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10 lipca – Wycieczka "Złote Widoki".

Gryfów Śląski
rowerową bramą na świat
Przystąpienie naszego kraju do
Unii Europejskiej oraz wiążące się
z tym zniesienie wiz i kontroli granicznych, stworzyło naszemu miastu
szansę na stanie się nie tylko atrakcją turystyczną, ale także znaczącą
bazą wypadową dla turystyki rowerowej. Odsłoniły się stare, znane od
średniowiecza szlaki, którymi ongiś
kupcy wozili słynne w świecie, a produkowane w naszym mieście płótno.
Trakt wiodący przez Gryfów
Śląski do Żytawy (Zittau) przez
Frydlant można dziś przejechać rowerem przez Świecie i Jindrichowice
leżące po czeskiej stronie. Swobodnie można dziś jeździć rowerem po
górach Izerskich, penetrować stary
trakt handlowy prowadzący do Jeleniej Góry przez wioski Przecznica,
Gierczyn. Wspaniałe krajobrazy
i atrakcje turystyczne leżące w okolicach naszego miasta są dodatkowym
atutem. Czy ktoś wie, że drogą polną
można dojechać do Olszyny Lubańskiej, czy też do Olesznej Podgórskiej obok krzyży pokutnych i dalej
do Lwówka Śląskiego? Istnieje zaniedbana droga z Proszówki do Rębiszowa obok malowniczych stawów.
Na odkrycie czeka też zapomniana
droga z Gryfowa przez Proszówkę,
Brzeziniec do Mirska. O asfaltowym
skrócie marzą mieszkańcy Młyńska,
myślę o drodze polnej skręcającej w
bok od "zniczy". Szanse na jej utworzenie są i myślę, że mieszkańcy rozumieją to instynktownie.

Wspólnoty mieszkaniowe remontują piękne kamieniczki w naszym
mieście. Ludzie z własnej inicjatywy
dbają o kwietniki, zieleń. Działają stowarzyszenia pozarządowe, na przykład Towarzystwo Miłośników Gryfowa, które
przy pomocy skromnych
środków promuje historię naszego miasta. Dziś
prosperują u nas znane
ze smacznych dań restauracje i pizzerie. Jest
dobra baza noclegowa.
To jednak nie wszystko.
Inicjatywy obywatelskie
muszą być wspierane
przez władze samorządowe i powiatowe. Samorządy czy tego chcą, czy
nie chcą, dla wspólnego
interesu muszą to robić.
Radni miejscy i powiatowi powinni wiedzieć, że
nie tylko służba zdrowia
jest ważna. Zdrowym też
coś się należy. Trzeba
choćby stworzyć ścieżki
rowerowe z prawdziwego
zdarzenia.
Remontując stare zaniedbane drogi śródpolne,
stare historyczne trakty
handlowe dziś poryte przez
ciągniki rolnicze, pokryć
je wąskim dywanikiem
asfaltowym, by mogły minąć się dwa rowery.

Pamiętajmy, że nawet kupno wody
mineralnej za przysłowiową złotówkę przez turystę przejeżdżającego
przez Gryfów na rowerze powoduje,
że ta złotówka zostaje w naszym
mieście. A za turystą na rowerze
przyjadą inwestorzy w luksusowych
brykach.
Jan Wysopal
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Nie pij wódki, nie pij wina...
i niezawodnością, problem
stanowił niezbyt staranny
montaż w fabryce, co wymagało rozebrania nowego
roweru i porządnego skręcenia wszystkich łożysk
i śrub. Części stosowane w
tylnych piastach nie były
kompatybilne z tymi wytwarzanymi przez Romet,
jednak ogumienie i gwinty
połączeń śrubowych były
znormalizowane.

„Nie pij wódki, nie pij
wina – kup sobie rower
Ukraina”. Takie żartobliwe powiedzenie krążyło
w czasach, kiedy to w Polsce istniał ustrój socjalistyczny. Z dawnego ZSRR
sprowadzano do Polski
rowery marki "Ukraina"
Były one z reguły czarne,
czasem pojawiały się brązowe, późniejsze (roczniki 1988-89) były także
niebieskie czy zielone.
„Ukraina” to marka rowerów produkowanych od
lat 70. aż do początku 90.
przez Zakłady Rowerowe
w Charkowie (Harkiwskyj
Welocypednyj Zawod) w d.
Ukraińskiej SRR. Rowery
były wyposażone w: ramę
męską, stalową, lutowaną
mosiądzem, koła 28 cali,
szerokość opon wahała
się od 1,75 do 1,5 cala
w późniejszych modelach, piastę tylną z hamulcem (torpedo), starsze
modele miały kalamitki
do smarowania i otwory

w tylnej zębatce do przeplatania szprych bez jej
zdejmowania,
obręcze
chromowane, dość lichej
jakości, szybko ulegały
korozji (większość części
była sygnowana HWZ
czyli XB3 w cyrylicy, co
pozwalało na odróżnienie tych oryginalnych),
nakładki na pedały rozbieralne, z twardej gumy,
początkowo stalowe, bez
odblasków, później aluminiowe, z pomarańczowymi szkłami, kierownicę
typu jaskółka z chwytami

z twardej gumy, koloru
kremowego lub brązowego,
błyszczącymi
i
trudnymi do zdejmowania, błotniki stalowe, w
starszych modelach mocowane na dwa druty z
przodu, przykręcane do
oddzielnych śrub na hakach widelca. Na dobrej
drodze
rower
rozwijał
dużą prędkość, charakteryzowała go też spora
bezwładność, co oznaczało
długie rozpędzanie i hamowanie. W użytkowaniu
cechowały się trwałością

Rower marki „Ukraina”
wykorzystano
również
w proteście politycznym
w latach osiemdziesiątych
ubiegłego wieku w Nowej
Hucie. Obok nieistniejącego już dziś pomnika
Lenina postawiono rower
wraz z czapką, starymi
butami i kartką, na której napisano: „Masz tu rower, czapkę i buty i spier...
aj z Nowej Huty”. Użycie
roweru marki „Ukraina”
miało sugerować kierunek wynoszenia się pomnikowego Lenina.
Żródło: Wikipedia

Sierpniowe sprawy
to rowerowe wyprawy
Pod takim hasłem na zbliżający się upalny (miejmy nadzieję) sierpień, Towarzystwo Miłośników
Gryfowa oraz nieformalne Gryfowskie Towarzystwo Cyklistyczne opracowało cztery wycieczki rowerowe na cztery nadchodzące sierpniowe niedziele. Tak więc ostatni miesiąc wakacji zapowiada
się przygodowo i rowerowo. Szczegółowe opisy tras prezentujemy na kolejnej stronie.
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W niedzielę 7 sierpnia o godzinie 10.00 z gryfowskiego rynku udamy się na wycieczkę rowerową
pod kryptonimem „Gondola”. Pojedziemy w kierunku miejscowości Wieża, przez Karłowiec, Brzeziniec,
Mirsk, Kamień, Krobicę, Świeradów Zdrój – okolice stacji
gondolowej i tam zjedziemy do Czerniawy. Przez Ołowice, Mirsk i Proszówkę wrócimy do Gryfowa Śląskiego.
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„Sen Waldemara” – tak będzie się nazywała
wycieczka rowerowa opracowana przez mieszkańca Lubania Śląskiego a naszego przyjaciela
pana Waldemara Binsztoka. Wyjedziemy w niedzielę
14 sierpnia o godz. 10.00 z gryfowskiego rynku. Obierzemy kierunek na urocze miejscowości: Ubocze,
Rząsiny, Wolbromów, Gościszów, Nowogrodziec, Radostów i przez Olszynę Lubańską wrócimy do Gryfowa.
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„Maraton Kazimierza” – to autorska trasa rowerowa opracowana przez naszego przyjaciela a mieszkańca Lubania Śląskiego pana Kazimierza Naruszewicza. 21 sierpnia start, jak zawsze o godz.10.00
z gryfowskiego rynku. Pojedziemy przez Nową Świdnicę, Olszynę Lubańską, Lubań do Henrykowa. Tam
zrobimy sobie zdjęcie pod najstarszym cisem w Polsce
i ruszymy dalej przez : Pisarzowice, Wesołówkę, Zarębę,
Kościelnik, Jałowiec, Olszynę Dolną, Olszynę Lubańską,
Biedrzychowice do Gryfowa Śląskiego.
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W ostatni weekend sierpnia (27-28) nasza grupa
weźmie udział w dwudniowym rajdzie rowerowym „Zaręba – Siekierczyn – Frydlant”. Rajd
organizuje Osiedlowy Dom Kultury w Zarębie. Koszt
rajdu wynosi 30 zł. Wymagany jest kask rowerowy.
Organizator zapewnia nocleg w Arnolticach, ubezpieczenie, kolację i śniadanie oraz samochód techniczny.
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Wieża dawniej i dzisiaj
Niby zwyczajne wsie
naszej gminy, a jednak
każda z nich skrywa swoje
tajemnice i ciekawe fakty.
Pozwoliłem sobie napisać
tyle, ile wiem o Wieży. Choć
część historii odkryłem
w książkach, dokumentach
i na mapach, to jednak następne karty są zawarte
w pamięci mieszkańców
oraz w ich domach (meble,
książki, zdjęcia...).
Zacznę od początków.
Jak wiadomo średniowieczne wsie powstawały w okolicy lokowanych kościołów.
Nie inaczej było w tym
przypadku. W 1346 roku
w tzw. Górnej Wieży (Wieża była podzielona do wojny na dolną i górną) wybudowano kościół parafialny.
Nie był duży, przypominał
kaplicę cmentarną, miał
niedużą wieżę. Wokół niego, na cmentarzu chowano
zmarłych. Groby miały
numerację – największy
numer, jaki widziałem to
163. Obecnie cmentarz
jest bardzo zarośnięty, ale
można dostrzec fragmenty
murów kościoła, częściowe napisy na nagrobkach,
wbudowanych w mury
cmentarza. Ostatnią osobę pochowano na nim
w połowie lat czterdziestych, co ciekawe była to
Polka. Za drogą funkcjonowała gospoda. W budynku
tym jest wyraźnie zaznaczona „sala zabawowa”.
Po niedzielnej mszy ludzie jedli, pili i bawili się.
Od tej gospody do zniszczonego mostu na Kwisie
wiedzie polna droga (o tym
moście mało kto wie). Za
mostem są dwa stare budynki (Brzeziniec). Z tego
miejsca można dotrzeć
do gryfowskiego szpitala
(dawniej sanatorium Birkenhof). Kuracjusze ponoć
czasami zachodzili tą trasą do gospody. Idąc łąką,
wyrasta przed nami akacja – jedna z najstarszych
w
regionie.
Następny
z „budynków publicznych”
to szkoła. Podobnie, jak
inne nieopodal kościoła.
Obecnie jest to świetlica

4

wiejska (część budynku),
której jedyne pomieszczenie to była sala lekcyjna.
Jest tylko jedna, gdyż do
szkoły chodziło niewielu
uczniów. Nauczano w niej
podstaw – czytania, pisania
i liczenia. Idąc drogą w stronę Gryfowa, natrafiamy na
dość duży dom. Wg tego,
co mówią ludzie mieściła
się tam plebania. W środku
jest wiele dużych pomieszczeń, posadzka wykonana
z płyt granitowych, a nad
głowami widnieje sklepienie (kształtem przypomina
krzyżowe).
Dolna Wieża powstała
znacznie później. W 1669 r.
w tej części wsi wybudowano kościół ewangelicki. Jest
on bardziej znany, częściej
wymieniany w dokumentach oraz o wiele większy
od pierwszej świątyni. Oba
kościoły zostały zniszczone po wojnie. Pierwszy
w 1946 roku, a drugi
w 1949 r. W jego pobliżu
także znajdują się budynki o podobnej funkcji, jak
opisywane wcześniej. Tu
znajdziemy także ogromną
czerwoną willę, biały dom z
wieżyczkami i przejściami
nadziemnymi oraz dawną
gospodę. Niedaleko trochę
zaniedbany folwark (obok
rośnie stary tulipanowiec).
Jeśli udamy się w stronę
Gryfowa, po lewej stronie
drogi przed mostem jest
miejsce, w którym znajdował się niegdyś duży budynek restauracyjny. Jego
fotografie możemy znaleźć
w internecie (kilkupiętrowy
biały budynek z wysokimi
oknami). Uwagę zwracały
charakterystyczne
duże
okna. Przed wojną znajdował się nieopodal dwór
(niestety nie wiem, gdzie
konkretnie). Grunty Wieży
obejmują także wzgórze,
na którym wydobywano
bazalt. Za drzewami trzeba uważać – mamy kilkanaście metrów urwiska.
Wyrobisko
jest
zalane
wodą. Codziennie można
tam spotkać wędkarzy. Po
przeciwnej stronie drogi
istniało wysypisko śmieci,
niedawno zrekultywowa-

ne. Wzgórze to nazywano
kiedyś szubienicznym. Od
kamieniołomu w stronę
Kwisy prowadziły tory kolejki, która transportowała
urobek aż do Proszówki.
Ślady jej trasy widoczne są
do dzisiaj. Jeśli chcemy ją
koniecznie zobaczyć, musimy obejrzeć film „Szklana
góra” (kręcony w Gryfowie,
a także w Wieży); w niektórych scenach jest widoczna
owa kolej. Przejeżdżała
ona nad Kwisą po moście,
który zardzewiały i ogołocony zniechęca do wypoczynku nad rzeką. Ostatnio coraz częściej mówi
się o odrestaurowaniu go
i poprowadzeniu trasą kolei ścieżki rowerowej. Choć
to nieoficjalne informacje,
jako aktywny rowerzysta
bardzo ucieszyłbym się
z takiej decyzji.
Ostatnią część tego artykułu poświęcę postaciom
historycznym związanym z
Wieżą. Zacznę od Eugenio
Caspariniego. Był wybitnym budowniczym organów kościelnych. Zbudował
organy w Jeleniej Górze,
Goerlitz (słynne „słoneczne
organy” – piszczałki ułożono w kształcie okręgu) oraz
ponoć także gryfowskie.
Zmarł w Wieży w 1706 r.
Następna postać to Ludwig
Schütze – artysta, twórca
stalorytów z baśniowymi
wizerunkami
krajobrazu; nauczyciel. Urodzony
w Dreźnie, zmarł w Wieży
w 1872 roku. Kolejny jest
Jan Krzysztof Schwedler

pastor w Górnej lub Dolnej
Wieży (źródła różnie podają), autor ponad 400 pieśni
kościelnych.
I dzisiaj w Wieży mieszka wiele znanych osób. Są
to byli piłkarze klubu piłkarskiego „Gryf” (dwóch
w złotej jedenastce 60-lecia), właścicielka znanego sklepu zielarskiego
w Gryfowie, ksiądz, były
duszpasterz w kościele
w Legnickim Polu (jednej
z najpiękniejszych barokowych świątyń w Polsce),
miejski radny, kominiarz,
sędzia,
bibliotekarka
ZSOiZ, były wiceburmistrz
Gryfowa, dyrektor gryfowskiej szkoły podstawowej i wielu, wielu innych.
Z Wieży pochodzi też znany polski aktor Andrzej
Chyra. Na samym końcu ja
– jeżdżę w Gryfowskim Towarzystwie Cyklistycznym
i przy okazji pozdrawiam
wszystkich,
czytających
„moje wypociny” rowerzystów.
Paweł Zatoński
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