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Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim. Szkoła Podstawowa w Rząsinach.

Szkoła Podstawowa w Uboczu. Gimnazjum w Gryfowie Śląskim.

Zwycięska palma z Wieży.
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Kurier Gryfowski

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Gryfowie Śląskim zaprasza 
do wspólnej zabawy podczas

Majówki 2013
Zaczynamy 3 maja o godz. 16.00 na estradzie 

na gryfowskim rynku. W programie m.in. kon-
certy hip-hopowe dla młodzieży. Jako gwiazdę 
tegorocznej imprezy  gościć będziemy zespół 
„FRIDOLIN EKSTRA”. Jest to grupa młodych, 
zdolnych muzyków z Domu Kultury w Bischo-
fswerdzie w Niemczech, który to od lat zaprzy-
jaźniony jest z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem 
Kultury.

Majowy wieczór zakończymy rytmami pod 
chmurką serwowanymi przez DJ-a.

Szczegółowy program znajdziecie Państwo  
w gablotach ogłoszeniowych oraz na stronie 
www.gryfow.pl. Zapraszamy do wspólnego spę-
dzenia wolnego czasu!
     
  

W Niedzielę Palmową rozpoczynającą Wiel-
ki Tydzień mieszkańcy Gryfowa Śląskiego byli 
świadkami podróży w czasie, a to za sprawą spe-
cjalnego programu w ramach VII Jarmarku Wiel-
kanocnego.  Impreza odbyła się na gryfowskim 
rynku, a organizatorem był jak zawsze Miejsko- 
Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim. 
Poza wielością stoisk handlowych, na gryfowian 
czekał bogaty program artystyczny. Nie było 
gwiazd typu Doda zczy Feel, więc i tłumów nie 
było. Jednak Ośrodek Kultury  poddawać się nie 
zamierza, bo idee organizacji tego typu imprez są 
szczytne. Otwarcia jarmarku dokonał Burmistrz 
Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik wraz z Sekreta-
rzem Gminy i Miasta – Jerzym Andrzejczakiem. 
Imprezę pięknie wzbogaciły występy estradowe 
dzieci z Przedszkola Publicznego w Gryfowie Ślą-
skim, Szkół Podstawowych z Rząsin, Ubocza, Gry-
fowa Śląskiego oraz Gimnazjum. Na jarmarkowej 

scenie pojawiły się jak zawsze niezawodne zespoły 
ludowe „Rząsinianki” oraz „Gryfowianie”. Mimo 
zimowej aury panującej na dworze, na stoiskach 
jarmarcznych zagościła wiosna. W tym roku chęć 
uczestniczenia w Jarmarku organizowanym przez 
M-GOK zgłosiło aż 28 twórców! Jak udało nam się 
ustalić, ten imponujący efekt jest wynikiem rozsła-
wionej na cały region ciepłej atmosfery stworzonej 
przez organizatora. W siedzibie organizacji poza-
rządowych M-GOK zorganizował punkt, gdzie 
dodatkowo każdy twórca mógł znaleźć chwilę 
wytchnienia przy gorącym, świątecznym żurku 
oraz kawie i herbacie. Na stoiskach twórców, któ-
rzy przybyli m.in. z Rakowic, Płóczek Górnych, 
Kotlisk, Działoszyna, Henrykowa, Olszyny, Woj-
cieszyc, Olesznej Podgórskiej, Gaszowa, Milęcic, 
Pobiednej, twórców oraz przedstawicieli szkół 
z miasta i terenu sołectw gminy Gryfów Śląski 
piętrzyły się kolorowe stroiki na stół, wielkanoc-

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury pra-
gnie szczególnie podziękować niżej wymie-
nionym osobom:
■ Burmistrzowi Gminy i Miasta Olgierdo-
wi Poniźnikowi oraz Sekretarzowi Gminy  
i Miasta Jerzemu Andrzejczakowi za pa-
tronat nad imprezą oraz wsparcie naszych 
działań,
■ Pani Teresie Polesiak – z Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Lwówku Śląskim  
z oddziałem w Gryfowie Śląskim za ogromne, 
bezinteresowne zaangażowanie w  pomoc  
w zorganizowaniu części handlowej Jarmarku,
Dziękujemy nauczycielom za przygotowa-
nie występów dzieci i młodzieży:
■ z Przedszkola Publicznego w Gryfowie Ślą-
skim – Pani Barbara Baszak oraz Wioletta 
Olszewska,
■ ze Szkoły Podstawowej z Rząsin – Pani 
Ewa Chorzępa,
■ ze Szkoły Podstawowej z Ubocza – Pani 
Alicja Jaworska,
■ ze szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim 
oraz Gimnazjum – Pan Maciej Styszyński.

Dziękujemy niezawodnym zespołom 
folklorystycznym: „Rząsinianki” oraz 
„Gryfowianie” za wspaniałe występy.

Bardzo dziękujemy wolontariuszom: Jac-
kowi Nowosielskiemu, Pawłowi Samcowi 
oraz Danielowi Łojko za bezinteresowną 
pomoc w organizacji jarmarku w plenerze.

Burmistrz Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski

Związek Kombatantów RP i BWP
Związek Inwalidów Wojennych RP

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

zapraszają na

UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW
ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA 

W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

Program: 
godz. 10.30 – Kościół Parafialny 
■ uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny
godz. 11.30 - Tablica Pamiątkowa ku czci 
Kombatantów  Ziemi  Gryfowskiej w Rynku:
■ montaż słowno-muzyczny przygotowany 
przez sekcję  wokalną z Miejsko-Gminnego     
Ośrodka Kultury
■ uroczyste składanie kwiatów      

ZAPRASZAMY

Anna Domino

 Jarmark 
Wielkanocny 2013

ne pisanki, świąteczne kartki, palmy i kulinarne 
specjały. Swoje wyroby jak zawsze zaprezentowała 
grupa uczestników Pracowni wyrobu biżuterii  
i decoupage z M-GOK. Najważniejszym elemen-
tem VII Jarmarku Wielkanocnego było rozstrzy-
gnięcie konkursu na najpiękniejszą palmę wielka-
nocną. Do udziału zgłosiło się 6 sołectw. Po wnikli-
wej i obiektywnej ocenie, jury konkursu w składzie: 
Elżbieta Kurec, Teresa Wolska oraz Marta Kraw-
czyk ogłosiło werdykt. Konkurs wygrało sołectwo 
Wieża, czym powtórzyło zeszłoroczny sukces.  
II Miejsce zajęła Rada Sołecka Krzewie Wielkie,  
III miejsce sołectwo Młyńsko.

Serdecznie Dziękujemy mieszkańcom oraz 
osobom przyjezdnym, którzy mimo trudnej aury 
odwiedzili tegoroczny Jarmark. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim zaprasza na spotkanie z Bolesławem Osi-
pikiem – Rowerowym ambasadorem Jeleniej Góry.

26 kwietnia o godz. 17.00 w sali widowiskowej M-GOK odbędzie się prelekcja oraz pokaz multi-
medialny pt. „Rowerowe podróże po Europie”. Wstęp jest wolny.

Na slajdach będzie można zobaczyć rowerową pasję charyzmatycznego cyklisty. W 2010 r. Bole-
sław Osipik świętował przejechanie w trakcie swoich wypraw 300 tysięcy kilometrów. 

Zapraszamy wszystkich pasjonatów jednośladów oraz miłośników podróżowania do wzięcia 
udziału w spotkaniu. 

Rowerowy ambasador 
Jeleniej Góry w M-GOK

Anna Domino

Anna Domino
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim informuje, że z dniem 1 stycznia 2013 roku, weszła w życie 
ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2012 poz.1548). 
W wyniku zmian prawnych obligatoryjnie wszystkie decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji  
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku koniecznością opieki nad niepełnosprawną osobą spokrewnioną 

w y g a s a j ą   z   m o c y   p r a w a   z   d n i e m   1  l i p c a   2013  r o k u.
Osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych 
(obowiązujących do 31 grudnia 2012 r.) zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r., 
jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych. Ustawodawca w miejsce dotychczas przyznawanego świadczenia pie-
lęgnacyjnego wprowadził od 1 stycznia 2013 r., dwa nowe świadczenia: 1) specjalny zasiłek opiekuńczy; 2) świadczenie pielęgnacyjne 
na nowych zasadach

1) Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje 
osobom, na których zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) 
ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnu-
ją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
w związku z koniecznością sprawowania stałej 
opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwa-
łej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności stałego współ-
udziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli 
łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę 
oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeli-
czeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł
Prawo do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego 
(w wysokości 520,00 zł miesięcznie), ustala się 
na okres zasiłkowy –obecnie do 31 października 
2013 r.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, 
jeżeli: osoba sprawująca opiekę ma ustalone 
prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z ty-
tułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku 
zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świad-
czenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, 
zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego 
lub świadczenia przedemerytalnego, podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu  
i rentowym z innych tytułów, ma ustalone prawo 
do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świad-
czenia pielęgnacyjnego,   legitymuje się orzecze-
niem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2) Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezy-
gnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobko-
wej przysługuje:  matce albo ojcu,   opiekunowi 
faktycznemu dziecka,    osobie będącej rodziną 
zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej,  innym osobom, na 
których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 
lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem 
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania 
opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwa-
łej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności stałego współ-
udziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, innym niż spokrewnione w pierwszym 
stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje 
świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy 
spełnione są łącznie następujące warunki:
1)  rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, 
zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są mało-
letni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności;
2)  nie ma innych osób spokrewnionych  
w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legity-
mują się orzeczeniem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności;
3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 
i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli 
niepełnosprawność osoby wymagającej opieki 
powstała:
1)  nie później niż do ukończenia 18. roku życia 
lub
2)  w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, 
jednak nie później niż do ukończenia 25. roku 
życia.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje od 1 lipca 
w wysokości 620,00 zł. miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, 
jeżeli:
1)   osoba sprawująca opiekę: ma ustalone pra-
wo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu-
łu śmierci małżonka przyznanej w przypadku 
zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świad-
czenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, 
zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego 
lub świadczenia przedemerytalnego, specjalnego 

zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgna-
cyjnego;
2)  osoba wymagająca opieki: pozostaje  
w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek 
legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, została umieszczona w ro-
dzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej 
spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka, na 
osobę wymagającą opieki inna osoba ma usta-
lone prawo do wcześniejszej emerytury, członek 
rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone 
prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z ty-
tułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku 
opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, 
na osobę wymagającą opieki inna osoba jest 
uprawniona za granicą do świadczenia na po-
krycie wydatków związanych z opieką, chyba że 
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego lub dwustronne umowy o zabezpie-
czeniu społecznym stanowią inaczej.

2a) Zgodnie z art. 12 ust 1 o zmianie ustawy  
o świadczeniach rodzinnych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U z 7 grudnia 2012 
poz.1548) osobom uprawnionym do świad-
czenia pielęgnacyjnego przysługuje prawo 
do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego  
w wysokości 100,00 zł miesięcznie w okresie od 
1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r., jeżeli 
spełniają warunki świadczenia pielęgnacyjnego 
określone jw. Postępowanie w sprawie ustalenia 
prawa do w/w dodatku wszczyna się z urzędu. 

2b) Dodatkowo zgodnie z Rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.  
w sprawie szczegółowych warunków realizo-
wania rządowego programu wspierania osób 
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjne-
go osobom mającym ustalone prawo do świad-
czenia pielęgnacyjnego spełniającego warunki 
nowego świadczenia pielęgnacyjnego (jw.) za 
miesiące kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 
wrzesień, październik, listopad lub grudzień 
2013r. przysługuje prawo do pomocy finansowej  
w wysokości 200,00 zł miesięcznie Postępowa-
nie w sprawie ustalenia prawa do w/w pomocy 
wszczyna się z urzędu.

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy 
Działu Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Gryfowie Śląskim, 

Ubocze 300, pokój nr 9, tel. 75-30-70-44
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Sąd Rejonowy w Lubaniu VII zamiejscowy Wydział Karny w Lwówku Śląskim  
w składzie: Przewodniczący SSR Justyna Krzysztofik-Skrzydłowska, Protokolant 
Karolina Birulo przy udziale Prokuratora – Magdaleny Kucharskiej
po rozpoznaniu w dniu 28.02.2013r. sprawy Tomasza Dziedziejko, urodzonego 
16.11.1990 r. w Lwówku Śląskim, syna Jana i Mieczysławy zd. Zając
oskarżonego o to, że:
I. w nocy 2 sierpnia 2011 r. w Wolbromowie, powiecie lwóweckim działając wspólnie 
i w porozumienu z innymi osobami, po uprzednim wygięciu drzwi wejściowych do 
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, z jej wnętrza zabrał w celu przywłaszczenia ka-
nister wraz z 15 litrami benzyny o wartości ok. 260 zł, działając na szkodę Urzędu  
i Gminy Miasta Gryfów Śląski
tj. o czyn z art. 279 § 1 kk
II. w nocy 2 sierpnia 2011 r. w Uboczu, powiecie lwóweckim, działając wspólnie  
i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim zerwaniu kłódki zabezpiecza-
jącej boczne drzwi wejściowe do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, z jej wnętrza 
zabrał w celu przywłaszczenia piłę spalinową marki Husqvarna, trzy kanistry wraz  
z benzyną oraz wieżę marki Sharp o łącznej wartości około 1400 zł, działając na szko-
dę Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski
tj. o czyn z art. 279 § 1 kk
III. W nocy 2 sierpnia 2011 r. w Rząsinach, powiecie lwóweckim, działając wspólnie  
i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim zerwaniu kłódki oraz wyłama-
niu zamka zabezpieczającego bramę do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, z jej 
wnętrza zabrał w celu przywłaszczenia piłę spalinową marki Stihl 370, kompresor 
marki SPECAIR, 50 metrów bieżących przewodu elektrycznego na plastikowej szpuli 
oraz trzy kanistry z benzyną, olejem Mixol i mieszanką do piły Stihl o łącznej warto-
ści około 2400 zł, działając na szkodę Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski
tj. o czyn z art. 279 § 1 kk
IV. w dniu 27 listopada 2011 r. w Gościszowie, powiecie bolesławieckim, działa-
jąc wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, po uprzednim dopasowaniu klucza  
w drzwiach pojazdu oraz holowaniu go linką holowniczą, zabrał w celu przywłasz-
czenia samochód osobowy marki VW Golf o nr rej. DBO6561 wartości 3000 zł, 
działając na szkodę Magdaleny Ciak-Sikory
tj. o czyn z art. 279 § 1 kk
1. Oskarżonego Tomasza Dziedziejko uznaje się winnego popełnienia czynów opi-
sanych w punktach I-IV części wstępnej wyroku stanowiących występki z art. 279 
§ 1 kk i przyjmująć, że oskarżony działał w ciągu przestępstw z art. 91 § 1 kk na 
podstawie art. 279 § 1 kk w zw. Z art. 91 § 1 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) lat 
pozbawienia wolności.
2. na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 2 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżo-
nego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 5 (pięciu) lat próby;
3. na podstawie art. 73 § 2 kk oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kura-
tora;
4. na podstawie art. 72 § 1 pkt 4 zobowiązuje oskarżonego do wykonywania pracy 
zarobkowej;
5. na podstawie art. 72 § 2 kk orzeka od oskarżonego obowiązek naprawienia szkody 
poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych: Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
kwoty 1.353,50 zł (jednego tysiąca trzystu pięćdziesięciu trzech, 50/00 złotych oraz 
na rzecz magdaleny Ciak-Sikory kwoty 1.500 zł (jednego tysiąca pięciuset złotych)  
w terminie 6 (sześciu) miesięcy od uprawomocnienia się wyroku;
6. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez 
jego ogłoszenie w czasopiśmie – Kurierze Gryfowskim;
7. na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz 
Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Wyrok w imieniu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W ubiegłym roku Ministerstwo Administra-
cji i Cyfryzacji wraz ze Stowarzyszeniem „Mia-
sta w internecie” zawarło umowę na realizację 
ogólnopolskiego projektu pod nazwą Polska 
Cyfrowa Równych Szans. Celem jest włączenie 
generacji osób powyżej 50 roku życia do cyfro-
wego świata. 

W Polsce z Internetu korzysta 60 procent 
Polaków, ale sposród 13 milionów osób w wieku 

powyżej 50 roku życia, z internetu korzysta tylko 3 miliony osób! Dlaczego tak 
niewiele? Okazuje się, że nie chodzi o dostęp do komputera czy Internetu. Bo 
w wielu domach i komputer i Internet jest, ale korzystają z niego młodzi lub 
bardzo młodzi. Osoby po pięćdziesiątce często mówią, że to ich przerasta, ze 
boja się coś zepsuć, że to nie dla nich, że zbyt skomplikowane.

Ale Internet nie jest taki straszny! O czym łatwo można się przekonać.  
W Polsce przeszkolono prawie 3 tysiące wolontariuszy, którzy chcą zachęcić 
osoby starsze do korzystania z tych przyjaznych ludziom urządzeń elektronicz-
nych. Komputera, telefonu, Internetu...

  W Gryfowie Śląski i całej gminie sukcesywnie będą pojawiały się miejsca, 
gdzie będzie można w przyjaznej i ciepłej atmosferze zasiąść przed ekranem  
i pożeglować bezpiecznie w nieznane...

Latarniczki Polski Cyfrowej Równych Szans Henryka Socha-Zawadzka  
i Małgorzata Walczak już zaczynają realizować swoje Lokalne Plany Działania  
w Gryfowie i okolicach. Nie taki Internet straszny, czyli polub wnuka na face-
booku. I Sami swoi – Internet dla mas, dwa przedsięwzięcia ruszają już w tym 
miesiącu.Władze Miasta i Gminy bardzo przychylnie odniosły się do projektu. 
Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek 18 kwietnia o godz. 16.15,  w bu-
dynku ratusza, w sali organizacji pozarządowych (wejście od postoju taksówek). 
Następne przewidziano na 25 kwietnia również na 16.15. Zajęcia prowadzić 
będzie Małgorzata Walczak – latarnik projektu Polska Cyfrowa Równych Szans. 

Tel. kontaktowy 502-411-775. Zapraszamy!

Polska Cyfrowa Równych Szans 
czyli spotkania z Internetem

Henryka Socha-Zawadzka

UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY!
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów 

RP i BWP informuje, że od dnia  1 kwietnia 2013 r. siedziba 
Związku została przeniesiona z ulicy Bankowej do budynku 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 33 a. 

Biuro Związku będzie czynne w piątki w godz. 9.00-12.00, 
natomiast składki będą przyjmowane przez księgowego 
M-GOK w dniach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki 

w godzinach 8.00 – 15.00 oraz we wtor-
ki w godzinach 12.00-18.00.

Telefon kontaktowy do M-GOK: 75 78-12-900

WAŻNE OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że  

z dniem 30 kwietnia 2013 r. mija ostateczny termin skła-
dania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. W przypadku niezłożenia dekla-
racji w określonym terminie, Burmistrz określi w drodze

decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki,  
w tym średnią ilość odpadów powstających na nierucho-
mości o podobnym charakterze, z zastosowaniem górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  
w wysokości 136 zł brutto za 1m3 odpadów niesegregowa-
nych, 108 zł brutto za 1m3 odpadów zbieranych w sposób 
selektywny.

Obowiązujące w naszym kraju  przepisy zabraniają  wypalania wszelkiego 
rodzaju pozostałości roślinnych. § 43 Rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku – wypalanie słomy  
i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione. Art.124 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody mówiący, że „Zabrania się wypa-
lania łąk, pastwisk i nieużytków, rowów, pasów przydrożnych szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. 

Na osobę, która nie przestrzega zasad bezpieczeństwa pożarowego funkcjo-
nariusz Państwowej Straży Pożarnej ma prawo nałożyć mandat karny w wy-
sokości do 500 złotych, a w przypadku kiedy powstają straty, istnieje również 
możliwość skierowania wniosku o ukaranie do Sądu. Będziemy również   wnio-
skować do Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa wypłacającej   
dopłaty do właścicieli  gruntów rolnych ze środków unijnych, o ich cofnięcie 
dla tych użytkowników, na których gruntach rolnych powstały pożary, co może 
świadczyć o prowadzonym niewłaściwym ich użytkowaniu.

Strażacy  apelują i proszą 
o całkowite zaniechanie                                      

wypalania  traw i  pozostałości roślinnych
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Jest nas coraz mniej
czyli demografia w mieście i gminie Gryfów Śląski

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie miasta  
i gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 10040 osób, w tym 
w mieście 6914 osób, a na terenie wiejskim 3126 osób.

W ogólnej liczbie mieszkańców było 5221 kobiet i 4819 mężczyzn.  
W przedziale wiekowym dzieci i młodzieży do 18 roku życia na terenie 
miasta zameldowanych było 1185 osób, a na terenie wiejskim 600 osób – 
ogółem 1785 osób. Na terenie miasta i gminy zameldowanych jest 6545 
osób w wieku produkcyjnym (mężczyźni 19-65, kobiety 19-60) w tym 3479 
mężczyzn i 3066 kobiet. Mężczyzn powyżej 65 roku życia mamy- 449 a ko-
biet powyżej 60 roku życia -1261.

W roku 2012 zarejestrowano 81 urodzeń tj. o 10 mniej niż w roku 2011  
i o 23 mniej w porównaniu do roku 2010.W wyniku zgonów liczba ludności 
zmniejszyła się o 92 osoby w roku 2012, o 106 w roku 2011 i o 118 osób 
w 2010 roku.W porównaniu do roku 2011 liczba ludności miasta i gminy 
zmniejszyła się o 57 osób, a w stosunku do 2010 roku ubyło 97 osób, w tym 

29 marca br. w czasie Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego nadano tytuł 
„Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego” panu Tadeuszowi Matusewiczowi.  
Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił samorząd Gminy Gryfów Śląski.
W uzasadnieniu wniosku czytamy między innymi:

Pan Tadeusz Matusewicz jest właścicielem firmy „ Matusewicz – Budowa 
Maszyn S.J.” – największym w Polsce producentem innowacyjnych linii tech-
nologicznych dla przemysłu galwano-technicznego, generalnym wykonawcą 
najbardziej prestiżowych projektów z zakresu budownictwa specjalistycznego, 
ekologicznego oraz inżynieryjnego. To wspaniały pracodawca zatrudniający 
160 pracowników, osoba niezwykle aktywna i zaangażowana w rozwiązywanie 
problemów na wielu płaszczyznach, również tych w sferze życia społecznego. 
Charakteryzuje go wierność ponadczasowym wartościom, oddanie dobru 
wspólnemu. Pan Tadeusz Matusewicz inspiruje do podejmowania wielu przed-
sięwzięć wspierających rozwój sportu. Wspiera Towarzystwo Taneczne, Polski 
Związek Wędkarski, szkoły, dzieci niepełnosprawne. Jest sponsorem licznych 
inicjatyw środowiskowych m.in. Święto Miasta „Kwisonalia”, corocznych „Do-
żynek”, budowy nowej Przychodni Zdrowia w Gryfówie Śl., laureatem tytułu 
„Zasłużony dla Gminy i Miasta Gryfów Śląski – Złota Rybka” oraz plebiscytu 
„Kryształ Izerski”. Jest też honorowym dawcą krwi.

Zasługi i dokonania pana Tadeusza Matusewicza są świadectwem nie-
zwykłej, godnej naśladowania postawy, stanowiącej inspirację dla innych. Jego 
wszechstronna działalność jest powodem do chluby nie tylko Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski, ale całego Powiatu Lwóweckiego. Nie sposób nie dostrzec i nie 
docenić jego wkładu w otaczającą nas lokalną rzeczywistość.

Pan Tadeusz Matusewicz, to wspaniały ambasador naszego regionu  
– z całą pewnością „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”. Bardzo serdecznie 
mu gratulujemy.

Strategia rozwoju w każdej gminie jest ważnym dokumentem programowym. 
Strategię rozwoju opracowuje się po to, by podmiot ją tworzący dysponował wła-
snym sformalizowanym pomysłem rozwojowym zapisanym w formie dokumen-
tu, dzięki któremu będzie mógł racjonalnie organizować swoje przyszłe działanie. 
Dlatego też w strategii dominujące miejsce powinny zająć te przedsięwzięcia, 
które władza lokalna może sama podjąć i za które może odpowiadać. Nie po-
winna ona obejmować rutynowych zadań naszego samorządu, które musi speł-
niać niezależnie od okoliczności, a powinna ograniczyć się do głównych zadań, 
których rozstrzygnięcie określać będzie główne kierunki funkcjonowania Gminy. 
Strategia też nie może być „koncertem życzeń”, ponieważ każde środowisko – je-
żeli tylko ma taką możliwość – prezentuje swoje najczęściej rozbudzone potrzeby 
i później domaga się włączenia ich do strategii. Jednym słowem – strategia to 
sztuka dokonywania wyboru!

Poprzednia strategia Rozwoju Gminy Gryfów Śląski została opracowana  
w 1999 roku. Od dnia jej przyjęcia minęło zatem 13 lat, podczas których zarów-
no szeroko rozumiane struktury wewnętrzne gminy, jak i jej bliższe oraz dalsze 
otoczenie, uległy bardzo istotnym zmianom. Zmienił się układ czynników, które 
mają zostać wykorzystane w jej rozwoju. Pojawiły się nowe szanse, a także nowe 
zagrożenia, które wskazują na potrzebę jej przyjęcia. 
Potrzebę tę uzasadniam:
▶ nowym okresem programowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 
na lata 2014-2012,
▶ nową strategią rozwoju województwa dolnośląskiego,
▶ możliwością ułatwienia pracy władzom samorządowym przy jednoczesnym 
zyskaniu skuteczności i efektywności,
▶ dużym stopniem nieaktualności dotychczas obowiązującej strategii, potrzebą 
udoskonalenia procedury wdrożeniowej i monitoringowej, która była bardzo 
słabą stroną poprzedniej strategii.

Nowa strategia rozwoju Gminy Gryfów Śląski ma być oparta na metodologii 
partnerstwa lokalnego, co oznacza że osiągnięcie celów strategicznych Gminy za-
leży od tego, czy uda się wprowadzić „partnerstwo lokalne w życie”. Partnerstwo 
lokalne należy rozumieć jako współpracę trzech sektorów: publicznego, społecz-
nego i gospodarczego, mającego na celu analizę potrzeb i problemów oraz poszu-
kiwanie metod ich rozwiązania i wdrażania wspólnymi siłami partnerów. Mimo 
coraz szerszej kampanii na rzecz partnerstwa lokalnego i działań zmierzających 
w tym kierunku, współpraca trzech sektorów jest wciąż jednym z najsłabszych 
ogniw rozwoju lokalnego w naszym kraju.

Do opracowania Strategii Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski powołał 
14 osobowy zespół w skład którego wchodzą radni Gminy i Powiatu, pracownicy 
Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy oraz przedstawiciele przedsiębiorców 
i organizacji pozarządowych. Strategia będzie opracowywana metodą warsztato-
wą. Planujemy przeprowadzenie 

6 warsztatów, na których zostanie przedstawiona diagnoza sytuacji społecz-
no-gospodarczej Gminy, zostanie określona misja i wizja oraz cele strategiczne  
i cząstkowe. Pierwsze warsztaty odbędą się 7 maja bieżącego roku w Gimnazjum 
w Gryfowie Śląskim w godzinach 9:00-15:00. Warsztaty są otwarte i bardzo ser-
decznie zapraszam Państwa do udziału.

Strategia dla Gminy

Zasłużony dla powiatu

na terenie miasta nastąpił spadek liczby mieszkańców o 113 osób, natomiast 
na terenie wiejskim ilość zameldowanych wzrosła o 16 osób.

 Analizując zestawienia statystyczne dotyczące mieszkańców miasta 
i gminy Gryfów Śląski w latach 2010-2012 zauważa się, że z roku na rok 
zmniejsza się o około 50 osób ogólna ilość mieszkańców naszej gminy. Oficer Prasowy KPP Lwówek Śl. asp. Mateusz Królak

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak
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Dyżury aptek
W soboty, niedziele 

i święta od 18.00 do 20.00
Apteka PRIMULA, ul. Rynek 3

Apteka Busola, ul. Akacjowa
Apteka Pod Gryfem, ul. Kolejowa 19c
Apteka Remedium, ul. Malownicza 1

01.04-07.04  Busola, 08.04-14.04  Pod Gryfem
15.04-21.04  Remedium, 22.04-28.04  Primula
29.04-05.05  Busola, 06.05-12.05  Pod Gryfem
13.05-19.05  Remedium, 20.05-26.05  Primula
27.05-02.06  Busola, 03.06-09.06  Pod Gryfem
10.06-16.06  Remedium, 17.06-23.06  Primula
24.06-30.06  Busola, 01.07-07.07  Pod Gryfem
08.07-14.07  Remedium, 15.07-21.07  Primula
22.07-28.07  Busola, 29.07-04.08  Pod Gryfem
05.08-11.08  Remedium, 12.08-18.08  Primula
19.08-25.08  Busola, 26.08-01.09  Pod Gryfem
02.09-08.09  Remedium, 09.09-15.09  Primula
16.09-22.09  Busola, 23.09-06.10  Pod Gryfem
30.09-06.10  Remedium, 07.10-13.10  Primula
14.10-20.10  Busola, 21.10-27.10  Pod Gryfem
28.10-03.11  Remedium, 04.11-10.11  Primula
11.11-17.11  Busola, 18.11-24.11  Pod Gryfem
25.11-01.12  Remedium, 02.12-08.12  Primula
09.12-15.12  Busola, 16.12-22.12  Pod Gryfem
23.12-29.12  Remedium, 30.12-05.01  Primula

Bez wody nie ma życia – za tą oczywistą, wręcz banalną prawdą kryje się teza, która już nie jest tak 
powszechna i oczywista, że wodę przeznaczoną do spożycia, jako dobro rzadkie (czyli takie, którego ilość 
w naturze jest organiczona), należy oszczędzać i dbać o jej jakość w hydrosferze.

Dzień 22 marca został ustanowiony Światowym Dniem Wody. Natomiast pojawia się pytanie, czy hasło 
jest w stanie zmienić ludzką mentalność. Na wielkość zużycia wody w istotny sposób wpłynęło opomiaro-
wanie poboru przez jej użytkowników. W naszym mieście, od kilku lat zmniejsza się sprzedaż wody przez 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, o około 5% w stosunku rocznym. Jak długo utrzyma się ta tendencja? 
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć poziomu granicznego, do jakiego obniży się popyt odbiorców. W dużym 
stopniu decyduje o tym cena. Obok pytania jak my dbamy o naturalne środowisko (między innymi sza-
nując wodę), można zadać pytanie, jak środowisko dba o nas, czyli, jaką wodę otrzymujemy do spożycia  z 
naszych ujęć wodnych? Poniżej podajemy wyniki badań chemicznych i mikrobiologicznych wykonanych 
w styczniu 2013 roku na podstawie próbek pobranych na Stacji Uzdatniania  Wody w Gryfowie przy ul. 
Jeleniogórskiej 6, oraz w puncie poboru – Krzewie Wielkie:

Podane wyniki potwierdzają skuteczność przeprowadzonej pod koniec 2012 roku wymiany złoża 
filtrującego na stacji Uzdatniania Wody przy ul. Jeleniogórskiej 6, o czym była mowa w ubiegłorocz-
nym Kurierze Gryfowskim. Dla ścisłości należy dodać, że takiego uzdatniania nie wymaga woda ze 
studni przy ulicy Jeleniogórskiej 1. Zawarte w niej żelazo i mangan mieszczą sie w granicach normy.

O wodzie w różnych kontekstach można mówić bardzo długo. Jest to temat rzeka. Nie chodzi tu o 
wiedzę encyklopedyczną. Więcej konkretów w następnych numerach KG.

ZAWIADOMIENIE
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim 

ul. Kolejowa 42 przypomina o obowiązku ponownego wykupu miejsca pod grób na dalsze 20 lat.

Dotyczy to mogił z lat 1983 – 1993
W przypadku nie uregulowanych należności za mogiłę

 i rezerwację, mogiła i rezerwacja zostaną zlikwidowane.

Dobra woda

Dyrektor ZBGKiM w Gryfowie Śl. Helena Okulowska

Dyrektor ZBGKiM w Gryfowie Śl. Helena Okulowska

· 4 kwietnia 27 letni mieszkaniec Gryfowa prze-
bywając w lokalu, uderzając pięścią dokonał 
uszkodzenia maszyny do gier powodując szkody 
na kwotę 1400 zł. Obecnie toczy się  przeciwko 
niemu postępowanie karne. 
 
· W  nocy 5 kwietnia dokonano zniszczeń 
samochodów zaparkowanych przed jednym  
z bloków na ul. Lipowej. W samochodach spraw-
cy powybijali szyby, poprzecinali opony oraz 
uszkodzili karoserię, powodując szkody na kwotę 
około 7000 zł. Sprawcy zostali ustaleni i zatrzy-
mani przez patrol policji rano po zdarzeniu. 
Toczy się przeciwko nim postępowanie karne.  
 
·  Policjanci zespołu ds. nieletnich KPP Lwówek 
Śląski ujawnili, iż 15 letnia dziewczyna miesz-
kanka Gryfowa Śl. dokonała kradzieży na szkodę 
matki. Z nieletnią były kłopoty już wcześniej i jej 
postępowanie było analizowane przez policjan-
tów pod kątem usiłowania kradzieży oraz demo-
ralizacji. W trakcie tych czynności policjantom 
udało się ustalić, iż dziewczyna oprócz ucieczek  
z domu dokonała na szkodę matki kradzieży 
biżuterii złotej w postaci łańcuszka z medali-
kiem, obrączki, ośmiu szt. kolczyków,bransolety, 
dwóch pierścionków z białymi oczkami, wszystko  
o wartości 1500 zł. Część rzeczy odzyskano, trwają 
dalsze czynności w sprawie. Po wykonaniu czyn-
ności sprawą nieletniej zajmie się Sąd Rodzinny.  
Jednocześnie ostrzegamy, iż osobom, które za-
kupią skradzioną rzecz może  grozić kara za tzw 
„paserkę” do 5 lat pozbawienia wolności. 

Oficer Prasowy KPP Lwówek Śl. asp. Mateusz Królak

W 2012 roku na terenie naszego miasta  
i gminy powstało 38 pożarów. W porównaniu do 
2011 roku było ich o 25 mniej (spadek o 39,68%) 
Miejscowych zagrożeń było 138 i w porównaniu 
z 2011 roku nastąpił wzrost o 73 (o 112,30 %).
Miejscowe zagrożenia to inne niż pożar zdarze-
nia, stwarzające zagrożenie dla życia, środowiska 
lub mienia (np. akcje przeciwpowodziowe, wi-
chury, wypadki i kolizje drogowe).

Tak duży wzrost ilości miejscowych zagrożeń 
był związany przede wszystkim z akcją przeciw-
powodziową na terenie naszej gminy w lipcu 
2012 roku. 
Wyjazdy naszych Ochotniczych Straży Pożar-
nych do akcji ratowniczo-gaśniczych w 2012 r.:
■ OSP Gryfów Śląski, która działa w Krajowym 

Systemie Ratowniczo-Gaśniczym – 112 razy 
(do 35 pożarów i 79 miejscowych zagrożeń) 
■ OSP Krzewie Wielkie – 6 
(2 pożary i 4 miejscowe zagrożenia),
■ OSP Młyńsko – 7 
(1 pożar i 6 miejscowych zagrożeń), 
■ OSP Proszówka – 3 
(1 pożar i 2 miejscowe zagrożenia)
■ OSP Rząsiny- 9 
(3 pożary i 6 miejscowych zagrożeń)
■ OSP Ubocze – 12 
(6 pożarów i 6 miejscowych zagrożeń)
■ OSP Wolbromów – 6 
(1 pożar i 5 miejscowych zagrożeń)

Oprac. Stanisław Jóźwiak

Akcje Straży Pożarnej

PODZIĘKOWANIA
Składam serdeczne podziękowania 

strażakom z gryfowskiej OSP za udziele-
nie pierwszej pomocy podczas zagrożenia 
życia z powodu zatrucia tlenkiem węgla.

Danuta Przybysz

OGŁOSZENIE
W naszej nowo otwartej przychodni 

zdrowia od 8 kwietnia 2013 r. każdy 
poniedziałek od godz. 15.00 do 18.00 
będzie przyjmować pacjentów w ramach 
POZ lek. med. Dariusz Żołnowski.
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Marcin Lampart

I. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Lwówku Śląskim

Liceum Ogólnokształcące:
▶ klasa humanistyczna
▶ klasa politechniczna
▶ klasa przyrodnicza
▶ klasa pożarnicza
Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik ekonomista
▶ technik informatyk
▶ technik handlowiec
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
kształcąca w zawodach:
▶ klasa wielozawodowa
Szkoły Policealne kształcące w zawodzie:
▶ technik rachunkowości
▶ technik informatyk
▶ technik pożarnictwa
▶ technik bezpieczeństwa i higieny pracy
▶ opiekun medyczny
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

www.zsoiz.home.pl

II. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Gryfowie Śląskim

Liceum ogólnokształcące
▶ klasa humanistyczna
▶ klasa matematyczno-fizyczna
Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik hotelarstwa
▶ technik informatyk
▶ technik leśnik
▶ technik pojazdów samochodowych 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
kształcąca w zawodach:
▶ wielozawodowa 
▶ sprzedawca
▶ mechanik pojazdów samochodowych
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
▶ klasa na podbudowie zasadniczej szkoły zawo-
dowej – 2 lata
▶ klasa dla absolwentów gimnazjów i szkół pod-
stawowych -3 lata

www.zsoiz.gryfow.pl

III. Zespół Szkół Ekonomiczno
-Technicznych w Rakowicach Wielkich

Liceum ogólnokształcące: 
▶ klasa językowo-sportowa,
▶ klasa wojskowa,
▶ klasa pożarnicza, 

Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik architektury krajobrazu,
▶ technik hotelarskiej,
▶ technik żywienia i usług gastronomicznych,
▶ technik ekonomista,
▶ technik obsługi turystycznej,
▶ technik pojazdów samochodowych,
▶ technik mechanizacji rolnictwa,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
kształcąca w zawodach:
▶ mechanik pojazdów samochodowych,
▶ betoniarz - zbrojarz
▶ wielozawodowa

www.zsetrakowice.pl

Więcej na stronie www.powiatlwowecki.pl w zakładce oferta edukacyjna.

Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Szkoły prowadzone przez Powiat Lwówecki 
oferują szeroki wachlarz możliwości rozwoju i kierunków, spośród których wybierzesz coś dla siebie. Każda z naszych szkół pozwoli Ci zdobyć wiedzę  
i umiejętności potrzebne do zdobycia wymarzonego zawodu lub studiowania na wybranym kierunku

Bezrobocie – stan obecny, możliwości jego 
zmniejszenia (strefy ekonomiczne, pomoc 
przedsiębiorstwom) było tematem XXVIII Sesji 
Rady Powiatu Lwóweckiego, która odbyła się 29 
marca 2013 roku w siedzibie Starostwa. 

Zgodnie z zapowiedziami w obradach udział 
miała wziąć Ilona Antoniszyn – Klik - podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, niestety 
na dwa dni przed Sesją odwołała swój przyjazd. 
Sesję od powitania przybyłych gości rozpoczął 
Henryk Kulesza – Przewodniczący Rady. Po 
powitaniu odbyła się uroczystość wręczenia 
tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego” 
Tadeuszowi Matusewiczowi, właścicielowi firmy 
Matusewicz Budowa Maszyn S.J., który od lat 
wspiera zarówno Powiat Lwówecki jak i wiele 
inicjatyw społecznych w Gminie Gryfów Śląski. 

XXVIII Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego
Po uroczystości wręczenia, odbyła się cześć 

Sesji poświecona bezrobociu. Wstępem do 
dyskusji była prezentacja przedstawiona przez 
Dorotę Piotrowską-Maślankę – dyrektora Po-
wiatowego Urzędu Pracy. Oprócz prezentacji 
danych statystycznych prezentacja zawierała 
też informację i ocenę działań podejmowanych 
przez Urząd Pracy przeciwdziałających bez-
robociu. Niestety, powiat lwówecki ma jedną  
z najwyższych stóp bezrobocia spośród wszyst-
kich dolnośląskich powiatów, zajmuje piątą 
pozycję, i nic nie wskazuje na to by miało się to 
zmienić. Jak zauważyło wielu radnych, potrzeb-
na jest ściślejsza współpraca pomiędzy władzami 
powiatu i poszczególnymi gminami, których go-
spodarze mają więcej kompetencji w stwarzaniu 
warunków rozwoju działalności gospodarczej  

i przyciąganiu nowych inwestorów. W trakcie 
Sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie okre-
ślenia zadań, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2013 roku oraz co za tym 
idzie zmiany do Powiatowego Programu dzia-
łań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 
2009-2015. Podjęli również uchwałę w sprawie 
przyjęcia do realizacji zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej dotyczących przygotowania  
i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 
2013, przyjęli również zmiany do budżetu oraz 
szczegółowego wykonywania budżetu powiatu 
lwóweckiego na 2013 rok.

Kolejna Sesja odbędzie się pod koniec kwiet-

INFORMATOR POWIATOWY
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Justyna Skibińska z Gryfowa Śl. i Wojtek 
Trocewicz z Ubocza to para taneczna, która od 
kilku lat trenuje sportowy taniec towarzyski. Są 
uczniami gryfowskiego gimnazjum. Już jako małe 
dzieci pierwsze kroki taneczne stawiali w Gry-
fowie, następnie w Karpaczu, a w chwili obecnej 
trenują w jednej z najlepszych szkół tańca w Polsce  
– w Lubinie. Na treningi jeżdżą 3-4 razy w tygo-
dniu. Ich trenerem jest Patryk Mierzwa. Dodat-
kowo mają szkolenia z najlepszymi tancerzami 
w Polsce, wyjeżdżają na obozy taneczne. Oprócz 
dużego talentu wykazują się ogromnym zaangażo-
waniem. W to co robią wkładają serce i ze wszyst-
kich sił starają się być najlepsi. Są bardzo ambitni  
i pracowici. Justyna i Wojtek biorą udział w turnie-
jach tanecznych w całej Polsce oraz granicą.

Na turniejach ogólnopolskich już w wieku 10-
11 lat wielokrotnie stali na najwyższym stopniu 
podium. Są dwukrotnymi Wicemistrzami Okrę-
gu Dolnośląskiego, zajmują czołowe miejsca na 
turniejach Grand Prix Polski. Największym ich 
dotychczasowym osiągnięciem jest finał na Mi-
strzostwach Polski w Opolu 23 i 24 lutego 2013 r. 
Zajęli V miejsce w tańcach latynoamerykańskich  
i VI miejsce w tańcach standardowych.

Justyna i Wojtek posiadają klasę taneczną 
A – jest to najwyższa klasa, jaką można osiągnąć 

Justyna i Wojtek coraz wyżej 
– o finalistach Mistrzostw Polski 

w Tańcu z naszej gminy

w tej kategorii wiekowej (14-15 lat). Życzymy im 
dalszych sukcesów w tym pięknym sporcie.

OGŁOSZENIE
Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu 

Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim informu-
je miłośników górskich wycieczek, że zwolniły się 
miejsca na wyjazd do Zakopanego w terminie 
od 27 kwietnia do 5 maja br. 

Uczestnikom wycieczki zapewniamy: transport 
autokarowy w obie strony z Gryfowa Śląskiego; 
noclegi w pokojach 2, 3 osobowych z łazienkami, 
TV (2 noclegi w Jałowcowej Górze w Dobczycach, 
6-noclegów w pensjonacie „Danielka” w Zakopa-
nem); wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja, w dni 
świąteczne obiad + kolacja); usługi przewodnickie 
(Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, 
Kopalnia Soli w  Wieliczce, Rabka Zdrój, Sank-
tuarium M.B. Fatimskiej w Zakopanem, Dolina 
Kościeliska); grillowanie przy muzyce, kulig z po-
chodniami, wstęp do Aquaparku w Zakopanem  
i Kopalni Soli w Wieliczce oraz inne atrakcje m.in. 
zabawa przy muzyce góralskiej; ubezpieczenie NW.

Całkowity koszt imprezy „Majówka 
2013 w Zakopanem” to 890 zł.

Bliższe informacje 
Tel. 75 78-12-662 lub 669-835-570.

Redakcja

Prezes Zarządu PKPS w Gryfowie Śląskim 
Stanisław Dasiak

„Warto podróżować, bo człowiek zyskuje wtedy bo-
gatszą perspektywę. Docenia to, co ma. Nie wiedziałam 
też, że można się tak wzruszyć śpiewając polski hymn na 
obczyźnie. Takiego wrażenia sie nie zapomina„ – po-
wiedziała Weronika Wysopal – jedna z uczestniczek 
wyjazdu na III Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcz-
nej w Lubieniu Wielkim na Ukrainie. Spektakularny 
wyjazd, który odbył się w nawiększą chyba wiosenną 
śnieżycę wszechczasów, dał naszym gimnazjalistkom 
nie tylko możliwość sprawdzenia swoich umiejętności 
na arenie międzynarodowej, ale także zdobycia cen-
nych doświadczeń w zetknięciu z inną kulturą. Nie 
bez znaczenia był ceremoniał przekraczania granicy 
polsko-ukraińskiej. Procedury z tym związane były 
dla dziewcząt, nienawykłych już do widoku budek 
strażniczych, ciekawym przeżyciem. Gryfowska dru-
żyna piłkarek ręcznych spotkała się z dziewczętami  

Serdecznie dziękuję radnym powiatowym 
i gminnym: Staroście Józefowi Stanisławo-
wi Mrówce, Danielowi Koko, Małgorzacie 
Szczepańskiej, Ryszardowi Mrukowi, Iwonie 
Wasilewskiej, Jolancie Dudzik, Zenonowi 
Zatchiejowi, Arkadiuszowi Cichoniowi, Sta-
nisławowi Sawczakowi oraz pani Sekretarz Bar-
barze Rosochackiej-Horanin za sfinansowanie 
uczennicom Gimnazjum w Gryfowie Śl. podró-
ży na Ukrainę na III Międzynarodowy Turniej 
Piłki Ręcznej. 

Szczególnie dziękuję panu Adamowi Ho-
raninowi za poświęcenie prywatnego czasu  
i bezpieczny przewóz dzieci w skrajnych jak na 
marzec warunkach pogodowych.

Dyrektor Gimnazjum Alicja Kownacka

Szczypiorniak po ukraińsku

z Ukrainy podczas Powiatowego Turnieju Piłki 
Ręcznej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu 
w listopadzie 2012 roku. Gryfowianki uplasowały 

się na drugim miejscu, tuż za Ukrainkami. Wyjazd 
dawał możliwość rewanżu. Niestety, Ukrainki  
z Lubienia są wciąż nie do pokonania. Nasze zawod-
niczki pokazały jednak niebywałą klasę i wolę walki. 
Zajęły miejsce tuż za podium. Dominika Wojtkun 
zwyciężyła zaś w kategorii „Najbardziej waleczna za-
wodniczka turnieju”. Gratulacje należą się nie tylko 
im, ale również trenerowi Krzysztofowi Złocikowi. 
Ciekawostką wartą odnotowania jest fakt, że wypra-
wę w całości sfinansowali radni gminni i powiatowi.

M. Sz.
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Redakcja

Tegoroczny konkurs był dla Szkoły Podstawo-
wej w Gryfowie Śl. nie lada wyzwaniem. Wiązało 
się to z awansem do rangi konkursu ogólnopolskie-
go i zaszczytem objęcia honorowym patronatem 
konkursów przez Ministra Edukacji Narodowej, 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Kura-
tora Dolnośląskiego. To nie tylko przysporzyło 
splendoru proponowanej przez nas formie, ale 
jednoznacznie określało zwiększenie obowiązków 
i odpowiedzialności. Jako organizatorom zależało 
nam bardzo na tym, aby podsumowanie, jakże 
ważnego dla nas przedsięwzięcia, przebiegało we 
właściwej atmosferze, toteż przygotowania do nie-
go rozpoczęliśmy dużo wcześniej. 

Zakres tematyczny konkursów: ekologicznego  
i historyczno-regionalnego zobowiązywał do sta-
rannego przemyślenia i zaplanowania imprezy, któ-
rej tłem, jak co roku, miał być Jarmark wielkanocny. 
W programie między innymi znalazły się: występ 
zespołu ludowego Gryfowianie, gryfowskiej kapeli 
podwórkowej, kiermasze wielkanocne, stoiska  
z rękodziełem ludowym, swojskim jadłem, ręcznie 
wykonaną biżuterią. Także prezentacja tradycyjnej 
izby wielkanocnej. Ci, którzy nie po raz pierwszy 
odwiedzili tego dnia naszą szkołę, bezbłędnie roz-

„Polska jakiej nie znacie”
– rozstrzygnięcie ogólnopolskich konkursów

poznawali zapach swojskiej kiełbasy i swojskiego 
chleba, który nie tylko największych łasuchów nie 
pozostawiał obojętnymi. 

Tego dnia w szkole było gwarnie, wesoło i ko-

lorowo. Na uroczysty nastrój złożyły się nie tylko 
pięknie, świątecznie przyozdobione korytarze, ale 
także obecność współpracujących z nami od za-
wsze: rodziców, dziadków i starszego rodzeństwa. 
W klasach odbywały się warsztaty, na których dzię-
ki zdrowej rywalizacji i kreatywności mam i babć, 

a także samych dzieci powstawały istne cuda - cu-
deńka z masy solnej i ciasta piernikowego. Ogrom-
ny wybór pisanek kraszanek, jajek styropianowych, 
baranków, kurczaków, zajączków oferowanych na 
stoiskach przygotowanych przez poszczególne kla-
sy, mógł zadowolić najbardziej wybrednych klien-
tów, którzy nie oparli się zmysłowi handlowemu  
i inwencji młodych biznesmenów. 

Od rana czekaliśmy na gości. Dyrektor  
D. Zatoński i dyrektor J. Hawryluk witali laureatów 
konkursu i ich opiekunów, zapraszali ich do sali 
gimnastycznej, gdzie odbywało się oficjalne ogło-
szenie wyników. Wiedząc, jak ważne jest dla dzieci 
docenienie ich trudu, starannie już od miesięcy 
przygotowywaliśmy nagrody. Laureaci konkursu 
uhonorowani zostali imiennymi dyplomami. Po-
nadto zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali piękne 
maskotki, dyktafony i książki. Prace wykonane 
wieloma technikami, także przez połączenie roz-
maitych materiałów były, każda w swoim rodzaju, 
przez to wyjątkowe i przysporzyły dużego kłopotu 
jurorom z wytypowaniem zwycięzców. W holu 
wyeksponowano dorobek ubiegłorocznych laure-
atów konkursu, przygotowano też wystawę prac 
przeznaczonych do sprzedaży. W samej sali na spe-

cjalnie przygotowanych antyramach, można było 
obejrzeć nagrodzone prace plastyczne, poetyckie  
i literackie.

Wspaniale zaprezentował się zespół ludowy 
,,Gryfowianie” wykonując wiązankę piosenek 
ludowych, wzbudzając zainteresowanie nie tylko 
śpiewem, ale i pięknymi strojami. Prawdziwą furorę 
zrobiły czirliderki-króliczki, uczennice kl. III przy-
gotowane przez nauczyciela wychowania fizycz-
nego P. Mirosława Mleczka. Po wręczeniu nagród 
uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek, przy-
gotowany przez P. Piotra Bigusa i Radę Rodziców,  
a następnie na odbywający się w tym czasie w szko-
le Jarmark wielkanocny. Zgodnie z planem czas do 
wyjazdu można było przeznaczyć na zwiedzanie 
szkoły i uczestniczenie w przygotowanych specjal-
nie na ten dzień atrakcjach. Ogromnym uznaniem 
i zainteresowaniem cieszyła się prelekcja przy-
gotowana przez Centrum Edukacji Ekologicznej 
Karkonoskiego Parku Narodowego ph. ,, Walory 
przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego” 
poprowadzona przez P. Sabinę Tabakę i P. Artura 
Pałuckiego.

Z zainteresowaniem, ale i początkowo z pewną 
nieufnością, dzieci posmakowały regionalnych 
potraw. Także na parterze szkoły można było od-

W imieniu całej szkolnej społeczności
Dyrekcja Szkoły Podstawowej

w Gryfowie Śląskim
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wiedzić kawiarenkę oferującą bogaty wybór domo-
wego ciasta. Ogromnym powodzeniem cieszyła się 
oferta świetlicy szkolnej, gdzie chętni mogli ozdobić 
twarze w zabawne motywy świąteczne i kwiatowe. 
Na szczęście B. Wolar – nauczycielce plastyki (świe-
tlicy), nie zabrakło pomysłów.

Zamierzonym celem zadań konkursowych 
było rozwijanie zainteresowań uczniów tematyką 
ekologiczną, regionalną, ludową. Uaktywniło to 
twórczą wyobraźnię dzieci. Nie tylko rozbudziło 
ich wrażliwość estetyczną, ale także inspirowało do 
stosowania różnorodnych technik plastycznych. 
Każdemu dawało możliwość osiągnięcia sukcesu, 
co wpłynęło na: odkrycie przez uczestniczące  
w konkursie dzieci własnych uzdolnień i możli-
wości, dodało wiary w siebie, radości, zadowolenia  
i satysfakcji z osiągnięcia sukcesu (także opieku-
nom). Dostarczyło także konkretnego zasobu wie-
dzy na temat środowiska, rządzących w nim praw, 
ale także ludzi, którzy w tym środowisku i dla niego 
żyją. To również bardzo dobry sposób na szeroko 
pojętą integrację zespołu: społeczności uczniow-
skiej, rodziców, opiekunów i dziadków ze szkołą. 

Jarmark wielkanocny stał się forum, na którym 
można było oglądać rzeczy od dawna już wycofane  
z użytku. Ze zdziwieniem i ogromną ciekawością 
dzieci oglądały przedmioty zgromadzone w izbie 
wielkanocnej: warsztat tkacki, narzędzia do młóce-
nia zboża czy ubijaniu masła. Przygotowanie impre-
zy o takim rozmachu wymagało wiele pracy i zaan-
gażowania. Na pewno nie byłoby możliwe, gdyby nie 
udało się nam pozyskać do współpracy rodziców. 
Także bez pomocy i wsparcia sponsorów. To dla nas 
radość i satysfakcja, że proponowane przez nas for-
my cieszą się uznaniem i zrozumieniem środowiska. 
Jarmark stał się tradycją naszej szkoły, która także 
wrosła w pejzaż miasta. Być może gdyby nie on i jego 
organizatorzy, to mogłoby się tak zdarzyć, że zwycza-
je wielkanocne w tej części Polski znalibyśmy tylko  
z książek, czarno – białych zdjęć i nielicznych nagrań. 
Niestety czas jest nieubłagany, choć od tegorocznej 
imprezy minęło zaledwie kilka dni, już planujemy 
pracę na przyszły rok.

Od kilku lat jarmark szkolny i podsumowanie konkursów ma swoją markę i znaczenie w regio-
nie, ale w ogromnej mierze jest to zasługa naszych sponsorów, dzięki którym możemy przygotować 
tak ogromne przedsięwzięcie. W imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowania naszym 
sponsorom: Józefowi Stanisławowi Mrówce – Staroście Lwóweckiemu, Olgierdowi Poniźnikowi 
– Burmistrzowi GiM Gryfów Śląski, Halinie Klebanowicz – Dyrektorowi PCE w Lwówku Śląskim, 
Zespołowi Ludowemu „Gryfowianie”, Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej, Marii i Zygmuntowi Bo-
dakom, Michałowi Turkiewiczowi Prezesowi Zarządu Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w 
Lubaniu, Sylwii i Ireneuszowi Krasuckim – Zakład Piekarniczo-Cukierniczy „Krasucki” sp. z o.o. z 
Gryfowa Śląskiego, Annie i Dominikowi Korpysom – Firma Jantur – produkcja mebli, Januszowi 
Niebieszczańskiemu – Firma „Abi – Pol” w Proszówce, Dariuszowi i Markowi Niebieszczańskim 
– Zakłady Mięsne „Niebieszczańscy”, Mirosławie i Jerzemu Horbaczom – Piekarnia Cukiernia M&J 
Horbacz z Gryfowa Śląskiego, Waldemarowi Trubiłowicz – Przetwórstwo Warzywno-Owocowe Ścię-
gny, Andrzejowi Rajowi – Dyrektorowi Karkonoskiego Parku Narodowego, Arturowi Pałuckiemu 
– Głównemu specjaliście do spraw udostępniania parku Karkonoskiego i kierownikowi działu edukacji, 
Sabinie Tabace – kierownikowi ośrodka edukacyjno-muzealnego w Karkonoskim Parku Narodowym, 
Piotrowi Bigusowi – ,,Cynamonowa chata” w Czerniawie Zdrój, Wandzie i Markowi Kiewrom – ko-
ściół zielonoświątkowy, Annie Domino – Dyrektorowi MGOK w Gryfowie Śląskim i pracownikom, 
Marzenie Staliś i Elżbiecie Kurec, Marzenie Wojciechowskiej – Dyrektorowi Biblioteki Publicznej 
w Gryfowie Śląskim oraz pracownikom Iwonie Tatarczuk i Jolancie Kuczyńskiej, Marcie Willas – 
kierowniczce Świetlicy Środowiskowej w Gryfowie Śląskim oraz naszej niezawodnej Radzie Rodziców: 
Marcie Krawczyk, Bożenie Piwońskiej, Elżbiecie Korgul, Katarzynie Maras. Serdeczne podziękowa-
nia kierujemy również do wszystkich, którzy nie są wymienieni z imienia i nazwiska, a wnieśli ogromny 
wkład w przygotowanie podsumowania ogólnopolskich konkursów i jarmarku wielkanocnego.

W imieniu całej szkolnej społeczności
Dyrekcja Szkoły Podstawowej

w Gryfowie Śląskim

I Ogólnopolski i IV Dolnośląski 
Konkurs „Ekolog-Plastyk” 

„Polska jakiej nie znacie – najpiękniejszy 
pomnik przyrody w mojej okolicy” 

Kategoria klas I – III
I miejsce – Justyna Żuk kl. 1b, 
Szkoła Podstawowa w Gryfowie,
III miejsce – Wiktoria Kurec kl. 2a, 
Szkoła Podstawowa w Gryfowie,
wyróżnienia: Nikola Smusz kl. 3b, SP w Gryfo-
wie, Julia Fulczyńska kl. 3b, SP w Gryfowie. 
Kategoria klas IV – VI
Wyróżnienia: Wiktoria Moskalik kl. VIc, SP  
w Gryfowie, Magdalena Wojtczak kl. VI b, SP  
w Gryfowie.

I Ogólnopolski i IV Dolnośląski 
Konkurs „Ekolog-Poeta” 

„Pomniki przyrody – świadkowie pamięci” 
Kategoria klas I – III
III miejsce – „Na wycieczkę” autor Borys Hry-
ciew kl. II a, SP w Gryfowie,
Wyróżnienia: „Pomnik przyrody” autorka 
Oliwia Barbarowicz kl. III, SP w Gryfowie, 
„Smutny platan” Milena Hawryluk kl. III b, SP 

III miejsce – Justyna Żuk kl. 1b, SPw Gryfowie.
Wyróżnienia: Maciej Makuchowski kl. I, SP  
w Gryfowie
Kategoria klas IV - VI
„Pomaluj, zaczaruj – kartka wielkanocna”
Wyróżnienia: Michał Augustyn kl. V c, SP  
w Gryfowie Śląskim

I Ogólnopolski, III Dolnośląski 
Konkursu Historyczno-Regionalnego 

 „Człowiek ważny dla naszej ziemi” 
Kategoria klas IV - VI
I miejsce – Zofia Jakubowska kl. Vb, SP w Gry-
fowie, 
III miejsce – Artur Sikora kl. VIb, SP w Gryfowie.
Wyróżnienia: Dagmara Pender kl. VI c, SP  
w Gryfowie, Magorzata Trojanowska kl. VI c, SP 
w Gryfowie.

(więcej zdjęć z wydarzenia na stronie 20)

w Gryfowie, „Wodospad” autor Igor Kosk kl. II 
c, SP w Gryfowie.
Kategoria klas IV – VI
II miejsce – „O cisie w Henrykowie Lubańskim” 
autorka Magdalena Ślusarz kl. VI c, SP w Gry-
fowie,
III miejsce – „Platan nasz gryfowski” autorka 
Dagmara Pender kl. VI c, SP w Gryfowie.
Wyróżnienia: „Platan” autor Igor Trzebiatowski 
kl. VI a SP w Gryfowie. 

 I Ogólnopolski, III Dolnośląski 
Konkurs Historyczno-Regionalny 

„Poznajemy Źródła Historii i Kultury 
Naszego Regionu” 

Kategoria klas I - III
,,Jak dobrze być pisanką…”
I miejsce – Wiktoria Wawer kl. 2b, SP w Gryfowie,
II miejsce – Mikołaj Wolar kl. 2a, SP w Gryfowie

NASI LAUREACI

Nowo utworzona 
Kancelaria Notarialna w Lubaniu

Notariusz Jerzy Granowski uprzejmie informuje, że przy ulicy Spółdziel-
czej 12 działa druga KANCELARIA NOTARIALNA w Lubaniu, czynna 
w pon.-pt, godz. 9.00-17.00, w soboty po wcześniejszym umówieniu.

Tel. 75 64-92-990, 
601-57-19-75

e-mail: j.granowski@power.pl
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W SP w Uboczu
Precz zimo! 

Światowy Dzień Wody
21 marca powitaliśmy kalendarzową wiosnę 

piosenkami i marzannami. Chociaż  trwała nadal 
zima i prószył śnieg, nie zakłóciło to naszej tra-
dycji. Spotkanie urozmaiciliśmy   ciekawostkami  
o wodzie i jej znaczeniu dla  życia naszej planety, 
obchodząc w ten sposób Światowy Dzień Wody, 
który przypada 22 marca. Następnie chętni 
uczniowie zaprezentowali  sposoby oszczędzania 
wody, ponieważ wody nadającej się do picia na 
Ziemi jest coraz mniej.

 W tym dniu ogłoszono wyniki szkolnego 
konkursu – „Ekologiczna marzanna”. Wśród 

siedmiu prac wybrano  cztery zimowe panny, 
które zdobyły I miejsce. Dwie  marzanny z kla-
sy pierwszej, które wykonała Julia Radkiewicz  
i Martynka Polesiak, marzannę przedszkolaków 
oraz Natalki Radkiewicz z klasy piątej. Pozosta-

łe marzanny miały elementy nieekologiczne np.: 
taśmę klejącą czy sztuczny sznurek. Marzanny 
ekologiczne zostały spalone – tym to sposobem 
przepędziliśmy zimę i mamy nadzieję ,że wkrót-
ce odejdzie, bo wiosny jak nie ma, tak nie ma.

W czwartek 16 marca w naszym gimnazjum 
odbyły się „ Drzwi otwarte” dla uczniów klas szó-
stych szkół podstawowych naszej gminy. Goście 
mieli okazję poznać jak funkcjonuje szkoła oraz 
jakie stwarza możliwości rozwoju uczniów ich 
zainteresowań i uzdolnień. 

Przygotowano kilka pokazowych zajęć min. 
lekcję chemii, na której przybliżono tajniki 
doświadczeń chemicznych oraz  lekcję języka 
angielskiego, na której zostały zaprezentowane 
możliwości tablicy interaktywnej znajdującej się 
w najnowszej pracowni informatycznej. W sali 
gimnastycznej najlepsi sportowcy szkoły poka-
zali szóstoklasistom zasady gry w baseballa, po 
czym zaprosili gości do wspólnej gry. Podczas 
odwiedzin w bibliotece uczniowie z aktywu 
bibliotecznego opowiedzieli o wydarzeniach  
z życia biblioteki oraz o działaniach szkolnego 
klubu wolontariatu. Dodatkową atrakcją był 
pyszny poczęstunek w kawiarence szkolnej przy-
gotowany przez gimnazjalistów. 

Na zakończenie wszyscy zgromadzili się  
w auli szkolnej, gdzie głos zabrała pani dyrektor 
Alicja Kownacka, a nauczyciel informatyki za 
pomocą prezentacji multimedialnej zaprezento-
wał wyposażenie  szkoły oraz panującą atmosferę 
podczas uroczystości szkolnych, imprez klaso-
wych i wycieczek edukacyjnych. 

Szóstoklasistów oprowadzali gimnazjaliści 
z klas trzecich, a całość udokumentowali za 
pomocą zdjęć  Tomasz Ptaszkowski i Damian 
Trojanowski autorzy niniejszego artykułu. Fo-
toreporterzy zachęcają do odwiedzenia strony 
internetowej gimnazjum i obejrzenia zdjęć.

W poniedziałek 18 marca 2013 r. w szkolnej bibliotece miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy 
prac plastycznych Marceliny Ryczkowskiej. Otwarcia dokonała wicedyrektor gimnazjum pani Agata 
Jankowiak w obecności wychowawczyni Marceliny czyli pani Justyny Atrachimowicz, nauczycielki 
plastyki pani Agnieszki Burbul oraz kolegów i koleżanek z klasy.

Decydując się na zaprezentowanie swoich prac, chciałam pokazać moje umiejętności plastyczne 
– mówi Marcelina. Rysowanie jest moim lekarstwem na nudę. Gryfów Śl. jest małym miasteczkiem  
i właściwie dla osób w moim wieku nie ma zbyt wielu atrakcji aby ciekawie spędzić  wolny czas, dlatego 
zamiast siedzieć w parku czy spacerować ulicami, wolę wziąć ołówek do ręki i stworzyć coś ciekawego. 
Oprócz rysowania lubię grać na keyboardzie i fotografować. Rysuję, gdy czuję, że mogę stworzyć coś ład-
nego, przykuwającego uwagę. Głównie są to portrety, zwłaszcza kobiet. Staram się, chcę pokazać kobiece 
wnętrze, wydobyć na światło dzienne jego charakter. Zwracam uwagę na wyrazistość oczu, zarys ust, 
długość włosów itp. Przywiązuję uwagę do dodatków czyli biżuterii. W kobiecych twarzach inspiruje 
mnie ich delikatność, subtelność, oryginalności tajemniczość. Przyglądam się zdjęciom znanych modelek 
i aktorek. Zauważyłam, że są bardzo poważne i trudno z nich odczytać emocje. Chciałabym tak rysować 
twarze, aby można było z nich odczytać radość, smutek, złość czy  strach. Pracuję nad tym wzorując się 
na pracach znanych portrecistów oraz pracach moich koleżanek min. Tosi Karnickiej i Ali Kożuchowskiej. 

Korzystając z możliwości wypowiedzi na łamach Kuriera Gryfowskiego Marcelina chce serdecznie 
podziękować swoim rodzicom za wsparcie, siostrze za cenne, obiektywne uwagi,  pani wicedyrektor 
Agacie Jankowiak za miłe, budujące słowa na temat prac oraz za to, że  wyraziła opinię o klasie jako 
szczególnie utalentowanej artystycznie, a także paniom Agnieszce Burbul i Anicie Ochockiej za zor-
ganizowanie wystawy.

W Gimnazjum
Wystawa MarcelinyDrzwi

otwarte

Kółko dziennikarskie

Kółko dziennikarskie
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22 marca w Lwówku Śląskim został uroczyście podsumowany  
IX Powiatowy Konkurs: „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”.

Nasze Gimnazjum reprezentowały prace uczniów: - Dawida Bog-
dziewicza, ucznia kl. 3a - Adriany Puzyniak, uczennicy kl. 1c, - Ju-
styny Nowickiej, uczennicy kl. 1c, Martyny Szejmo, uczennicy kl. 3a,  
Jakuba Szejmo, ucznia kl. 1a, Pauliny Tarazewicz, uczennicy kl. 3a, 
Anny Szostak, uczennicy kl. 2c, Agnieszki Tarazewicz, uczennicy kl. 
1a, Karoliny Baszak, uczennicy kl. 1a, Sylwii Krawiec, uczennicy kl. 3a

Spośród około 100 prac zgłoszonych do konkursu, jury przyznało  
wyróżnienie w kategorii: „Palmy średnie” – Adrianie Puzyniak.

Palmy wielkanocne wymienionych uczniów wzięły również udział 
w szkolnej wystawie zorganizowanej w bibliotece szkolnej przez panią 
Anitę Ochocką.

21 marca, jak co roku, gimnazjaliści powitali pierwszy dzień wiosny 
ciekawie i wesoło. Rywalizacja pomiędzy klasami odbywała się pod ha-
słem „Wiosna na turystycznym szlaku”. 

Uczniowie prezentowali swoje umiejętności wokalne, rozwiązywali 
test ze znajomości powiatu lwóweckiego po wcześniejszym obejrzeniu 
filmu na ten temat i rywalizowali w sali gimnastycznej, gdzie odbywały 
się wyścigi z plecakiem, zwijanie śpiwora na czas, podbijanie lotki od 
badmintona i zawody w udzielaniu pierwszej pomocy. Ponadto po-
szczególne klasy opracowały krzyżówki związane z naszym powiatem 
i zaprojektowały pamiątkę z Gryfowa. Uczniowie z dużym zaangażo-
waniem uczestniczyli w poszczególnych zadaniach. W kategorii klas 
trzecich wygrała klasa IIId (wych.Iwona Nowaczek), której uczniowie 
dali wspaniały koncert w auli szkoły, czym wzbudzili entuzjazm wi-
dzów. Wśród klas drugich pierwsze miejsce zajęły dwie klasy IIb (wych. 
Małgorzata Więcewicz) i IIc (wych. Justyna Atrachimowicz). Natomiast 
wśród klas pierwszych zwyciężyła klasa Ib (wych. Renata Figurska). 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy – organizatorki Marta Nowak, 
Justyna Atrachimowicz i niżej podpisana.

We wtorek przed Świętami Wielkanocnymi wolontariusze z gimnazjum  
w Gryfowie Śląskim przeprowadzili akcję „Wielkanocny Zajączek”. Akcja była 
odpowiedzią na apel chorego Kamila z Lubania i miała na celu zbiórkę pieniędzy 
potrzebnych na kontynuację leczenia.  Jesteśmy młodzieżą o wrażliwych sercach, 
z inicjatywą i od razu podjęliśmy działania. „Wielkanocne Zające” sprzedawały 
upieczone babeczki z fantami niespodziankami. W rezultacie zebraliśmy 330 zł. 
Akcję przeprowadzili wolontariusze z klasy III d: niżej podpisana, Natalia Burkot, 
Marta Borkowska, Kornelia Krużyńska oraz Kuba Rotkiewicz.  

Zajączek dla Kamila

Oriana Czajkowska

Najpiękniejsza palma wielkanocna

 Agnieszka Burbul

Wiosna na turystycznym szlaku

Ewa Górak

21 marca 2013 roku z okazji pierwszego dnia wiosny reprezentacja 
społeczności szkolnej SP w Gryfowie Śl. zorganizowała tradycyjny, barw-
ny korowód. Dzieci z głośnymi okrzykami, kołatkami i uśmiechem na 
twarzy, prężnym krokiem przeszły ulicami Gryfowa Śl. Podczas tego mar-
szu uczniowie mieli za zadanie nie tylko przywołać wiosnę, ale również 
prawidłowo nazwać i rozpoznać jak największą ilość napotkanych roślin 
i zwierząt. Barwny korowód spotkał wreszcie po drodze Panią Wiosnę, 
która zmierzała do Gryfowa i poprosiła, aby w jej imieniu przekazać panu 
Burmistrzowi Gaik-Maik,  aby wszem i wobec oznajmić mieszkańcom 
nadejście wiosny! Uczniowie udali się więc do miejscowego ratusza  
i tam przekazali symbole budzącej się do życia przyrody. Choć wiosna nie 
przywitała ich słonecznym dniem, to i tak uczniowie byli w doskonałych 
humorach. Żegnamy się z mrozami i witamy wiosnę.

W SP w Gryfowie

22 marca został rozstrzygnięty IX Konkurs Powiatowy „Najpiękniejsza Palma 
Wielkanocna” zorganizowany przez lwóweckie gimnazjum. W tym roku palmy  
z naszego przedszkola zostały wyróżnione. W kategorii palm do 1,5 m wyróżnienie 
otrzymała Julia Marzec z grupy „Słoneczka” oraz grupa „Kotki”, która otrzymała 
wyróżnienie w kategorii palm do 2 m. Przedstawiciele otrzymali dyplomy i nagrody 
rzeczowe. Jest to duży sukces, bo konkurencja była duża, a palmy były naprawdę 
godne podziwu.

21 marca, jak co roku, przedszkolaki czekają z utęsknieniem na ten dzień – pierw-
szy dzień wiosny. W tym roku wyjątkowo aura nie sprzyjała, było zimno i śnieżnie. 
Jednak humory tego dnia dopisywały. Wszyscy ubrani w zielone stroje, obejrzeli 
przedstawienie przygotowane przez grupę „Kotki”, wprowadzające w wiosenny na-
strój. W roli wiosenki zawitała do przedszkola pani bibliotekarka Jolanta Kuczyńska. 
Dzieci z gaikami-maikami wyszły do ogrodu przedszkolnego, by pożegnać marzannę 
i srogą zimę. Grupa „Kotki” z piosenką na ustach i gaikiem – maikiem przyniosła 
trochę wiosny panu sekretarzowi Jerzemu Andrzejczakowi, który wykazał się dużą 
wiedzą, rozwiązując zagadki o pierwszych zwiastunach wiosny. Dzieci z uśmiechami 
na twarzy powróciły do przedszkola z nadzieją na pierwsze promyki słońca.

W przedszkolu

Wiosna ma uśmiech dzieci

Najpiękniejsza palma wielkanocna

Oprac. Monika Smykowska

Wychowaca klasy 1a Agnieszka Hetel

Powitanie wiosny

OGŁOSZENIA DROBNE
Do sprzedania NISSAN ALMERA N15 1996 rok. 1.6 ccm 16V 90 
KM. Wyposażenie: ABS, centralny zamek, 4x el. szyby, el. lusterka, 
wspomaganie kierownicy, podgrzewana tylna szyba, 2x podłokietnik, 
hak holowniczy. Cena do uzgodnienia. Więcej informacji pod 
nr. telefonu: 669-369-315

***
Sprzedam mieszkanie własnościowe o powierzchni 105 m2 wraz 

z garażem (14,5 m2), pomieszczeniem gospodarczym i kotłownią,  
2 kuchnie, 4 pokoje oraz działka o powierzchni 585 m2. Nieruchomość 
wyposażona jest w instalację elektryczną, wodną i gazową. Adres: ul. 
Boczna nr 1 w Gryfowie Śląskim. Tel. kontaktowy: 513-048-089 lub 
po godz. 16.00 – 75 78-33-700
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23 marca pod patronatem Starosty Lwóweckiego 
odbyła się X już edycja konkursu powiatowego „De-
koracje Wielkanocne” w Wojciechowie. Organiza-
torami konkursu byli Powiatowy Zespół Doradców 
Lwówek Śląski i Ośrodek Kultury i Sportu w Lubo-
mierzu, współorganizatorami sołectwo z Wojciecho-
wa i pan Adam Kulikowski.

Komisja w składzie: delegat Izb Rolniczych Da-
nuta Ławnikowska – przewodnicząca, prezes Festi-
walu Filmów Komediowych Jadwiga Sieniuć, plastyk 
wykonujący prace w drzeworycie Jerzy Jakubów oraz 
plastyk i ekolog Zygmunt Grześkiewicz wyłoniła na-
stępujących laureatów:
W kategorii młodzieżowej:
I miejsce - Szkoła Podstawowa z Pławnej 
II miejsce - Przedszkole Miejskie z Lubomierza
III miejsce - Koło Biblioteczne  z Ubocza
Specjalne wyróżnienie:
Młodzież z Olesznej  Podgórskiej 
Klub 4-H „Trzepak”
W kategorii dorosłych:

Po raz kolejny przed Świętami Wielkanocnymi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskie-
go oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizowali Prezentacje „Tradycyjnych Stołów 
Wielkanocnych, Palm i Pisanek”. W sobotę 23 marca w Pasażu Grunwaldzkim zaprezentowanych zo-
stało 26 stołów, zastawionych świątecznymi potrawami, przygotowanymi przez panie z dolnośląskich 
Kół Gospodyń Wiejskich. Prezentacje miały na celu zachęcenie do kultywowania i podtrzymywania 
tradycji i zwyczajów związanych ze świętem Wielkiej Nocy, a także pokazanie różnorodności świą-
tecznych ozdób i potraw. Podczas Prezentacji przeprowadzono konkurs na „Najpiękniejszą palmę 
i pisankę wielkanocną”. Celem konkursu było zachowanie tradycji wykonywania palm i pisanek 
wielkanocnych oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji 
kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.
Do kategorii „Najpiękniejsza palma wielkanocna” zostało zgłoszonych 20 palm, natomiast w kategorii 
„Najpiękniejsza pisanka wielkanocna” swoje prace zgłosiło aż 25 kół.
 Komisja konkursowa dokonała oceny palm i pisanek przyznając następujące nagrody:
„Najpiękniejsza palma wielkanocna”:
I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczytkowic, powiat trzebnicki 
II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Konradówka – Piotrowie, powiat legnicki
III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Kałowice – powiat trzebnicki
„Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”: 
I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Szklarki – powiat polkowicki
II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Róża Kłodzka – powiat kłodzki
III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Chociemyśli – powiat głogowski.

Włodzimierz Chlebosz, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Ryszard Czerwiński, dy-
rektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Jacek Pilawa Radny Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego oraz Alina Majgier zastępca Dyrektora Departamentu Obszarów Wiej-
skich i Zasobów naturalnych UMWD wręczyli laureatom konkursu obu kategorii nagrody rzeczowe  
i dyplomy. Ponadto wszyscy uczestnicy Prezentacji otrzymali dyplomy za uczestnictwo oraz upominki.
Całość imprezy uświetniły występy siedmiu zespołów folklorystycznych, które zaprezentowały na 
scenie bogaty i różnorodny repertuar pieśni ludowych związanych ze świętami Wielkiej Nocy: „Róża 
Kłodzka”, „Podgórzanie” z Kamienia z powiatu lwóweckiego, „Aster” z Domasławia, „Złote Nutki”  
z Przedwojowa, „Serducha” z Gierałtowa, „Wrzos” z Chociemyśli oraz „Marzenie” ze Szklarek.

1 marca został przeprowadzony pokaz „Wy-
twarzanie produktów tradycyjnych i regional-
nych” zorganizowany przez Dolnośląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, PZD 
Lwówek Śląski. Zajęcia z ozdabiania starych ksią-
żek prowadziła Teresa Polesiak. Przedsięwzięcie 
zostało przeprowadzone w Urzędzie Gminy  
i Miasta Gryfów Śląski, w sali organizacji poza-
rządowych.

Stara książka 
nowy pomysł

Danuta Jańczyk – uczestniczka pokazu Dekoracja 
starych książek

Tradycyjne Stoły…

I miejsce - sołectwo Wojciechów 
II miejsce - „Rząsinianki” z Rząsin 
III miejsce - Sołectwo z Olesznej Podgórskiej  
Specjalne wyróżnienie: 
Sołectwa z Milęcic i Radonowa
W kategorii indywidualnej:
I miejsce - Emilia Pełka z Pławnej  
II miejsce - Joanna Czerwiec z Ubocza  
W prezentacji uczestniczyło 15 zespołów.

Co roku konkurs roku odbywa się dzięki ludziom 
dobrej woli. Oto oni: Dolnośląski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego we Wrocławiu, Starostwo Powiatu 
Lwóweckiego, Urząd Gminy i Miasta Lwówek Ślą-
ski, Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski,  Urząd 
Gminy i Miasta Lubomierz,  Ośrodek Kultury  
i Sportu w Lubomierzu, Adam Kulikowski, Anna 
i Mariusz  Kozłowscy, Joanna i Krzysztof Sikora, 
Ewa i Zbigniew Sadłuccy,  Łukasz Kołodziejczak, 
Jarosław Ziółkowski, Albina  i Bogdan Rudakowie 
Szkoły Podstawowe z Pławnej i Lubomierza, Za-
kład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” 
w Lubomierzu, Piekarnia państwa Mirosławy  
i Jerzego Horbaczów oraz sołectwo Wojciechów.        

Organizatorzy powiatowego konkursu „Dekora-
cji Wielkanocnych” serdecznie dziękują sponsorom 
za ufundowanie nagród, dyplomów, podziękowań 
i wspaniałego „Jubileuszowego Tortu”. Imprezę 
prowadzili Teresa Polesiak z Powiatowego Zespołu 
Doradców Lwówek Śląski i Mirosław Laskow-
ski  z Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu,  
a uświetniły ją zespoły folklorystyczne „Rząsinianki” 
i „Sołtysowe Gryfinki”   oraz zespół młodzieżowy 
„Kargulinki” i  przedszkolaki z Wojciechowa.

Oprac. Teresa Polesiak

Dekoracyjnie w powiecie

Starosta Józef, Stanisław Mrówka, Burmistrz GiM Lu-
bomierz, i pomysłodawca konkursu Adam Kulikowski 
– dzielą sprawiedliwie

Poniżej prezentujemy wiersz nadesłany przez 
czytelniczkę Biblioteki Publicznej.

Z racji 60-lecia pobytu w Gryfowie
Jestem matką, babcią
byłą żoną, dawniej nawet narzeczoną
Jestem Polką
Europejką
W mojej gminie osobą niewielką
Pomimo że zwiedzałam 
wiele miejsc w zachwycie
To jednak tu w Gryfowie
ulokowałam swoje życie.
W młodości lubiłam balet
Gdy do tańca porywał mnie walet.
Jesień życia jest przeszkodą,
by odzyskać werwę młodą.
Jestem wiotka, ale silna
choć leniwa czasem pilna.
Wielbicielką polskiej prasy
wyszukując rarytasy.
Kocham kwiaty, więc na emeryturze 
kupuję często jedną różę
To co piękne zabrał czas
zostawiając pustkę w nas
Życie nie pieści człowieka
a czarna karta czeka
Lecz nawet z czarną kartą
Kochać życie warto
W pogodzie ducha
tkwi wielka moc i otucha.

S. Rz.

Ludzie 
wiersze piszą

Powiatowy Zespół Doradców informuje



dużo później…”. Po wyjeździe wojsk 
radzieckich z miasta, zgodnie z de-
kretem o majątkach opuszczonych 
i poniemieckich, zakłady zostały 
upaństwowione i uruchomiono  
w nich produkcję. Do wysoko uprze-
mysłowionego Gryfowa przyjeżdżało 
wiele rodzin, w tym młodych ludzi 
z całej Polski. Na zdjęciu na górze 
znajdują się pierwsi osadnicy Gry-
fiogóry. Zdjęcie wykonano w pierw-
szą rocznicę wyzwolenia w 1946 r. 
Natomiast obok znajduje się zdjęcie 
przedstawiające obraz Matki Boskiej 
Ostrobramskiej przywieziony w roku 
1947 i ofiarowany Kościołowi. Znaj-
duje się on w jego bocznej nawie, 
jako Votum Osadników – osiadłych już żołnierzy. 
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To wszystko się skończyło i już nie wróci… – to słowa pierwszych osad-
ników dawnej Gryfiogóry – dziś Gryfowa Śląskiego, pani Elwiry Urbańskiej 
i państwa Marii i Jana Luty. Jak wspominają, pierwszymi osiedleńcami na 
terenach odzyskanych byli żołnierze, którzy zajmowali wolne pomieszczenia 
opuszczone przez Niemców. Dopiero po jakimś czasie ściągali swoje rodzi-
ny. Niejednokrotnie zdarzało się, że mieszkali w jednym domu wspólnie  
z Niemcami, którzy wysiedlani i wywożeni byli etapami w 1946 r. i po roku 
1956 indywidualnie (kto mógł lub kto chciał). Jak opisują, nie czuli do siebie 
nienawiści – wręcz przeciwnie, zdarzało się, że nawiązywano przyjaźnie mię-
dzy rodzinami, które utrzymywano potem bardzo długo. 

Jak wspomina pani E. Urbańska, przyjechała ona wraz z rodziną trans-
portem z Syberii. Ojciec w 1945 roku był już osiedlony w Gryfowie, zajął na 
ulicy Rzecznej dom, gdzie mieszkali Rossowie. Tam zajmował się szewstwem. 

Potem władze zaczęły „dusić” podatkami. Ci, którzy nie płacili podatku 
przeznaczani byli do wykwaterowania i taki dom wykupił ojciec pani Elwiry 
otrzymując już „prawnie” dokumenty osadnika. We wrześniu 1946 r. otwarto 
pierwszą szkołę w budynku obecnej biblioteki przy ul. Kolejowej 44 (ECKI). 
Na zdjęciu po lewej widoczne są różnice między dziećmi, które kontynuują 
naukę po przerwie wojennej. Był to rocznik wyrównawczy. Do szkoły cho-
dziło się z tabliczką, „...dopiero po pół roku dano nam zeszyt i ołówek, a pióro 

Wspomnienia pierwszych osadników Gryfowa

Pierwsi osadnicy Gryfiogóry. Zdjecie zrobione w rocznicę wyzwolenia. 
Rok 1946.

3 klasa 1946 r. – pierwszy rocznik powojenny.

Zdjęcia udostępnione przez panią Elwirę Urbańską 
 Oprac. Barbara Baszak
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Zbliża się wiosna, a to dobry czas, by za-
cząć rozruch po leniwej zimie. Moment na 
rozprostowanie kości, gdy zaczyna się nowy 
przypływ energii, powodowany coraz cieplejszą 
i bardziej słoneczną pogodą. Jeśli nie mamy 
pomysłu co z sobą zrobić, znudziły nam się 
spacery po mieście, mamy ochotę na ciekawe 
spędzenie soboty lub niedzieli, to ten artykuł 
jest właśnie dla Was. To również oferta dla 
gryfowskich turystów, miłośników aktywnego 
spędzania czasu oraz dla tych, którzy być może 
dopiero zaczną swoją przygodę z turystyką. 
W części pierwszej zaproponuję wycieczkę 
wzdłuż Jeziora Złotnickiego oraz Leśniańskiego. 
W godzinach rannych wyruszamy z Gryfowa 
Śląskiego, kierując się na most na Kwisie i dalej  
w stronę Wieży. Tuż za wspomnianym mostem, 
po prawej stronie drogi, przed pasami dla pie-
szych znajdował się niegdyś duży budynek go-
spody, a właściwie restauracji – została niestety 
rozebrana po wojnie. 

Co ciekawe – w Wieży funkcjonowały na pew-
no aż 4 gospody. Za firmą „Trans Jack” stoi szary 
budynek z roku 1780 – jest to dawna plebania. 
Skręcamy w lewo, przejeżdżamy przez Wieżę. Po 
lewej stronie duży zielony plac – tu stał kościół 
ewangelicki, którego szczątki widać było jeszcze 
w latach sześćdziesiątych. Podczas pierwszej 
mszy wiernych było tak dużo, że wielu musiało 
stać na dworze (wyobraźmy sobie, że w gryfow-
skim kościele w czasie „Pasterki” połowa miejsc 
stojących jest wolna – a w 1669 roku w Wieży 
nawet mysz nie wślizgnęłaby się do świątyni). Od 
stycznia do września 1748 roku w kościele tym 
pracował Johann Christoph Altnickol – zięć sa-
mego Jana Sebastiana Bacha, który wysłał go na 
praktyki do Wieży i jak sam wielki mistrz powie-
dział: „To jest mój uczeń, za którego nie muszę 
się wstydzić”. Przez dziewięć miesięcy nauczał on 
muzyki w tutejszej szkole oraz był tu organistą. 
Kto wie – może ponad 250 lat temu można było 
usłyszeć największe dzieła Bacha na organach  
w kościele w Wieży? Po chwili zadumy patrzymy 
w prawą stronę na dużą czerwoną willę – widać 
wiele zdobień na jej fasadzie. Widać również 
chrząszcze, które są w herbie rodziny mieszkają-
cej tu przed wojną. Pod koniec wojny była to baza 
niemieckich jednostek wojskowych, które były 
mobilizowane przeciw działaniom Rosjan i Pola-
ków. Obok ledwo widoczne już ruiny cmentarza 
oraz fontanny. Podążamy dalej i po chwili wi-
dzimy zabudowania folwarczne po lewej stronie  
– w zagajniku w głębi znajdował się dwór oraz 
tarasy z ogrodami nad Kwisą. Przed nami piękna 
panorama Sudetów Zachodnich. Po kilkuset me-
trach po lewej stronie rośnie wiele świerków, a za 
nimi schowane zabudowania – tutaj właśnie swoje 
regionalne specjały przyrządza gospodyni, której 
wyroby są cenione i nagradzane poza granicami 
Wieży, Gryfowa oraz Lwówka – zwłaszcza kieł-
basa i szynka jagnięca oraz likier malinowy. Swój 
udział w tych sukcesach ma również sąsiedni wła-
ściciel hodowli owiec – po drugiej stronie drogi. 
Warto dodać, że to powrót do tradycji i historii  
– w XIX wieku w Wieży hodowano ponad 500 
owiec. Zjeżdżamy w dół drogą i dalej. Po prawej 

stronie miniemy niewielką stadninę koni, a na-
stępnie po lewej stronie ujrzymy ogromny bu-
dynek dawnej pastorówki (tuż obok do lat czter-
dziestych ubiegłego wieku rósł kilkusetletni dąb), 
następnie szkoły – obecnie świetlica wiejska, 
oraz kolejnej gospody po prawej stronie drogi. 
Naprzeciw niej spory zagajnik – tu stał niegdyś 
drugi kościół, starszy od tego w Dolnej Wieży 
o 300 lat. W 1946 roku spłonął i później został 
rozebrany; obecnie widać tylko resztki grobów 
tutejszego cmentarza, który swojego czasu był 
dziełem sztuki – rzeźby, zdobienia i sentencje na 
grobach, wszystko nawiązujące do starożytnej 
Grecji. Przejeżdżamy kilkadziesiąt metrów i po 
lewej stronie stoi drogowskaz z napisem Agrotu-
rystyka. Skręcamy w żwirową drogę i po minucie 
naszym oczom ukazuje się najpiękniejsze miejsce 
w Wieży, docenione przez właścicieli, którzy po-
stanowili kilka lat temu założyć tu gospodarstwo 
agroturystyczne „Izerski Poranek” – warto tu 
zajrzeć. 

Gdy już wrócimy na drogę główną, po kil-
kuset metrach opuszczamy Wieżę i kierujemy 
się w stronę Zacisza (na skrzyżowaniu z szosą w 
lewo i potem w prawo). Przejeżdżamy przez wieś  
i kierujemy się na skrzyżowanie w Złotym Poto-
ku, gdzie przy dużym budynku po drugiej stronie 
drogi znajduje się pasieka, gdzie możemy nabyć 
przepyszny miód „prosto od pszczoły”. Można 
zjechać drogą w dół, w stronę Jeziora Złotnickie-
go i wypożyczyć kajaki, którymi za kilkanaście 
złotych można odbyć niezapomnianą podróż po 
tym akwenie. Jedziemy dalej w stronę Giebuł-
towa i przy pierwszym skrzyżowaniu skręcamy  
w prawo, kierując się na Złotniki Lubańskie. 

Obecnie wioska, jednak 200 lat temu jeszcze 
była miastem, jednym z najmniejszych w regio-
nie i najmłodszych. Powstała ona w 1677 roku, 
po proroczym śnie jej właściciela von Uechtritza, 
któremu przyśniło się złote drzewo. Jednak ten 
górniczy epizod trwał raptem kilkanaście lat.  
W pierwszej połowie XIX wieku zbudowany tu 
wiatrak, jednak w 1947 roku zamieniono go na 
młyn elektryczny, który pracował do 1976 r. Po za-
mknięciu wkrótce spłonął – był to ostatni wiatrak 
w Sudetach Zachodnich; wykorzystywano w nim 
stare urządzenia i mechanizmy. Po zbudowaniu 
zapory i spiętrzeniu Jeziora Złotnickiego w latach 
międzywojennych, Złotniki stały się atrakcyjnym 
ośrodkiem wypoczynkowym – z Gryfowa kur-
sowały tu łodzie motorowe, powstały gospody, 

schronisko, a więc również przybyło wiele miejsc 
noclegowych. Dzisiaj również nad wodą funk-
cjonuje ośrodek wypoczynkowy. Jedziemy dalej,  
w stronę Leśnej. Za Złotnikami po prawej stronie 
w oddali widać sztuczny zameczek – skręcamy 
w drogę, która biegnie w jego stronę. W lesie już 
napotykamy ośrodek wypoczynkowy Elektrowni 
Turów. Można skorzystać z baru, a następnie 
udać się dalej, w stronę zapory – to malownicze 
miejsce z pewnością nas nieco rozleniwi…Na-
stępnie wracamy na szosę. Mijamy Stankowice  
i wkrótce docieramy do miejscowości Sucha, 
którą utożsamia się z Czochą i samym zamkiem 
– tu obowiązkowo zatrzymujemy się. Zwiedzamy 
go jak chcemy. Poleciłbym wycieczki po zamku 
z przewodnikiem, zwiedzanie sali tortur czy 
muzeum przedzamcza albo nocne zwiedzanie 
zamku z dreszczykiem emocji, degustację mio-
dów pitnych w zamkowej winiarni, pokazy walk 
rycerskich, inscenizacje potyczek z lat 40. XX 
wieku, biesiady czy grille na świeżym powietrzu. 
Wracamy z zamku na szosę i kierujemy się na 
Leśną – jeśli chcemy możemy na chwilę zawi-
tać nad drugą zaporę na Jeziorze Leśniańskim 
tym razem. Przejeżdżamy przez most na Kwisie  
i jedziemy kawałek prosto, a następnie za torami  
i za drogowskazem w prawo na Bożkowice. 
Za tą miejscowością po jakimś czasie ujrzymy 
zabudowania – w nich skręcamy przez mostek  
w prawo, polną drogą i przez las dojeżdżamy do 
ruin zamku Rajsko. Jego początki nie są dobrze 
znane, ale w XIX wieku właściciel Biedrzycho-
wic, baron Alexander von Minutoli, koneser 
sztuki przebudował ruiny i stworzył sztuczny 
neogotycki zameczek. W nim umieścił swoją ko-
lekcję dzieł sztuki, a ta romantyczna budowla sta-
ła się chętnie odwiedzaną atrakcją turystyczną.  
W 1918 roku zamek splądrowano, jednak w 1925 
r. utworzono tu schronisko młodzieżowe z kilku-
dziesięcioma miejscami noclegowymi i było ono 
jednym z najpiękniejszych w Niemczech. Kilka 
lat temu rozpoczęto remont zamku oraz budowę 
obiektu turystycznego, także miejmy nadzieję, że 
za jakiś czas będziemy mogli tam przenocować  
i cieszyć oczy widokiem na przełom Kwisy. 

W drodze powrotnej do Gryfowa możemy 
zajechać do malowniczej wioski Zapusta oraz 
Kałużna. I tak oto cały dzień mamy wypełniony, 
a dodam, że trasa liczy zaledwie 29 km – można 
samochodem, bo najszybciej, ale polecam rowe-
rem

Cudze chwalicie swego nie znacie
czyli o turystycznych atrakcjach Pogórza Izerskiego

Paweł Zatoński
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W GABINECIE PRZY APTECE „BUSOLA”, 
UL AKACJOWA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM 

BĘDZIE PRZYJMOWAŁ PRYWATNIE

PSYCHIATRA 
LEK. MED. BOGUSŁAW ZASĘPA
(ORDYNATOR ODDZIAŁU LECZENIA NERWIC 
W KOWARACH-BUKOWCU K. JELENIEJ GÓRY)

ZAPRASZAMY 27 KWIETNIA 2013 ROKU 
(SOBOTA) OD GODZINY 9.30

REJESTRACJA TELEFONICZNA 
POD NUMEREM TELEFONU 75 78-12-439



11 kwietnia rozstrzygnięty został konkurs pn. 
„Gryf w oczach małego i dużego gryfowianina” 
zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników 
Gryfowa. Komisja konkursowa w składzie: Joanna 
Małoszczyk, Iwona Jarosz, Jerzy Ronij oraz Angela 
Byczko spośród 9 prac dostarczonych do siedziby 
TMG przy ulicy Kolejowej 44 przyznała:

I miejsce Filipowi Rybskiemu i jego rodzicom 
Annie i Jackowi – nagrodą był karnet na kwotę 
200 zł do wykorzystania w miasteczku zabaw 
podczas Kwisonaliów oraz książka „Kraina rzeki 
Kwisy”. Drugiego i trzeciego miejsca nie przyzna-
no. Wyróżniono następujące osoby:

– Oskara Pasiaka z mamą Barbarą – nagrodą 
były książka „Kraina rzeki Kwisy” oraz gra plan-
szowa „Miesiące i pory roku”.

– za pracę zbiorową grupę Wiewiórki z przed-
szkola publicznego w Gryfowie Śl. - nagrodą były 
książka „Kraina rzeki Kwisy” oraz gra planszowo-
-ruchowa „Wygibasy”

– Antoninę Karnicką, uczennicę klasy II c 
gryfowskiego gimnazjum – nagrodą były książki 
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W marcu ukazał się nowy, ósmy tomik poezji Elżbiety Śnież-
kowskiej-Bielak „Za firanką wiatru”. Wydawcą tomiku  jest 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim, oprawę 
plastyczną stanowią niezwykle piękne grafiki Joanny Małoszczyk.   
Ta mała, wydana w formacie A-6 książeczka zawiera duży ładunek 
emocjonalny. Tomik opatrzony jest wstępem  krytyka literackiego 
Tadeusza Liry-Śliwy. 

4 kwietnia Biblioteka Publiczna zorganizowała w galerii ECKI 
wieczór promocyjny tomiku „Za firanką wiatru”. Autorka czytała 
swoje  wiersze na zmianę z koleżanką z grupy poetyckiej „Metafora” 
Marzeną Staliś. Poetycki wieczór umilali: Włodzimierz Zdzienicki 
z Lwówka Śląskiego, członek zespołu bluesowego „Za kratą” raz Pa-
weł Zatoński uczeń LO im. Stefana Żeromskiego w J. Górze.

Publiczność bardzo ciepło przyjęła najnowszy zbiorek poezji, 
czego dowodem była ożywiona dyskusja po za-
kończeniu oficjalnej części spotkania. Muzycy 
nie szczędzili sił i przygrywali jeszcze długo po 
ostatnim wierszu, ku uciesze zebranych. To był 
naprawdę miły, pełen wrażeń wieczór i niech 
żałują wwszyscy ci, którzy nie mogli w nim 
uczestniczyć. 

Za firanką wiatru

„Kraina rzeki Kwisy” oraz „Z biegiem Kwisy”.
Przyznano również nagrodę specjalną za oryginal-
ność wykonanej pracy ufundowaną przez Joannę 
Małoszczyk. Otrzymała ją Karolina Brażnikow 
uczennica klasy III d gryfowskiego gimnazjum. 

Gryfy 
i Gryfusie

Laureatka otrzymała książkę „Mistrzowie malar-
stwa – Renoir”.

Pozostali uczestnicy otrzymali podzięko-
wania za udział w konkursie. Byli to: Dagmara 
Pender uczennica klasy VI szkoły podstawowej 
w Gryfowie, Nikola Obłodecka uczennica klasy 
III szkoły podstawowej, Konrad Malejki i Jan 
Prusakiewicz uczniowie klasy I gimnazjum oraz 
Kacper Radwański i Szymon Zub uczniowie 
klasy I gimnazjum.

Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali do-
datkowe upominki (słodycze, czapki TMG, 
książeczki „Legendy Gryfowa i okolic”, „Gryfów 
w starej fotografii”) oraz wycieczkę historyczną 
po Gryfowie z przewodnikiem wraz z udostęp-
nieniem wieży widokowej gryfowskiego ratusza.

Wręczenie nagród odbyło się w Galerii Euro-
pejskiego Centrum Kulturalno-Informacyjnego.

Towarzystwo Miłośników Gryfowa serdecz-
nie dziękuje radnemu Stanisławowi Sawczakowi 
za ufundowanie słodyczy dla uczestników kon-
kursu.

TMG

M.
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22 marca biblioteka publiczna zorganizowała 
w w galerii ECKI wernisaż prac plastycznych 
uzdolnionej gimnazjalistki Antoniny „Tosi” 
Karnickiej. Na wystawie znalazło się głównie 
malarstwo akrylowe, a także rysunek oraz cha-
rakterystyczne rzeźby Tosi. 

Tosia o sobie:
Nazywam się Antonina Karnicka, w skrócie 

Tosia. Mam 14 lat. Od zawsze interesowałam się  
sztuką. To moje hobby, pasja a w przyszłości może 
będzie to mój zawód. W chwili kiedy tworzę, jak 
się za bardzo przejmuję, że zrobię coś źle, mówię 
do siebie w myślach „Nieważne, że coś źle zrobisz 
to tylko zabawa. Jak popełnisz błąd to możesz za-
cząć ponownie.” 

Jestem przekonana, że jeżeli ktoś czegoś 
bardzo chce i ma chęci, to mu się to uda, np. 
ja pomimo nauki, znajduję czas na moje 
hobby. Ludzie często się mnie pytają, jak ja 
to robię – po prostu, wierzę, że mi się uda. 
Najbardziej lubię malować farbami akrylowymi 
na płótnie, na brystolu pastelami suchymi, po-
nieważ jest to technika łatwa w użyciu i pozwala 
mi się odprężyć. Aktualnie uczęszczam na 3 kółka 
plastyczne w ciągu tygodnia, szykując się  do li-
ceum plastycznego we Wrocławiu.

Osoby zainteresowane zakupem prac Tosi 
prosimy o kierowanie zapytań na jej adres mailo-
wy: tosiakarnicka@gmail.com

O autorach:
EVA KEŠNEROVÁ

Jest członkinią Stowarzyszenia Podkarkonoskich Artystów. Od lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia jako samouk tworzyła gobeliny. 
Przed siedmioma laty zaczęła systematycznie fotografować. 

W 2008 roku ukończyła Hradeckie Konserwatorium Fotograficzne 
pod kierownictwem doc. mgr Josefa Ptáčka oraz mgr Ivo Gila. Czło-
wiekiem określającym jej twórczość był przede wszystkim Josef Ptáček, 
dawny profesor FAMU w Pradze.
DANIEL MACH

Urodzony w roku 1953, autodydaktyk w dziedzinie sztuki, maluje 
różnymi technikami plastycznymi, fotografuje od 15 lat. Swoje dzieła 
wystawiał na kilku wspólnych wystawach plastycznych i fotograficznych 
w kraju i za granicą. Kierownik Muzeum w Żaclerzu, uczestniczył w jego 
powstawaniu i artystycznym rozroście. 

Czar niechcianego i Moje życie
Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lwówku Śląskim udało 

się zorganizować w gryfowskiej galerii ECKI  bardzo interesującą wystawę. 
Swoje fotografie zaprezentowali na niej artyści z Czech: Eva Kešnerová (cykl 
„Czar niechcianego”) oraz Daniel Mach (cykl: „To moje życie”). Żaclerz, z któ-
rego pochodzą fotograficy jest miastem partnerskim powiatu lwóweckiego.

Na wernisaż licznie przybyli goście zarówno z polskiej, jak i czeskiej 
strony. Artyści pojawili się w otoczeniu swoich rodzin i przyjaciół, swoją 
obecnością zaszczycił wernisaż burmistrz Żaclerza Miroslav Vlasák. Powiat 
lwówecki reprezentowali radni powiatowi Iwona Wasilewska, Małgorzata 
Szczepańska oraz Daniel Koko a także sekretarz powiatu Barbara Roso-
chacka-Horanin. Gminę Gryfów przewodniczący Rady Miejskiej Robert 
Skrzypek oraz radne Urszula Maga i Bożena Raubo. Licznie przybyła 
gryfowska młodzież, nauczyciele i dyrektorzy szkół, nie zawiedli miłośnicy 
fotografii z Gryfowa i okolic. 

Tych, którzy nie mogli uczestniczyć w wernisażu, zapraszamy serdecznie 
do odwiedzenia galerii ECKI i obejrzenia interesujących fotografii. Galeria 
jest czynna codziennie, w godzinach pracy Biblioteki Publicznej. Warto!

Biblioteka Publiczna informuje, że od 6 maja w sprzedaży ciągłej będą książki wycofane z księ-
gozbioru w ramach selekcji. Ceny książek są przystępne, a wybór bardzo duży. Jeśli pogoda będzie 
dopisywała, bibliotekarze planują kiermasze przed budymkiem. Na pierwszy taki, o ile nie będzie 
padało, zapraszamy 8 maja w środę od godz. 10.00 do 14.00. Środki pozyskane ze sprzedaży zostaną 
przeznaczone na zakup nowości wydawniczych.

Książka już od złotówki

Wystawa Tosi
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Laureaci ogólnopolskich konkursów (więcej na str. 10-11)

Czirliderki-króliczki jako atrakcja konkursowej gali


