie związanej z problemem bezdomnych 
kotów. Znane chyba wszystkim gryfowianom 
panie od dokarmiania i pomagania bezdom-
nym zwierzętom, nie ukrywają żalu. W trybie 
natychmiastowym władze spółdzielni miesz-
kaniowej „Gryf” nakazały rozebrać budkę,  
w której od 11 lat karmiły porzucone, bezdom-
ne koty. Panie opisują tę sprawę szczegółowo, 
jednak na łamach gazety chciałyby przekazać 
tylko swoje najważniejsze przemyślenia. 

Spotykamy się w redakcji, następnie idzie-
my oglądać miejsce, na którym stała budka. 
W 2007 roku w Kurierze publikowaliśmy jej 
zdjęcie. Wówczas ukazała się też na naszych 
łamach rozmowa z paniami zatytułowana 
„Zwierzęta cierpią w milczeniu”. 

Jak mówi pani Małgorzata, spółdzielnia 
ostrzega przed sankcjami prawnymi i strażą 
miejską, a to właśnie straż miejska wskazała im 
to miejsce, jako bezpieczny, nikomu nie wa-
dzący kącik, w którym przez 11 lat dokarmiały 
biedne koty. Panie twierdzą, że to dziwne, iż 
sąsiedzi dopiero teraz zaczęli się skarżyć, że 
nie mogą spać po nocach. Mówią, że przez 11 
lat w miejscu, na którym stała budka dla kotów, 
za ich własne pieniądze była wykaszana trawa, 
osobiście sprzątały teren wokół. Obecnie jest 
tam trawa do pasa, kupa śmieci. Co miałoby 
tam teraz stanąć na tych trzech metrach, przy 
tych obskurnych śmietnikach? – pytają. Jest im 
przykro, bo koty przyzwyczajone do regularne-
go dokarmiania, błąkają się, cierpią. Martwią 
się też o trzy kotki, którym regularnie poda-
wały tabletki antykoncepcyjne. Teraz pewnie 
już są kotne i będzie kolejny kłopot. Koty są 
wspaniałym zabezpieczeniem przed plagą gry-
zoni. Jeśli wyrzucimy wszystkie koty z miasta, 
będziemy musieli rozstawiać trutki na szczury 
– mówi pani Małgorzata – czy to jest mądre po-
stępowanie? Kiedy wrocławskie koty wyginęły 
podczas powodzi, trzeba było sprowadzać koty 
z innych miast, aby zapobiec pladze szczurów. 
Już widziano szczury obok zaniedbanych śmiet-
ników, obok których stała budka. 

Nie tak dawno ktoś (panie doskonale 
wiedzą z imienia i nazwiska kto) wyrzucił do 
parku przy ul. Partyzantów pudło z kotką 
i dopiero co urodzonymi kociętami. Dzieci 
podrzucały ślepe kociaki do góry, jak piłki. 
Czterech już się nie dało uratować, więc 
musiały je uśpić, a jednemu wraz z matką 
znalazły dom u dobrych ludzi. Na co dzień 
spotykają sie z okrucieństwem człowieka  
w stosunku do zwierząt. Ratują, walczą, do-
karmiają, leczą. Poświęcają swój czas i swoje 
pieniądze, a nie są przecież bogate. Nie wiedzą 
skąd u niektórych ludzi tyle niechęci, złej woli. 
Mówią, że zwierzęta były na ziemi od naro-
dzenia świata, że przecież stworzył je bóg i to 
nie po to, żeby człowiek pastwił się nad nimi. 
One również mają prawo do godnego życia. 
Tak jest napisane w Biblii, tego nauczał Jezus, 
więc dlaczego my, w większości chrześcijanie, 

katolicy, biegniemy rano do kościoła na mszę, 
a po południu z kotami do śmietnika? Albo ła-
miemy im nogi, trzaskamy o beton, wyrzucamy 
z samochodów, przywiązujemy do drzew, aby 
ginęły w męczarniach. A jeśli nawet tego nie 
robimy, to dlaczego nie pozwalamy innym po-
móc tym zwierzętom, którym ludzie zgotowali 
tak okrutny los? – pyta pani Małgorzata, a to, 
o czym opowiada widziała na własne oczy, tu, 
w naszym małym, spokojnym miasteczku. Na 
zakończenie nasze wolontariuszki zapewniają, 
że nikogo o nic nie proszą, wszystko co robią 
dla zwierząt, robią z potrzeby serca, z miło-
ści do nich, dlatego nie potrafią się pogodzić  
z zaistniałą sytuacją. Mówią, że ostatnio wy-
czytały, iż wg obowiązującej ustawy utrud-
nianie sprawowania opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami grozi konsekwencjami karnymi 
jako „postępowanie prowadzące do skutków 

porównywalnych do znęcania się. I jak to się 
ma do tego wszystkiego? – pytają.

Może jednak w świetle nowego prawa wła-
dze spółdzielni mieszkaniowej „Gryf” zmienią 
zdanie i zdecydują się udostępnić jakiś maleńki 
choćby kącik, kawałek miejsca na zimowe 
przytulisko dla bezbronnych kotków? – zasta-
nawiają się. Buda co prawda zniszczona, jednak 
one są chętne wykonać kolejną. Jeśli bowiem 
idzie o dobro zwierząt, potrafią schować swoją 
dumę i żal do kieszeni i służyć swoją pomocą, 
tym, którzy jej tak bardzo potrzebują. 

Przyłączamy się do apelu wolontariuszek 
o udostępnienie małego skrawka miejsca na 
domek dla kotów. Tak niewiele i tak wiele 
zarazem.

Red.

Znikła buda – został problem 

Prawo po stronie zwierząt
W sejmie przegłosowano znowelizowaną ustawę o ochronie zwierząt i utrzymaniu porząd-

ku w gminach. Przewiduje ona zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami do dwóch lat 
ograniczenia lub pozbawienia wolności (obecnie jest to rok), a za znęcanie się ze szczególnym 
okrucieństwem do trzech lat (obecnie dwa lata). Osoba, która będzie znęcała się nad zwierzę-
ciem, będzie mogła stracić prawo do jego posiadania na okres od roku do 10 lat.

Sąd będzie mógł także orzec nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100 tys. zł na cel związany 
z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd (obecnie może to być kwota od 25 zł do 2,5 tys. zł).
Przed sądem w sprawach dotyczących znęcania się nad zwierzęciem będą mogły występować 
organizacje społeczne. Dotyczy to także postępowań dotyczących nieletnich.
W myśl ustawy każdy kto napotka w lesie lub poza terenem zabudowanym porzuconego psa 
lub kota – w szczególności na uwięzi – musi powiadomić o tym schronisko dla zwierząt, straż 
gminną lub policję. Oznacza to m.in., że myśliwi nie będą mogli odstrzeliwać błąkających się 
zwierząt domowych.

Ustawa zakazuje także trzymania zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo w sposób 
powodujący cierpienie, a także na uwięzi krótszej niż trzy metry. Złamanie tego zakazu będzie 
wykroczeniem. W ustawie zakazano także tzw. kopiowania, czyli przycinania psom ogonów  
i uszu dla celów estetycznych.

Ustawa stanowi, że gminy będą opracowywały co roku program opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi, obejmujący m.in. zapewnienie im miejsca w schronisku, sezonowe 
dokarmianie, poszukiwanie dla nich właścicieli, a także sterylizację lub kastrację. 

Mamy nadzieję, że wobec powyższego również w naszej gminie wreszcie powstanie i zo-
stanie wdrożony w życie taki program, który rozwiąże wiele problemów, m.in. Tych, które 
spędzają sen z oczu paniom Adeli Funken i Małgorzacie Magierowskiej i miejmy nadzieję, że 
nie tylko im.

Red.
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Nasze dzieci mają ogromny potencjał 
twórczy. Potrafią na przykład stworzyć coś  
z niczego. Ponadto nie lubią się nudzić. Te dwie 
właściwości plus niezbyt ładna pogoda podczas 
tych wakacji oraz brak miejsca do zabawy na-
tchnęły małych gryfowian do działania.

Dzieci z ulicy Rolnej: Paulina, Agnieszka, 
Michał Tarazewicz, Aleksandra Kołataj, 
Katarzyna Krużel, Damian Celiński i Seba-

Serdecznie dziękuję wszystkim oso-
bom, które wzięły udział w pogrzebie mo-
jego męża Stanisława Rzeźniczaka w dniu  
6 sierpnia 2011 r.

Żona z rodziną

W poprzednim numerze Kuriera Gryfowskiego, w artykule „Rybny Kociołek po Gryfowsku” 
wśród uczestników pokazu gastronomicznego wymieniono zespół ludowy „Gryfowianie”, który repre-
zentowali Maria i Zygmunt Bodakowie. W tekście wykorzystaliśmy informację zaczerpniętą ze strony 
internetowej kwisonalia.pl., na której pominięto pozostałych reprezentantów zespołu państwa Rozalię  
i Jana Walenistów. Serdecznie przepraszamy. Ten przypadek chwilowego zaćmienia najprawdopodobniej 
został spowodowany niebiańskim smakiem zupy rybnej w wykonaniu powyższego kwartetu. 

Komitet Organizacyjny "Pomoc dla 
Rafała" składa serdeczne podziękowa-
nia za wszelką pomoc i zaangażowanie 
Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie 
Śląskim a w szczególności burmistrzo-
wi Olgierdowi Poniźnikowi, państwu 
Adamowi i Annie Domino oraz gry-
fowskiemu zespołowi „Rewolucja”.  
W czasie Kwisonaliów zebrano kwotę 
3673 zł, natomiast podczas koncertu 467 
zł. Więcej informacji na stronie

www.rafal.toinfo.pl

Burmistrz Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski składa serdeczne 
podziękowania panu Mirosławowi  
Szuniewiczowi za nieodpłatne wy-
konanie kratek ściekowych na ulicy 
Polnej, Oldzańskiej i Glinianej.

Dziękujemy burmistrzowi Olgierdowi Po-
niźnikowi oraz radnemu Robertowi Skrzypko-
wi za wykonanie przebudowy ulicy Młyńskiej  
i budowy chodnika dla pieszych. Doczekaliśmy 
się tego po 40 latach. 

Zwracamy się również z prośbą o ustawie-
nie znaków ograniczenia prędkości na danym 
odcinku ze względów bezpieczeństwa dzieci  
i starszych.

Mieszkańcy ulicy Młyńskiej
Maria Szymkowiak, Aneta Zmaczyńska

Janina Olechnowicz

ogłasza nabór dzieci i młodzieży chętnych do uprawiania piłki nożnej do grup:
– grupa Bambino – (dzieci w wieku 6-8 lat) – treningi (środa, piątek godz.16:00 boisko Orlik)
– grupa Orlik – (dzieci w wieku 9-10 lat) – treningi (wtorek, piątek)
– grupa Młodzik – (dzieci w wieku 11-12 lat) – treningi (poniedziałek, środa, czwartek)
– grupa Trampkarz – (dzieci w wieku 13-14 lat) – treningi (poniedziałek, środa-boisko przy ul. Lwowskiej, czwartek – boisko Orlik)
Drużyny Młodzików i Trampkarzy biorą udział w rozgrywkach: Dolnośląska Liga Młodzików i Trampkarzy (grając z zespołami, 
takimi jak: Zagłębie Lubin, WKS Śląsk Wrocław, Chrobry Głogów).

MY NIE OBIECUJEMY MY TO OD LAT ROBIMY!
NASZE OSIĄGNIĘCIA: 
I Miejsce w dolnośląskim turnieju „Z Podwórka na Stadion” w latach 2008 i 2010
Mistrzostwo Klasy Okręgowej Młodzików OZPN Jelenia Góra w sezonie 2010/2011
Wicemistrzostwo w piłce nożnej halowej okręgu OZPN Jelenia Góra w latach 2009-2011
I miejsce w turnieju „Winter Matusewicz CUP” 2011
NASI ZAWODNICY POWOŁYWANI SĄ DO KADRY OKRĘGU I KADRY DOLNOŚLĄSKIEJ

Mają swoje miejsce
stian Koźnik oraz Rzecznej: Dorota, Jakub 
i Zuzanna Sikorscy, same postanowiły przy-
gotować własne miejsce, gdzie będą spędzać 
wolny czas. W tym celu zaadaptowały tzw. 
„kort” przy naszym szpitalu, który przez ok. 
10 lat był nieużywany. Dzieci same wyplewiły 
i wygrabiły plac, który teraz jest ich „placem 
zabaw”.

SPROSTOWANIE

UKS-ZSOiZ SZKÓŁKA PIŁKARSKA w Gryfowie Śląskim 

Zapewniamy:
• Udział w obozach sportowych 
• Udział w turniejach halowych w kraju i za granicą
• Sprzęt: strój sportowy, dresy klubowe
• Udział w najwyższej lidze rozgrywkowej grup młodzieżowych 
• Doświadczoną kadrę trenerską (trenerzy posiadają licencję)
• Wyjazdy na mecze Ekstraklasy

Więcej informacji:
Tel. 75 78-13-454
lub 669-775-771
lub 667-002-777

J.K.

Red.

PODZIĘKOWANIA
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Poznaj miasto moje – konkurs dla mieszkańców

W czerwcowym numerze „Ku-
riera Gryfowskiego” prezentowałem 
dwie interesujące i zarazem dojrzałe 
wypowiedzi uczniów (aktualnie już 
absolwentów) gryfowskiego gim-
nazjum, na temat sensu poznawania 
historii.

W drugiej części moich refleksji 
dotyczących problematyki przed-
stawiania i sposobu rozumienia 
znaczenia wiedzy o przeszłości, 
zapoznam czytelników ze spostrze-
żeniami autorstwa uczniów Liceum 
i Technikum z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych im. 
Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim.

Blisko 60 respondentów odnio-
sło się do trzech postawionych im 
pytań/zagadnień:
1. Zinterpretuj tekst łacińskiej sen-
tencji „Historia jest nauczycielką 
życia”.
2. Czy znajomość historii umożli-
wia współczesnym ludziom zrozu-
mienie aktualnych zjawisk politycz-
nych, społecznych, gospodarczych, 
cywilizacyjnych (Czy w związku  
z tym można kształtować przyszłość 
bez przeszłości)? 
3. Co wiem na temat historii swojej 
rodziny? Na ile wiedza ta wynika  
z rozmów i kontaktów z jej człon-
kami?
Ad. 1. 
Zdecydowana większość ucz-
niów akcentuje poznawczą rolę 
historii jako nauki o przeszłości, 
podkreślając zarazem ograniczoną 

znajomość, czy wręcz ignorancję 
na temat czasów minionych. Rów-
nocześnie, respondenci wskazują, 
że wiedza historyczna traktowana 
w sposób dynamiczny, rozumiana 
jako swoiste dotarcie do mecha-
nizmów procesu historycznego, 
umożliwia nam współczesnym,  
a szczególnie rządzącym, odrzuce-
nie potencjalnych złych wyborów 
czy też błędów będących wcześniej 
doświadczeniem przeszłych poko-
leń – „[…] dzięki historii możemy 
naprawić błędy popełniane przez 
naszych przodków”; „Pomaga 
ona zrozumień procesy […], które 
zachodzą w świecie[…]”; „[…] 
jest ‘dłonią’ pokazującą drogę z 
przeszłości w przyszłość, czasami 
pieszczotliwie nas głaszcząc, in-
nym razem srogo karząc. […] jest 
przewodnikiem”; […] pomaga nam 
zrozumieć błędy z przeszłości i nie 
popełniać ich w przyszłości”.
Ad. 2.

W odpowiedzi na tak posta-
wione pytanie, przeważyła opinia 
o tym, że wiedza o przeszłości 
jest specyficznym instrumentem 
umożliwiającym „odczytywanie” 
zawiłości współczesnego świata, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
jego realiów politycznych, głow-
nie relacji pomiędzy państwami. 
Dzięki znajomości poprzednich 
epok możemy zachować naturalną 
ciągłość i implikację w procesie 
przemian cywilizacyjnych i kul-

turalnych – „[…] znając historię, 
wiedząc ile szkód przyniosły ze 
sobą wojny, staramy się w czasach 
współczesnych temu zapobiec. Za-
wieramy sojusze, tworzymy unie, 
gdyż wiemy, że przyniesie to nam 
o wiele więcej pożytku niż walki 
zbrojne […]; „[…] nie znając 
podstaw, nie zawsze prawidłowo 
działamy […]”.

Respondenci w większości 
uważają, że kreacja przyszłości 
nie jest możliwa bez swoiste-
go „zwrócenia się” ku czasom, 
które już bezpowrotnie odeszły.  
Są przekonani, że znajomość histo-
rii „[…] pozwala wyciągnąć sporo 
wniosków z przeciwdziałać złym 
decyzjom z przyszłości”; „[…] 
sytuacje powtarzają się. Znając 
historię możemy wystrzegać się 
[…] pewnych błędów.”.
Ad. 3.

Uczniowie często wskazy-
wali, że ewentualna znajomość 
historii narodu, państwa czy też 
tej powszechnej nie zawsze musi 
iść w parze z wiedzą na temat 
przeszłości swojej rodziny. Bez 
poznania tej pierwszej możemy 
często się obejść, ale to właściwie 
ta ostatnia sfera poznawania jest 
w ich mniemaniu ważniejsza. Jest 
wręcz czynnikiem niezbędnym do 
zachowania tożsamości środowi-
skowej.

Zdecydowanie artykułują tezę, 
że wiedzę na ten temat czerpią 

przede wszystkim z kontaktów 
ze starszymi członkami rodziny, 
głównie dziadkami (przeważnie 
odbywa się to w trakcie spotkań 
okazjonalnych, na przykład świą-
tecznych itp.). Duma ze swojego 
pochodzenia, często wzmocniona 
przekonaniem o potrzebie zacho-
wania więzów rodzinnych i prze-
kazywaniem tradycji jest dla nich 
gwarantem trwałości istniejących 
dotychczas w niej relacji – „[…] 
moje pochodzenie szlacheckie zo-
bowiązuje do właściwego zacho-
wania i postępowania”.

W wieli przypadkach uważają, 
że inspiracją do zainteresowania 
się przez nich przeszłością rodziny 
były tak prozaiczne działania, jak 
podejmowane nierzadko w szkole 
podstawowej wysiłki, często wspól-
nie z rodzicami, na rzecz tworzenia 
drzewa genealogicznego.

Kilka powyższych spostrzeżeń 
w żaden sposób nie aspiruje do 
przedstawiania reprezentatywnego 
„głosu” pokolenia 16-19-latków 
na temat roli i znaczenia historii, 
ale jest drobnym przyczynkiem do 
poważniejszej dyskusji na temat 
podstaw, czy też systemu warto-
ści współczesnej młodzieży, tak 
często ocenianej przez pryzmat 
zaszufladkowania jej w obrębie 
przypisywanego jej nihilizmu.

Cytując, zachowałem oryginal-
ną pisownię wypowiedzi uczniów.

Czy historia coś nam tłumaczy? cz. II

W pierwszej połowie sierpnia na terenie gminy Gryfów Śl. obozowały 
harcerki z Niemiec i Francji. Ich celem było poznanie polskiej kultury i historii 
oraz przezwyciężanie stereotypów.

Na wyprawę po Polsce a zwłaszcza po Dolnym Śląsku wybrały się harcerki 
z Niemiec należące do organizacji Katolickiego Harcerstwa Europy (niem. 
Katholische Pfadfinderschaft Europas), które razem ze Stowarzyszeniem 
Harcerstwa katolickiego „Zawisza”, działającego m.in. w gm. Gryfów Śl., 
współpracują w ramach Federacji Skautingu Europejskiego. Na obóz do Pol-
ski przyjechały 32 osoby – m.in. z Bawarii, Westfalii (Monachium, Kolonia, 
Aachen) oraz ze stolicy Francji – Paryża. Był to więc całkiem międzynarodowy 
obóz. Harcerkom posługiwał ich duszpasterz – ks. Dominik, który codziennie 
sprawował dla nich Mszę św. w kaplicy św. Leopolda na górze św. Anny  
w Proszówce. – Ich celem jest poznanie polskiej kultury, zatarcie stereotypów 

Zagraniczni skauci dotyczących głównie Polaków i Niemców. Przy okazji uczą się podstaw pol-
skiego języka – mówi Joanna Łazur ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katoli-
ckiego „Zawisza” w Gryfowie Śl. – Dziewczęta obozowały u nas, były bardzo 
zadowolone i szczęśliwe, że zostały tak życzliwie przyjęte. W programie nie 
mogło zatem zabraknąć wędrówek po okolicy, które miały za zadanie przybli-
żyć niemieckim i francuskim harcerkom polskie życie, szczególnie w okolicach 
Gryfowa. Musiały one dotrzeć do ludzi, popytać się m.in. o nazwy poszczegól-
nych roślin, a przy okazji spełnić dobry uczynek, który mógł być zrealizowa-
ny podczas pracy w domu lub wokół niego. 10 sierpnia harcerki wyjechały  
z Gryfowa w kierunku Krakowa, ponieważ – ich zdaniem – jest to polska stolica 
kultury i historii. Można by powiedzieć nawet, że być w Polsce i nie zobaczyć 
Krakowa to tak samo jak być w Rzymie i nie zobaczyć papieża. 

M. Gnach

Na nasz konkurs zdjęcia nadesłali: Karolina Dzimira, Jerzy Andrzejczak, 
Łukasz Antonowicz, Robert Grzelczak i Paweł Zatoński. Po długich  
i burzliwych dyskusjach wybraliśmy fotografię przysłaną przez Łukasza  
Antonowicza. Gratulujemy i zachęcamy państwa do udziału w konkursie. 
Oczekujemy zdjęć, na których znajdą się:
• architektura Gryfowa (zabytki, budowle, charakterystyczne dla miasta 
detale architektoniczne),
• ludzie (mieszkańcy Gryfowa),
• ciekawe miejsca, wydarzenia związane z naszym miastem,
• fotografie z przeszłości.

Konkurs adresowany jest nie tylko do mieszkańców naszej gminy. 
Zdjęcia może nadsyłać każdy, kto ma na to ochotę, pod warunkiem speł-
nienia powyższych założeń. Zdjęcia prosimy nadsyłać do 25 dnia każdego 
miesiąca na adres biblioteka.gryfow@gmail.com 
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  OGŁOSZENIE
Kierownik budowy z uprawnie-
niami do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno
-budowlanej oraz dużym do-

świadczeniem zawodowym podejmie nadzór nad 
pracami przy budowie domków jednorodzinnych 
i innych obiektów.                            

Tel.: 697-932-875

WYKONUJEMY:

• PRANIE DYWANÓW, TAPICERKI OBICIOWEJ I SAMOCHODOWEJ,

• SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I MIESZKAŃ PO REMONTACH,

• MYCIE OKIEN • KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE W DOMU, W BIURZE,  

NA KLATKACH SCHODOWYCH, • OPIEKA NAD NAGROBKAMI  

NA CMENTARZACH, • INNE USŁUGI BRANŻOWE,

Polecamy cykliczne i jednorazowe sprzątanie specjalistycznym sprzętem i środkami 

piorącymi renomowanej firmy KÄRCHER.

USŁUGI SPRZĄTANIA „AGMAR”

Tel. kontaktowy: 795-624-134

OGŁOSZENIE
Sprzedam działkę numer 63 „Sielanka”. 

Telefon kontaktowy: 75 78-13-306

OGŁOSZENIE
Wspólnota Mieszkaniowa Lwowska 2-4 w Gryfowie 

Śl. ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powierzchni strychu 
przeznaczonej na cele mieszkalne ok. 70 m2. Wspólnota 
oferuje: możliwość indywidualnego ogrzewania, lub pod-
łączenie się do kotłowni wspólnoty zapewniając niskie 
koszty ogrzewania, ponadto niskie koszty eksploatacji tj. 
0,95 zł/m2 i wywozu nieczystości stałych. Bliższych in-
formacji udziela:

Zarząd WM, telefon: 692-039-749
Zarządca WM, telefon: 887-298-646
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W ostatnim numerze Kuriera Gryfowskiego 
mogliśmy przeczytać wywiad z panią Bronisławą 
Ściban – najstarszą mieszkanką wsi Wieża. Pani 
Bronisława z nostalgią wspominała trwające do 
rana festyny i zabawy, które na Wieży odbywały 
się niegdyś bardzo często. Dziś są już symbolem 
minionego czasu. Pani Bronisławo, może być pani 
dumna ze swoich współmieszkańców! Zabawa, 
która odbyła się tam 9 lipca, udała się organizato-
rom, czyli sołtysowi Stanisławowi Krawczykowi 
i radzie sołeckiej tworzonej przez Agatę Pender, 
Renatę Adamską, Katarzynę Walory, Justynę 
Wesołowską, wyśmienicie. Jak podkreślają oni, 
głównym celem była integracja Wieży i Proszów-
ki, ale imprezie przypisać można również rodzinny 
charakter – nie dość, że biesiadnicy stawili się 

Na zaproszenie burmistrza Bogatyni Andrzeja Grzmielewicza, Koła Gospodyń Wiejskich  
w Markocicach i zespołu „Rozmaryn”, 27 sierpnia braliśmy udział w IV Integracyjnym Festiwalu 
Zespołów Folklorystycznych w „Małym Trójkącie”. Wraz z nami do późnych godzin wieczor-
nych bawiło się 16 zespołów ludowych. Zygmunt Bodak
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Kurier Gryfowski

„W niezwykłych okolicznościach przyrody”, czyli Wieża się bawi
całymi familiami, to również wzięli udział w iście 
rodzinnym konkursie (najtrudniejszym chyba było 
pytanie o kreację partnera na pierwszej randce.)

Przede wszystkim dopisała pogoda, co jest  
o tyle ważne ,że tegoroczny lipiec był wyjątkowo 
kapryśny, żeby nie powiedzieć wprost – deszczowy. 
Dzięki uprzejmości pana Dariusza Zatońskiego, 
który bawiącym udostępnił łąkę, zabawa odbyła się 
w niezwykle urokliwych „okolicznościach przyro-
dy”. Oprócz wspomnianego wyżej konkursu dla par 
małżeńskich, uczestnicy mogli się sprawdzić w:
• przeciąganiu liny (kategoria dzieci i dorośli)
• toczeniu opony 
• obieraniu ziemniaków na czas
• piciu mleka z talerza na czas.

Po wyłonieniu zwycięzców i wręczeniu nagród, 

rozpoczęła się zabawa, której oprawę stworzył DJ 
Daniel z Leśnej Rada Sołecka niezwykle gorąco 
dziękuje za wsparcie sponsorom:
• Pani Danucie Krawczyk, 
• firmie Zakłady Mięsne D. i M. Niebieszczńscy,
• firmie K. Becla Auto-Handel. 

Bez ich pomocy przedsięwzięcie nie doszłoby 
do skutku. Jednocześnie wielkie ukłony nalezą się 
prężnej grupie zaangażowanych w przygotowania 
pań: Małgorzacie Makuchowskiej, Magdzie 
Krawczyk, Małgorzacie Głowackiej, Cecylii 
Wesołowskiej. Dzięki nim biesiadnicy mogli de-
lektować się nieznanymi dotąd smakami (furorę 
zrobiło smakowe masło i smalec). To bardzo krze-
piące, że w dzisiejszych szalonych czasach, znaleźli 
się ludzie, którzy przy wsparciu sponsorów, potra-
fili, wykroiwszy trochę prywatnego czasu, przygo-
tować tak świetne przedsięwzięcie. Warto zwrócić 
uwagę na jego przesłanie, bo, jak wspominała pani 
Bronisława, takie imprezy scalały społeczność, po-
wodowały, że człowiek czuł się cząstką większego 
organizmu, cząstką jednak niezastąpioną.

I my tam byliśmy, miód i wino piliśmy i co wi-
dzieliśmy i usłyszeliśmy, powyżej opisaliśmy...

Red.

Czy tego chcemy, czy nie, to deszczowe 
lato mija bezpowrotnie dużymi krokami. Zbliża 
się nostalgiczna jesień. Jaka ona będzie? Jak 
złota polska jesień, czy też słotna i dżdżysta, 
jak jesień smutnych Muminków? Czas pokaże. 
Gryfowskie Towarzystwo Cyklistyczne patrzy 
optymistycznie w przyszłość i wspólnie z Towa-
rzystwem Miłośników Gryfowa organizuje cykl 
sympatycznych wycieczek rowerowych o nazwie 

„Jesień Cyklistów”. Odbyła się już wycieczka  
o kryptonimie 'Tama”, a jeszcze przed ukazaniem 
się tego numeru Kuriera będzie miała miejsce 
„Operacja Dożynki”. Pozostaje mi zaprosić na 
pozostałe, na które możecie Państwo wybrać się 
z nami:

„Szwajcaria i pałace” to wycieczka do 
Lwówka Śląskiego, przez Lubomierz, Pławną 
i Mojesz. Odbędzie się ona 18 września. Start 
z gryfowskiego rynku o godz. 10.00. Zwiedzimy 
Szwajcarię, ale tylko Lwówecką – jest to bardzo 
malownicze miejsce. Następnie pojedziemy do 
miejscowości Brunów, tam zwiedzimy pałac. Po-
tem udamy się do wioski Skała, gdzie dokonamy 
rekonesansu ruin pałacu znajdujących się w tej 
miejscowości. Powrót tą samą trasą. 

***
„Kamienne kółeczko” to nazwa wycieczki, 

na którą wybierzemy się 25 września. Z gryfow-
skiego rynku o godz. 10.00 pojedziemy do Starej 

Kamienicy. Przez Ubocze, Lubomierz, Pasiecz-
nik, Barcinek dojedziemy do celu naszej podró-
ży. Dalej przez Małą Kamienicę, Kwieciszowice, 
Rębiszów i Proszówkę dotrzemy do Gryfowa.

Od uczestników naszych wycieczek ro-
werowych wymagamy sprawnych hamulców  
i zdrowego rozsądku. Każdy uczestnik wycieczki 
jedzie na własną odpowiedzialność. Terminy, jak 
i same wycieczki, mogą się zmieniać, gdyż musi-
my brać pod uwagę warunki atmosferyczne. Jaz-
da rowerem ma sprawiać nam przyjemność, więc 
nie ma obowiązku „na siłę” pedałować w deszcz 
lub śnieg. Dlatego podajemy numer kontaktowy 
tel. 609-172-486 i e-mail: wysopjan@op.pl. 

Jesień Cyklistów

Gryfowianie z burmistrzem Bogatyni.



Pomostówka 2011 – tak bawiła się Wieża
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