
Z ostatniej chwili: X Gala Laureatów za nami. Mamy kilkudziesięciu 
laureatów! Na zdjęciu od prawej jedna z laureatek Anna Miszkowska  

i wręczający jej nagrodę: Daniel Koko, Bożena 
Pawłowicz i Alicja Kownacka. 
Więcej szczegółów w następnym numerze.
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Wernisaż wystawy w Gryficach.

Wernisaż wystawy Joanny Małoszczyk „Neosecesja”.

Cezary Dubiel i Tadeusz Biłozor podczas wernisażu „Portowe impresje”. Licealistki dumne ze zdobycia autografu artysty.

Poznaj miasto moje

Fot.: Robert Grzelczak (więcej na str. 4).

Spotkanie promujące książkę Zuzanny Bardzel „Na świadectwo prawdzie”

Spartakiada Sprawnościowa w Nielestnie

Fundacja Promocji Muzyki i Terapii GREEN w programie „Twórczy Nie - Zależni”
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Kurier Gryfowski

MGOK & MGOPS

26 października o godz. 16.00 w galerii ECKI odbył się wieczór promocyjny książki Zuzanny Bar-
dzel „Na świadectwo prawdzie”. Wydana przez autorkę pozycja to szkic poświęcony matce i bratu. 
Urodzona w północno-zachodnim Kazachstanie pani Zuzanna, spisała ich wspomnienia z zesłania 
i opowieści o Sybirze. Niewielka książeczka opatrzona jest skanami dokumentów oraz rysunkami 
Klaudii Flisak. 

Ten wyjątkowy wieczór wspomnień zgromadził w galerii tłumy. Dzięki współpracy z miejscowymi 
szkołami licznie przybyła gryfowska młodzież. Tym, dla których zabrakło krzeseł zaproponowano 
poduszki. Pani Zuzanna szczerze cieszyła się z takiego audytorium, nie omieszkała jednak, jako na-
uczycielka z wieloletnim stażem, zadać młodzieży kilu pytań dotyczących historii Polski. Spotkanie 
podzielono na dwie części. Pierwsza – oficjalna odbyła się w galerii, druga w czytelni biblioteki dzie-
cięcej. Tam właśnie był czas na rozmowę, odpowiedzi na pytania oraz odnowienie własnych wspo-
mnień. Można było również nabyć książkę z dedykacją autorki. Już wkrótce w naszej bibliotece będzie 
można wypożyczyć książkę „Na świadectwo prawdzie”. Zapraszamy.

O godz. 18.00 w galerii ECKI odbył się wernisaż wystawy Joanny Małoszczyk „Neosecesja”. 
Znana gryfowska malarka i poetka przygotowała tym razem wspaniały cykl rysunków w stylu se-
cesyjnym. 

Bohaterka wieczoru podzieliła się z gośćmi swoją inspiracją: „Trzeba przyznać, że powstała na 
przełomie XIX i XX wieku secesja zaczarowała, uwiodła i zainspirowała mnie do tego stopnia, że po-
wstało kilkadziesiąt prac w oparciu o ten styl. Płynne, faliste linie, ornamentacja abstrakcyjna bądź 
roślinna, inspiracje sztuką japońską, swobodne układy kompozycyjne, asymetria, płaszczyznowość 
i linearyzm,czasami  subtelna, pastelowa kolorystyka. Miałam za wzór tak wybitnych twórców, jak  
Alfons Mucha. Odrzuciłam jednak kolor, koncentrując się na czarnej kresce na białym, lub w ko-
lorze ecru papierze. Głównym tematem uczyniłam kobietę w świecie nieistniejącym, bo jak mówił 
Robert Rauschenberg „Obrazy to przedmioty same w sobie”. I choć jest to świat nie do końca na 
niby mam nadzieję, że spełnia się do końca w naszej wyobraźni”

20 września Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury w Gryfowie Śląskim miał przyjemność 
współpracować przy XIX edycji Spartakiady 
Sprawnościowej dla osób niepełnosprawnych  
z województwa dolnośląskiego, której organizato-
rem był Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie.

W pięknej scenerii lasu na Grapie w Piel-
grzymce rozegrane zostały konkurencje sportowe.  
W radosnej i przyjacielskiej atmosferze współza-
wodnictwa, każda drużyna, złożona z 4 zawod-
ników, podejmowała trudy realizacji programu 
olimpiady. Wystartowało 29 drużyn z powiatów: 
zgorzeleckiego, jeleniogórskiego, złotoryjskie-
go, lwóweckiego, kłodzkiego, oleśnickiego, le-
gnickiego, kamiennogórskiego, ząbkowickiego  
i placówki z terenu Czech. Spartakiadę uświetnił 
koncert zespołu muzycznego z M-GOK w Gry-
fowie Śląskim. 

24 października w sali widowiskowej M-GOK 
gościliśmy Fundację Promocji Muzyki i Terapii 
GREEN w programie „Twórczy Nie - Zależni". 
Odbiorcami, do których skierowany był ten nie-
zwykły koncert byli uczniowie z naszych szkół.

Wiodącą rolą całego programu jest promo-
wanie trzeźwego i twórczego stylu życia, jako 
alternatywy wobec brania narkotyków. Ciekawa 
forma przekazu poprzez muzykę pod hasłem 
„Wciąga nas twórczość. Narkotyki nie” wykonana 

Twórczy Nie – Zależni 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

Spartakiada 
Sprawnościowa

ad

Kobieta w świecie 
nieistniejącym

Świadectwo prawdy

przez znanych artystów estradowych była niewąt-
pliwą inspiracją dla młodzieży. Artyści wykonali 
szereg utworów wokalistów, którzy już nie żyją  
z powodu zażywania narkotyków, takich jak: Bob 
Marley, Ryszard Riedel z zespołu „Dżem”, Kurt 
Cobain, Jimi Hendrix i inni.

Akcji partnerują Miejsko-Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim. Dzięku-
jemy szkołom, które włączyły się w ten program: 
Szkołom Podstawowym w Gryfowie Śląskim  
i Uboczu oraz Gimnazjum w Gryfowie. Zgodnie 
z zapewnieniami pomysłodawców akcja będzie 
miała swoja kontynuację. Zapraszamy na stronę 
programu (http://www.tworczyniezalezni.pl) oraz 
fanpage na Facebooku.

M.

M.
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Kiedy wielki pożar w 1427r. zniszczył do-
szczętnie miasto, nie oszczędził też drewnianej 
budowli kościoła. Musiały być wtedy trudne 
czasy, skoro dopiero po 85 latach od pożaru, na 
zgliszczach tamtego kościoła, wybudowano nowy 
kamienny kościół. Aktu jego poświęcenia doko-
nano w 1512 r. Nowy kościół z trzema nawami  
w niezmienionych wymiarach przetrwał do cza-
sów obecnych. W 1557 roku sklepienie świątyni 
ozdobiono pięknym sgraffitem, które przetrwało 
do czasu obecnego i jest często podziwiane przez 
zwiedzających. 

500 lat gryfowskiego kościoła
Kościół w tym 500-leciu nawiedzały różne 

zdarzenia i kataklizmy. Był kilka razy spalony, 
ale kamienne mury przetrzymały te pożary. Był 
też plądrowany przez wojska, które stacjonowały  
w mieście, lub przechodziły przez nie. Kościół 
był też przedmiotem zmian – reform religij-
nych, przechodził od katolików do protestantów  
i odwrotnie. 500 lat to szmat czasu i dlatego też 
obecny ksiądz kanonik, proboszcz Krzysztof 
Kurzeja dołożył wielkich starań, aby tę rocznicę 
odpowiednio zaakcentować – uświęcić. Rok 2012 
dla miasta Gryfów Śląski zaznaczył się istotnymi 
wydarzeniami. W maju odbyły się w kościele 
Misje Święte, również w tym roku miasto ob-
chodziło 770 rocznicę nadania praw miejskich. 
A obecnie 500 letnią rocznicę pobudowanego 
obecnego kościoła.

16 października, roku pańskiego 2012 od-
były się uroczystości odpustowe, które między 
innymi uświęciły sędziwą rocznicę kościoła pod 
wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej. Na uroczystą 
Mszę Świętą koncelebrowaną, którą odpra-
wił oraz wygłosił Słowo Boże ksiądz Tomasz 
Biszko – dyrektor Domu Księży Emerytów, 
wicedyrektor CARITAS Diecezji Legnickiej, 
przybyło liczne grono księży z dekanatu gry-
fowskiego i spoza, między innymi: ks. Marian 
Balcewicz z parafii Świeradów-Czerniawa, ks. 
Jan Nowak z Biedrzychowic, ks. Stanisław Bakes, 

Na nasz konkurs zdjęcia nadesłali: Czesława Kołodziejska oraz Robert 
Grzelczak. Zwycięzcą ponownie zostaje pan Robert. Gratulujemy i zachęcamy 
państwa do udziału w konkursie. Informujemy również, że nasz konkurs foto-
graficzny dobiega końca. Jeszcze tylko do grudniowego numeru Kuriera 
będzie można przysłać swoje prace. Zachęcamy państwa do tego serdecz-
nie. W 2013 roku planujemy bowiem wystawę podsumowującą konkurs  
i oczywiście zostaną ogłoszeni zwycięzcy. Dla tych, którzy jeszcze nigdy 
nie wysłali nam fotografii małe przypomnienie: 

 Oczekujemy zdjęć, na których znajdą się: 
• architektura Gryfowa (zabytki, budowle, charakterystyczne dla miasta detale 
architektoniczne), • ludzie (mieszkańcy Gryfowa), • ciekawe miejsca, wyda-
rzenia związane z naszym miastem, • fotografie z przeszłości. 

Konkurs adresowany jest nie tylko do mieszkańców naszej gminy. Zdję-
cia może nadsyłać każdy, kto ma na to ochotę, pod warunkiem spełnienia 
powyższych założeń. Zdjęcia prosimy nadsyłać do 25 dnia każdego miesią-
ca na adres biblioteka.gryfow@gmail.com. 

Poznaj miasto moje 
– konkurs dla mieszkańców

proboszcz parafii Rząsiny, ks. prałat Władysław 
Dzięgiel z Świeradowa. ks. kanonik Werner 
Macha, proboszcz Giebułtowa, ks. Grzegorz 
Sowa z Bożejowic, ks. Prałat Tadeusz Jordanek,  
ks. Bogdan Bednarek, ks. Robert Kocjan, ks. Mi-
chał Marszałek. Słowa powitania wygłosił pro-
boszcz Krzysztof Kurzeja. W swojej wypowiedzi 
wspomniał o historii kościoła. Akcentem koń-
czącym uroczystość był ponad godzinny koncert 
Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolistów. Zespół, 
mający już swoją ponad dwudziestoletnią histo-
rię, skupia przede wszystkim młodych muzyków 
w przedziale wiekowym 12-33 lat. Orkiestrą od 
jej powstania kieruje pan Tadeusz Grudziński. 
Orkiestra zdobyła uznanie na scenach między-
narodowych koncertując, m.in. w Niemczech, 
Francji, Brukseli, itd. W ciągu dwudziestu lat 
istnienia dali ponad 400 koncertów i nagrali  
7 płyt. Gryfowski koncert odbył się w nawie 
głównej kościoła, co podkreśliło uroczysty cha-
rakter święta odpustowego, jak i jubileuszu. 

Na koniec należy życzyć Jubilatowi – Kościo-
łowi, żeby jeszcze przez następne setki lat służył 
mieszkańcom i parafii Gryfów Śląski. 

Albert Leopold Kwass
 

Zdjęcia: Magdalena Dubiel i Maciej Burkot

P.
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Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Zarząd Miejsko-Gminny 

w Gryfowie Śląskim
Informuje wszystkich zainteresowanych, że organizuje:
▶ Wieczerzę wigilijną dla osób starszych i samotnych z terenu na-
szej gminy i miasta. Kolacja odbędzie się 20 grudnia o godz. 15,00 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy Kolejowej 33a.
Zapisy w Klubie Seniora w godzinach otwarcia (szczegóły na samym 
dole).

Wczasy wypoczynkowe  
i wypoczynkowo-rehabilitacyjne 

w roku 2013 w następujących miejscowościach:

■ I Zakopane oraz Jałowcowa Góra nad Zalewem Dobczyckim  
w terminie od 27.04.2013 do 05.05.2013 r. Koszt pobytu: 890 zł. 
W cenie: Transport autokarowy w obie strony, zakwaterowanie  
w pokojach 2, 3 osobowych z łazienkami, TV, ręczniki, wyżywienie, 
wstęp do aquaparku – Zakopane, usługi przewodnickie (Kalwaria 
Zebrzydowska, Wadowice, Lanckorona, Kopalnia Soli – Wieliczka, 
Rabka Zdrój) oraz zwiedzanie z przewodnikiem Sanktuarium Matki 
Boskiej Fatimskiej oraz Doliny Kościeliskiej, Wspólny wyjazd nad 
Morskie Oko, zabawa przy muzyce góralskiej, grillowanie przy mu-
zyce, kulig z pochodniami, ubezpieczenie NW.
■ II Sarbinowo koło Mielna w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyj-
nym „Promyczek” w centrum miejscowości – do piaszczystej plaży 
100 m. Termin: 15.06.2013 - 29.06.2013. Koszt pobytu zróżnico-
wany w zależności od rodzaju pokoju: 
▶ pokój 2 osobowy typu studio (2+2) wspólna łazienka, czajnik, 
radio, TV, ręczniki, balkon – 1360 zł; 
▶ pokój 2 osobowy – łazienka, czajnik, radio, TV, ręczniki, balkon 
– 1560 zł.
Ponadto w cenie: dla każdego uczestnika pakiet zabiegów rehabili-
tacyjnych, pełne wyżywienie, wieczorki przy muzyce, ogniska, wy-
cieczka oraz inne niespodzianki. Osoby z orzeczeniem o niepełno-
sprawności – możliwość ubiegania się o dofinansowanie z PEFRON. 
Ubezpieczenie NW.
■ III Darłówko w Ośrodku Wypoczynkowym „Neptun” w termi-
nie od 19.08.2013 do 28.082013 r. Koszt pobytu ok. 890 zł.
W cenie: transport autokarowy w obie strony, zakwaterowanie  
w pokojach 2,3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV, bal-
kon, pełne wyżywienie, rejs statkiem po morzu, wycieczka, wieczór 
karaoke, wieczór filmowy, wstęp do aquaparku „Jan” w Darłówku, 
uroczysta kolacja z tańcami, ognisko z pieczeniem kiełbasek, opłata 
miejscowa klimatyczna, ubezpieczenie NW.
■ IV „Złota jesień w Czeskich Sudetach” w terminie od 14.09.2013 
do 21.09.2013 r. Koszt pobytu to ok. 580 zł. W cenie: transport au-
tokarowy w obie strony, zakwaterowanie w pensjonacie „Na Vrsih”  
w Czechach w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami, TV, wyżywie-
nie, wycieczki autokarowe m.in. do Pragi, Liberca i inne, Wycieczki 
po Górach Izerskich od strony czeskiej, wieczorki przy muzyce, grill 
i wiele innych niezapomnianych atrakcji, bilety wstępu, Ubezpiecze-
nie NW.

W każdym przypadku koszt transportu 
uzależniony od cen paliwa w czasie wyjazdu.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
Przy zapisie obowiązuje przedpłata w kwocie 

200 zł od osoby, do Czech 50 zł od osoby.
Bliższe informacje i zapisy: Stanisław Dasiak 

tel. 75 78-12-662 lub 669-835-570 lub 
w każdą niedzielę w Klubie Seniora od godz. 

14.00 oraz wtorek od godz. 16.00.
Serdecznie zapraszamy!

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego 
 Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

Stanisław Dasiak

23 października państwo Felicja i Stanisław Okulowscy z Młyńska ob-
chodzili 50-lecie pożycia małżeńskiego. Uroczystość Złotych Godów roz-
poczęła się w miejscowym kościele pw. Św. Józefa Robotnika mszą świętą  
w intencji jubilatów. Z rąk ks. kan. Szymona Bajaka małżonkowie otrzymali dobre 
wino oraz życzenia i gratulacje. Były oczywiście też życzenia i kwiaty od licznie przy-
byłej rodziny oraz znajomych. Na cześć jubilatów odezwała się także syrena stra-
żacka. Miłą niespodzianką było przybycie zespołu ludowego „Sołtysowe Gryfinki”  
z Proszówki. W tym zespole pan Stanisław od kilku lat śpiewa i jest jego członkiem,  
z czego czerpie dużą radość. Złotej parze odśpiewali „Barkę” oraz kilka piosenek lu-
dowych. Podziękowaniem za występ były oklaski od przybyłych na uroczystość. Pań-
stwo Felicja i Stanisław Okulowscy prowadzili gospodarstwo rolne, oprócz tego pan 
Stanisław pracował w betoniarni w Proszówce. Od lat działa w Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Młyńsku, gdzie pełnił funkcję prezesa. Pani Felicja oprócz gospodarowania 
skupiała się na wychowaniu trójki dzieci: córki Joli oraz synów Zbigniewa i Andrzeja.  
W tej chwili są na zasłużonej emeryturze i cieszą się z dorosłych już wnuków. 

Złote Gody

Państwu Felicji i Stanisławowi Okulowskim serdeczne i ciepłe ży-
czenia radości, słońca wraz z bukietem szczęścia, zdrowia i długich lat 
życia z okazji Złotych Godów składa 

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska 

Ogłoszenie o przetargu
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śl. 

ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu dostawczego żuk i kosiarki rotacyjnej. 
Cena wywoławcza  żuka – 1.600 zł brutto, cena wywoławcza kosiarki – 450 zł 
brutto. 

Sprzęt można obejrzeć na placu ZBGKiM ul. Kolejowa 42, w dni robocze,  
w godzinach 10.00 – 12.00, do dnia 10.12.2012 r. Oferty cenowe z dokładnym ad-
resem i numerem telefonu do kontaktu można składać w sekretariacie ZBGKiM 
przy ul. Kolejowej 42 w terminie do 14.12.2012 r. do godz. 12.00. Rozstrzygnięcie 
przetargu i powiadomienie oferenta, który zaoferował najwyższą cenę nastąpi 14 
grudnia do godz. 14.30.

PODZIĘKOWANIE
Pracownicy Biblioteki Publicznej serdecznie dziękują paniom Genowefie 

i Alicji Świeżym za wspaniały dar w postaci książek z kolekcji pana Mariana 
Świeżego. Te cenne woluminy znajdą poczesne miejsce w zbiorach gryfowskiej 
książnicy.

Towarzystwo Miłośników Gryfowa zwraca się z ogromną prośbą do pracowników 
byłego „Azbestolitu” i mieszkańców Gryfowa Śląskiego o pomoc. Szukamy zdjęć 
dotyczących budynku zakładu, hal produkcyjnych, itp. Zdjęcia chcemy wykorzystać 
do publikacji w kalendarzu na rok 2013 oraz organizacji wystawy o zakładach pracy 
działających w naszym mieście. Zdjęcia można przesyłać drogą elektroniczną na adres 
wysopjan@op.pl lub dostarczyć do siedziby TMG mieszczącej się w budynku Europej-
skiego Centrum Kulturalno-Informacyjnego, ul. Kolejowa 44 (na miejscu skanujemy  
i oddajemy oryginały). Serdecznie dziękujemy za pomoc.

Pamiętacie Azbestolit?
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Okręgi wyborcze

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, najem, dzierżawę znajduje się na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej  
www.gryfow.pl lub www.bip.gryfow.pl w za-
kładce nieruchomości. 

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak

Nr okręgu wyborczego, 
granice okręgu, ilość mandatów:

Okręg nr 1: Gryfów Śląski, ulice: 
Garbarska, Młyńska 1-4c, Młyńska 16-37, Że-
romskiego – 1
Okręg nr 2: Gryfów Śląski, ulice: 
Cmentarna Kolejowa 1-19c, Kolejowa 41-66, 
Lipowa, Przedszkolaków, Rybna, Szkolna, 
Uczniowska – 1
Okręg nr 3: Gryfów Śląski, ulice: 
Andersa, Floriańska, Kwiatowa, Lwowska, 
Malownicza, Osiedle Horyzont, Storczykowa, 
Tulipanowa, Wiosenna – 1
Okręg nr 4: Gryfów Śląski, ulice: 
Garncarska, Jeleniogórska 14-24, Osiedle 7 
Dywizji, Parkowa, Partyzantów, Spacerowa, 
Widokowa, Zielona – 1
Okręg nr 5: Gryfów Śląski, ulice: 
Akacjowa, Sienkiewicza – 1
Okręg nr 6: Gryfów Śląski, ulice: 
Jeleniogórska 7-9, Krótka, Kusocińskiego, Nad 
Stawami, Oldzańska, Polna, Słoneczna, Spokoj-
na, Strzelnicza, Wiśniowa – 1
Okręg nr 7: Gryfów Śląski, ulice: 
Gliniana, Kolejowa 20-38a, Lwówecka, Młyńska 
5-15a, Sikorskiego, Spółdzielcza, Targowa – 1
Okręg nr 8: Gryfów Śląski, ulice: 
Grodzka, Łąkowa, Rolna, Rzeczna, Rzepakowa, 
Sanatoryjna, Wąska, Za Kwisą – 1
Okręg nr 9: Gryfów Śląski, ulice: 
Bankowa, Boczna, Felczerska, Wojska Polskie-
go, Zakątek, Zaułek, Źródlana – 1
Okręg nr 10: Gryfów Śląski, ulice: 
Lubańska, Plac Kościelny, Rynek – 1
Okręg nr 11: Sołectwo: Proszówka, Wieża – 1 
Okręg nr 12: Sołectwo: Krzewie Wielkie, Młyń-
sko – 1
Okręg nr 13: Sołectwo: Rząsiny, Wolbromów 
– 1
Okręg nr 14: Sołectwo: Ubocze od nr 1 
do nr 144 – 1
Okręg nr 15: Sołectwo: Ubocze od nr 145 
do nr 305 – 1

Na gryfowskim rynku w dniach: 26, 29, 30 i 31 października, Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przeprowadziło kolejną w tym roku akcję poboru krwi. W ciągu  
4 dni krew w krwiobusie oddało łącznie 59 osób, pobrano 26,55 litrów krwi.

Patronem akcji był TAURON Dystrybucja Oddział w Jeleniej Górze.
Pomocy w przeprowadzeniu akcji udzielili m.in.:

■ pracownicy Posterunku Energetycznego w Wieży,
■ pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim,
■ zespół „Adagio” i pan Robert Dżamalis (wypożyczenie kabla energetycznego)

Serdecznie dziękuję krwiodawcom za ten cenny „dar życia”.

30 października Rada Miejska Gminy Gryfów 
Śląski podjęła uchwałę nr XXIII/112/12 w spra-
wie: „Podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, nu-
merów i liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym”.

Poniżej podajemy do publicznej wiadomości 
załącznik do w/w uchwały, w którym m.in. okre-
ślone są granice okręgów wyborczych.

Ponad 26 litrów krwi

Tlenek węgla (czad) – o czym należy wiedzieć…

Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo 
kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urzą-
dzeń gazowych i ich udostępnienia do kontroli nakłada na użytkownika lokalu Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budyn-
ków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9.09.1999r., poz. 836, § 17 ust. 1 i 2). W trosce o bezpieczeństwo własne  
i swojej rodziny do tego obowiązku powinien się poczuwać każdy użytkownik urządzeń gazowych. Piecyk gazowy 
używany od wielu lat należy niezwłocznie zgłosić do kontroli. Stary, zużyty, nie czyszczony i rozregulowany pie-
cyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom 
posiadającym odpowiednie uprawnienia. Pamiętajmy! Od stosowania się do powyższych rad może zależeć 
zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Dobry stan techniczny urządzenia gazowego
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Dzieciństwo w Gryfowie Śląskim w latach 
1945-1995, jakie mogło być? Oczywiście, tylko 
szczęśliwe! Miasteczko, przez które przepływają 
dwie rzeki, u którego stóp leży jezioro. W lecie 
jest gdzie się wykąpać i popływać kajakiem. Mia-
steczko z otaczającymi je pagórkami i wzniesie-
niami, sprzyjało szusowaniu w zimie na sankach 
i nartach. W tamtych latach dzieci i dorastająca 
młodzież mieli wiele możliwości, by się wyhasać. 
Dlaczego Towarzystwo Miłośników Gryfowa 
organizuje tego typu wystawy fotograficzne  
i wernisaże? Wykonujemy po prostu nasze zobo-
wiązania statutowe, mówiące o promocji naszego 
miasta i przypominamy o bogatej jego historii. 
Podbudowujemy dumę młodych mieszkańców 
Gryfowa Śląskiego, mówiąc „To nie jest żaden 
obciach urodzić się i mieszkać w małym mia-
steczku”. Wielu obywateli naszego miasta wyjeż-
dża obecnie „za chlebem” lub na studia do więk-
szych miast lub innych krajów. Chcemy, by bez 
kompleksów odnaleźli się w nowych miejscach, 
by pamiętali że pochodzą z Gryfowa Śląskiego, 
miasta bogatej historii i tysiąca legend.

Nie ukrywam, że do organizacji tego wernisa-
żu natchnęły nas zdjęcia pana Janusza Łysiaka. 
Jego rodzina osiedliła się w Gryfowie Śląskim już 
w październiku 1945 roku. Fotografie rodzinne 
pana Janusza z tamtego okresu na tle budynków 
i zabudowań naszego miasta sprawiały bajko-
wą wręcz scenerię. Stąd pomysł, by zwrócić się 
do mieszkańców naszego miasta o prywatne 
zdjęcia z okresu swojego dzieciństwa. Nadeszło 
116 zdjęć, które zaprezentowaliśmy na naszej 
wystawie. Jak już wspomniałem, interesowały 
nas głównie miejsca, w jakich fotografie zostały 
zrobione. Miejsca, które już dzisiaj nie istnieją, 
zostały wyburzone lub zmieniły swój wygląd. 
Interesowała nas również zmieniająca się przez 
lata substancja budowlana naszego miasta. Do-
datkiem do naszej wystawy są eksponaty pocho-
dzące z epoki. Zabawki, wózek dziecięcy, aparat 
fotograficzny z lat sześćdziesiątych, czasopisma 
mówiące o wychowaniu dzieci, lalka z 1945 roku 
i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Zapra-
szamy do zwiedzania naszej ekspozycji, która  

Dzieciństwo w Gryfowie Śląskim lata 1945-1995
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obecnie znajduje się w Izbie Historyczno-Mu-
zealnej Europejskiego Centrum Kulturalno-
Informacyjnego (ul. Kolejowa 44). Zapraszamy 
również do pobrania krótkiej prezentacji multi-
medialnej ze strony internetowej www.gryfow.
org.pl, w której znajduje się część zdjęć, jakie 
można obejrzeć na naszej wystawie.

Kierujemy również podziękowania do osób, 
które pomogły zorganizować naszą wystawę. 
Dziękuję za odwagę tym, którzy nie bali się oddać 
w nasze ręce swoich prywatnych zdjęć. Wszystko 
to, co robimy, robimy dla naszej wspólnej sprawy, 
ku chwale naszej małej ojczyzny.

Dziękuję również portalowi lwowekslaski.net 
za szybką i rzetelną informację o naszym werni-
sażu. Życie jeszcze raz dowiodło, że niektóre na-
sze gryfowskie portale informacyjne są do kitu. 
Ale to już historia z innej beczki.

Jan Wysopal



8 KURIER GRYFOWSKI  LISTOPAD 2012      

Informator Powiatowy
XXIII Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego

Stan oświaty w Powiecie Lwóweckim był 
głównym tematem Sesji, która odbyła się 
26 października 2012 roku. Sesję od powita-
nia przybyłych gości rozpoczął Henryk Kulesza 
– Przewodniczący Rady. Po powitaniu, Rada 
przyjęła zaplanowany porządek obrad i zgodnie 
z nim, po zatwierdzeniu protokołów z poprzed-
nich Sesji, głos zabrał Józef Stanisław Mrówka 
– starosta lwówecki, który zdał sprawozdanie 
z posiedzeń Zarządu Powiatu, które odbyły się 
pomiędzy Sesjami Rady. 

Wiele dyskusji wywołał główny temat zwoła-
nej Sesji. Za punkt wyjściowy dyskusji posłużyły 
prezentacje przygotowane przez dyrektorów  
i kierowników poszczególnych jednostek oświa-
towych, czyli szkół, poradni psychologiczno – 
pedagogicznych, schronisk młodzieżowych oraz 
Powiatowego Centrum Edukacji. Szefowie jed-
nostek przedstawiali w nich bieżącą sytuację oraz 
plany na przyszłość. Dyskusja jaka wywiązała 
się po prezentacjach, z jednej strony dotyczyła 
podsumowaniu obecnej sytuacji w jednostkach, 
szczególnie w szkołach po przeprowadzonym na-
borze, z drugiej zaś dotyczyła przyszłości oświaty 
wobec niekorzystnych prognoz demograficznych 
na najbliższe lata. Sesja była wstępem do działań 
związanych z właściwą organizacją jednostek 
oświatowych w kolejnych latach.

Podczas Sesji Radni przyjęli zmiany w sprawie 
określenia zadań na które przeznacza się środki  
PFRON-u w 2012 roku oraz zmiany budżetu  
i wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto po 
zakończonych konsultacjach społecznych przy-
jęli „Wieloletni program współpracy Powiatu 
Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie na lata 2013-2015”. 

Treści uchwał wraz z uzasadnieniem opubliko-
wane są na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej pod adresem www.bip.powiatlwowecki.pl 

Kolejna Sesja odbędzie się w listopadzie br. 

Marcin Lampart

„Jest październikowa sobota, godzina 10 rano, 
w nocy niespodziewanie spadł śnieg, a gryfowska 
hala tętni życiem, i oto nam chodziło” – powie-
dział przewodniczący Rady powiatu lwóweckiego 
Henryk Kulesza otwierając II Międzynarodowy 
Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Powiatu. W Gryfowie miały miejsce 
dwie pierwsze jego odsłony. O puchar walczyli 
chłopcy i dziewczynki w kategorii szkół podsta-
wowych. Turniej tutaj miał wyjątkowy charakter 
oraz pełnił dodatkową rolę. Chodziło o wskrze-
szenie potęgi ducha piłki ręcznej, tak mocno 
tu niegdyś obecnego. Rozgrywkom przyglądali 
się więc goście specjalni – dawni zawodnicy, 
działacze związani z gryfowską piłką ręczną. 
Obecni byli: Jerzy Ronij – prezes klubu „Gryfex”, 
Kazimierz Luchowski trener, Waldemar Marzec 
i Edward Luty – bramkarze. Przybył również 
legendarny trener piłkarek z Mirska – Jerzy Wój-
cik. Na chwilę udało się zatrzymać czas. Wisienką 
na torcie zaś była wygrana gryfowskiej drużyny  
w pierwszej odsłonie turnieju. Przed nami zma-
gania drużyn gimnazjalnych we Wleniu i Mirsku. 
Nie ukrywamy, że i z nimi mamy związane okre-
ślone oczekiwania, które nie są oczekiwaniami 
na wyrost.
Wyniki turnieju (20.10.2012)
I miejsce: drużyna pierwsza Szkoły Podstawowej 
w Gryfowie Śląskim;
II miejsce: SP nr 3 w Lwówku Śląskim;
III miejsce: SP w Mirsku;
IV miejsce: drużyna druga Szkoły Podstawowej  
w Gryfowie Śląskim.
Wyróżnienia indywidualne:

Podziękowanie dla sponsorów
Dziękujemy za pomoc przedsiębiorcom z terenu powiatu lwóweckiego, dzięki którym w każ-

dym z turniejów drużyny otrzymują sprzęt sportowy. Tegoroczny turniej wsparli: ART Płakowice 
Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim, Bank Spółdzielczy Oddział w Lwówku Śląskim, Tadeusz Matu-
sewicz Budowa Maszyn Sp.j. z Gryfowa Śląskiego, Gospodarstwo Rolne ROL-BY Stanisława 
Mikulicza z Bystrzycy, Nadleśnictwo Lwówek Śląski, Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” 
Sp. z o.o. w Niwnicach, Hurtownia Spożywczo – Monopolowa Stanisława Sawczaka z Gryfowa 
Śląskiego, Arkadia BIS oraz Grupa MTG z Lwówka Śląskiego, Firma Cateringowa oraz Zakład 
Piekarniczo-Cukierniczy „KRASUCKI” Sp. z o.o. z Gryfowa Śląskiego oraz Multiagencja „Siła 
przebicia” Ubezpieczenia, Reklama Dariusz Wojciechowski z Gryfowa Śląskiego.

Turniej powiatowy
Najlepsza bramkarka: Julia Jaśkiewicz 
(SP 3 Lwówek Śląski)
Najlepsza strzelczyni: Julia Marecka 
(SP 3 Lwówek Śląski)
Najlepsza zawodniczka: Klaudia Piekarz 
(SP Mirsk)
Wyniki turnieju (27.10.2012)
I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku 
Śląskim – opiekun Mirosław Kobiałka,
II miejsce: Szkoła Podstawowa we Wleniu  
– opiekun Kamil Ugrynowicz,
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Mirsku  
– opiekun Joanna Plitt,
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Gryfowie Ślą-
skim – opiekun Beata Hryciew-Listwan.
Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy bramkarz: Filip Dziuda (SP Wleń)
Najlepszy strzelec: Jarosz Jakub 
(SP 2 Lwówek Śląski)
Najlepszy zawodnik: Patryk Garbiec 
(SP 2 Lwówek Śląski)

Gryfowskie zawodniczki (w ciemniejszych stro-
jach) bronią swojej bramki.
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Od 1 października rozpocznie się konkurs – 
plebiscyt na najpopularniejszego dzielnicowego 
powiatu lwóweckiego. Plebiscyt organizowany jest 
przez lwówecką Komendę Policji. Policjant pełniący 
funkcję dzielnicowego poprzez codzienny kontakt 
z mieszkańcami odgrywa rolę łącznika między Po-
licją, a społeczeństwem. Jest jednym z najbardziej 
widocznych policjantów i przez to kształtuje obraz 
Policji. Kto zdobędzie tytuł najlepszego dzielnico-
wego powiatu lwóweckiego ? Tego dowiemy się  
w grudniu. Plebiscyt rusza 1 października i trwać 
będzie do 30 listopada 2012 r. Wszyscy dzielnicowi 
walczyć będą o miano najlepszego i najsympatycz-
niejszego dzielnicowego. 

Głosować można będzie:
1. poprzez wypełnienie kuponu konkurso-

wego, który będzie się ukazywał na łamach Ku-
riera Gryfowskiego. Wypełnione kupony należy 
przesłać albo osobiście dostarczyć do Komendy 

Który najlepszy?
Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim 
z dopiskiem „Najpopularniejszy dziel-
nicowy 2012r.”.

2. oddanie swojego głosu w formie 
elektronicznego sondażu na stronach 
internetowych redakcji portali powia-
tu lwóweckiego które będą wspierały 
plebiscyt m.in. http://www.lwowek-
slaski.net

Poniżej lista dzielnicowych z komi-
sariatu policji w Gryfowie Śląskim na 
których można oddać swój głos:
st. asp. Irena Rajca 
asp. Grzegorz Wasilewski
asp. Mateusz Werecki

 
Oficer Prasowy

Komendy Powiatowej Policji 
w Lwówku Śląskim

asp. Mateusz Królak

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Gryfowie Śląskim

zaprasza na

„Rock Andrzejki”
1 grudnia (sobota) 2012 r.
Startujemy o godz. 20.00

(kończymy bladym świtem)
Wjazd tylko 10 zł!

Szczegóły odnośnie zespołów znajdziecie 
 na plakatach oraz stronie www.gryfow.pl.

Dziecięco-Młodzieżowa 
Pracownia Plastyczna

wtorek, czwartek godz. 16.00 – 17.30

Studio Tańca hip-hop, 
dance, formacje taneczne 

środa 15.00 – 17.30

Pracownia wyrobu biżuterii i decoupage
sobota 10.00 – 13.00

Zajęcia wokalne
piątek 17.00 – 20.00

13 października grupa dzieci z Dziecięco-Młodzieżowej Pracowni Plastycznej M-GOK była  
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Skoro świt wyjechaliśmy pociągiem. Z dworca do mu-
zeum doszliśmy w pięknym słońcu. Gołębie ulatywały nam sprzed stóp. A za ciężkimi drzwiami 
muzeum zaczęła się magia sztuki, która przemawia, mimo upływu setek lat... Byliśmy oczarowani 
drewnianymi rzeźbami sakralnymi, ogromnymi obrazami w złoconych ramach, chińską porcelaną, 
zdobionymi szafami, 200-letnim łóżkiem no i polską sztuką współczesną: złudzeniami optycznymi, 
abakanami i instalacjami. Wzięliśmy udział w Tetrze Rysowania, którego twórcą był Franciszek Sta-
rowieyski. Wrażenia z obejrzanych wystaw na długo pozostaną w naszej pamięci. Rzeczy materialne 
przeminą, a sztuka jest ponadczasowa...

 ms
Koszt wyjazdu pokrył dochód z ubiegłorocznej aukcji prac plastycznych naszej pracowni.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Gryfowie Śląskim

zaprasza na niepowtarzalną

NOC 
SYLWESTROWĄ

31 grudnia 2012 r. godz. 20.00
Sala widowiskowa M-GOK

W programie: Konkursy i zabawy prowadzo-
ne przez wodzireja. Muzyka dla wszystkich.

Muzykę serwuje zawodowy 
DJ AMADEUSZ ze Zgorzelca

Bilet w cenie 75 zł od osoby
Zapewniamy: szampan, napoje, owoce…

… i oczywiście świetną zabawę!

Rezerwacja miejsc i szczegóły 
w M-GOK oraz pod nr 75 78 12 900

Ilość miejsc ograniczona!

Harmonogram zajęć stałych 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Gryfowie Śląskim

Aerobik (latino, power-kick, dance)
wtorek, czwartek 18.00 – 19.00

Hatha Joga
środa 18.30 – 20.00

Zajęcia odbywają się w odnowionych po-
mieszczeniach na piętrze M-GOK oraz na sali 
widowiskowej w budynku przy ul. Kolejowej 33a.
Pracownie mają charakter otwarty, a uczestnic-
two w nich jest bezpłatne.

Informujemy, że w sołectwach również pro-
wadzone są grupy zajęciowe w ramach działalno-
ści stałej M-GOK.

Do muzeum o świcie

Fot.: Marzena Staliś
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Nowiny Jeleniogórskie ogłosiły Konkurs na Najlepszego Sołtysa. Do tego 
konkursu z naszej gminy została zgłoszona pani Marzena Herdzik, która 
jest niezwykle aktywnym sołtysem. W sposób szczególny dała się poznać 
mieszkańcom podczas tegorocznej powodzi. Jej niezwykłe zaangażowanie 
w niesienie pomocy było całodobowe. Służyła radą, pomocą i własnymi 
rękami rozwiązując wiele ludzkich spraw. O każdej porze dnia i nocy moż-
na na nią liczyć. Potrafiła także zorganizować pomoc niesioną z zewnątrz 
sołectwa. Była i jest zawsze wraz z Radą Sołecką i z mieszkańcami.

Dlatego też chcemy prosić o oddawanie na nią głosu w postaci sms 
w tym konkursie na nr tel. 7155 z dopiskiem Sołtys8 (opłata – 1,23 zł 
brutto).

Towarzystwo Mi łoś ni ków Gry fo wa in for mu je, że wbrew po głos kom  
o rze ko mym koń cu świa ta, wy da ło ka len darz na rok 2013. Tym ra zem 
znaj du ją się na nim fo to gra fie przed sta wia ją ce daw ny dwo rzec ko le jo wy 
w Gry fo wie Śląskim. Ka len darz moż na za ku pić obecnie w Cent rum In for-
mac ji Tu rys tycz nej (ul Rynek 33) w Gry fo wie oraz w Bi blio te ce Pub licz nej 
w Gry fo wie Śląskim (ul. Kolejowa 44). 

Ce na ka len da rza to 3,50 zł. Zapraszamy do zakupu

Wbrew pogłoskom 
o końcu świata…

Konkurs na 
najlepszego sołtysa

Podziękowania
Serdecznie dziękuję za udzielenie pomocy w zakresie zagospodarowa-

nia terenów przy przychodni zdrowia przy ul. Malowniczej 1.
■ Panom: Jerzemu Żmudzie i Markowi Twardochlebowi – za przenie-
sienie ogrodzenia,
■ Paniom: Marii Krasowskiej, Anieli Romanowskiej, Krystynie Nami-
rowskiej, Beacie Nowakowskiej – za przekazane krzewy i kwiaty,
■ Państwu Krawczykom z Wieży, panu Edwardowi Twardochlebowi 
oraz Annie i Robertowi Pląskowskim – za przekazaną ziemię,
■ Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie 
Śląskim i pani Krystynie Samborskiej z Urzędu Gminy i Miasta za prace 
związane z zagospodarowaniem terenu.

 Z wyrazami wdzięczności
Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Serdecznie dziękuję Panu doktorowi Krzysztofowi Ganczarskiemu za 
okazanie wielkiej miłości do zwierząt oraz współczującego serca. Dzięki 
tym wspaniałym cechom dwie bezdomne kotki znalazły u niego dom.  
W dzisiejszych czasach, gdy porzucanie, podrzucanie i wyrzucanie zwie-
rząt jest niestety na porządku dziennym, to naprawdę wspaniały gest. 
Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Małgorzata Magierowska

Policjanci z Lwówka Śląskiego i Gryfowa szukają osoby, która zapłaciła 
w jednej z hurtowni fałszywymi banknotami. Sprawa wyszła na jaw, kiedy 
lokalny biznesmen chciał wpłacić utarg w jednym z banków. W obiegu 
może być jednak więcej podrobionych pieniędzy! Sytuacja miała miejsce  
18 października w Gryfowie. Jeden z hurtowników poszedł do banku 
wpłacić dzienny utarg. W pliku banknotów kasjerki znalazły 21 fałszywek  
o nominałach 50 zł każda. O sprawie powiadomiły policjantów. 

– Na chwilę obecną mogę potwierdzić, że takie zdarzenie miało miejsce. 
Policjanci pracują nad wyjaśnieniem tej sprawy – mówi Mateusz Królak, 
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim. Usta-
liliśmy, że przedsiębiorca miał wcześniej przygotowaną gotówkę do wpłaty. 
Pieniądze tradycyjnie przygotowali pracownicy hurtowni. Policjanci zabez-
pieczyli taśmy monitoringu, który zainstalowany był na terenie całej firmy. 
Obecnie nagrania są analizowane przez śledczych. Pieniądze do hurtowni 
prawdopodobnie przyniósł któryś z klientów. Ustalenie tej osoby to w zasa-
dzie tylko kwestia czasu. Nie wiadomo, czy banknoty w łącznej kwocie 1050 
zł, zostały wprowadzono celowo, czy nieświadomie. Śledztwo w tej sprawie 
prowadzi Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim.

Na dzień dzisiejszy nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie czy  
w punktach handlowych na terenie całego powiatu lwóweckiego nie ma 
więcej fałszywek. Banknoty o nominałach 50 złotych należą do najczęściej 
podrabianych przez fałszerzy w Polsce. Ryzyko tego procederu jest jednak 
bardzo duże ponieważ za podrabianie środków płatniczych grozi od 5 do 
25 lat więzienia.

Metodą na tak zwanego śpiocha nieznani sprawcy okradli domy w Gry-
fowie Śląskim. Wszystko działo się w nocy. Policja przypuszcza, że może 
to być większa grupa, bo do podobnych włamań dochodziło także w Bo-
lesławcu.

Włamania miały miejsce w połowie października w Gryfowie.  
– We wszystkich przypadkach sprawcy rozwiercali okna lub drzwi od tarasów 
i niezauważeni wchodzili do domów – mówi Mateusz Królak, rzecznik pra-
sowy lwóweckich policjantów. Śledczy twierdzą, że wcześniej każdy dom 
musiał być dokładnie obserwowany przez złodziei. Włamywali się oni tylko 
do takich budynków, gdzie byli niemal pewni, że parter jest „czysty”, a do-
mownicy śpią na piętrze w sypialni.

– Zanotowaliśmy włamania do pięciu domów. Zginęły pieniądze w kwocie 
2,5 tysiąca złotych, kilkadziesiąt euro i tysiąc koron czeskich, a także alkohol  
i przedmioty domowego użytku – dodaje Mateusz Królak.

Nie wiadomo jeszcze kto okradł domy, ale policjanci uważają, że jest 
to ta sama grupa. Do identycznych włamań dochodziło między innymi 
w Bolesławcu. Policjanci mają już zabezpieczone ślady, które na miejscu 
włamań pozostawiali złodzieje i ciągle pracują nad tą sprawą. Za kradzież  
z włamaniem sprawcom grozi do 10 lat więzienia.

Uwaga! Fałszywe Banknoty

Nie śpij, bo cię okradną?

Źródło: lwowekslaski.net
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Nie oznacza to, że w tym roku już nie poje-
dziemy. Gdy tylko błyśnie słońce, skrzykujemy 
się i jedziemy w trasę. Dzisiejsza wycieczka, jak 
zawsze, rozpoczęła się o godz. 10.00 z gryfow-
skiego rynku i ruszyła w drogę. Nieważne jaką, 
nieważne gdzie, ważne, że głównym celem wy-
cieczki była miejscowość Świecie, a dokładnie 
gospodarstwo agroturystyczne „Agro-Wanda”. 
Tam właśnie, w garażu Wandy (aby uniknąć nie-
spodziewanego deszczu), druga ekipa naszego 
Towarzystwa szykowała zaplecze kulinarno–ga-
stronomiczne pod uroczyste zakończenie tego 
wspaniałego, pełnego wrażeń i sukcesów sezonu 
rowerowego, Zapanował świąteczny nastrój, 
atmosfera zabawy i humoru.Przy dźwiękach gi-
tary i harmoszki, przy gorącej herbacie z sokiem 
malinowym, pieczonej nad ogniem kiełbasie  
i kaszance, pysznych ciastach i ekologicznym 
chlebie, nasze Gryfowskie Towarzystwo Cykli-
styczne pożegnało sezon rowerowy 2012. 

Piosenki z lat sześćdziesiątych śpiewane przez 
naszą grupę pod wodzą głównego tenora Waldka 
i jak się okazało niezłego gitarzysty Krystiana, 
stworzyły niezapomniane chwile, zwłaszcza, 

W garażu u Wandy

gdy pozostali starali się zaśpiewać refren lub za-
nucić murmurando. Zdumieć może fakt, że tak 
świetnie można bawić się bez kropli alkoholu. 
Rozdaliśmy dyplomy i upominki zasłużonym cy-
klistom naszego Towarzystwa. Nie będę nazwisk 
ich wymieniał, by nie urazić nikogo. Wszyscy w 
tym sezonie byli wspaniali i za to wszystkim dzię-

kuję. Spotykamy się oficjalnie za rok. Obecność 
obowiązkowa.

PS. Specjalne podziękowania dla właściciela 
piekarni Jerzego Horbacza za ufundowanie chle-
ba, który nas pokrzepił.

Jan Wysopal

Żadna pogoda nas nie zatrzyma! Dowodem na 
to był kolejny koncert pod nazwą „Core Attack!”, 
który zorganizowało stowarzyszenie „Awantura” 
27-ego października w podziemiach gryfowskich 
„Fosforów”. 

W ten ponury, zaśnieżony i zimny dzień roz-
grzewały nas kapele, które dawkami mocnych 
riffów przyciągmęły sporą liczbę widzów. Około 
godziny 21:00 na scenę weszła lubańska kapela 
„All Lies Reserved” grająca metalcore. Zespół 
zagrał ostry, mocny i ciemny repertuar, który 
był doprawiany świetnym scream’em wokalisty - 
Emanuela. Po „młodszych” na deskach pojawiła 
się pierwsza gwiazda wieczornej imprezy, czyli 
Amanita Muscaria. Kapela zgromadziła pod 

sceną spory tłum. Publiczność podczas ostrego 
pogo na parkiecie prześpiewała razem z bandem 
cały repertuar, nic dziwnego! Formacja była jed-
ną z najbardziej oczekiwanych tego wieczoru. 

Na trzeci cios poleciał „CZOUG”, nie minę-
ła sekunda ich koncertu a już wiedzieliśmy, że 
szykuje się coś bardzo szybkiego, raz - dwa - trzy  
i zaczęło się! Tempo zawstydzało odrzutowce,  
a publiczność z otwartymi ustami z początku nie 
wiedziała, co robić, lecz wystarczył dosłownie 
urywek piosenki, a ludzie wpadli w prawdziwy 
szał. 

Ostatnim wojownikiem Core Attack! była 
żywa legenda polskiego hardcore’u – 1125 ze 
Złotowa. Jechali do nas aż 400 kilometrów, by 

Metale ciężkie w Gryfowie, 
czyli przyjechali ci, co mieli przyjechać

rozgrzać jeszcze mocniej ogień znajdujący się 
w sali koncertowej. Był to już drugi koncert tej 
kapeli u nas. Pierwszy odbył się jeszcze za czasów 
klubu „Opposite”. 

Kolejna godzina spłynęła bardzo świetną 
zabawą, mistrzowską publiką oraz świetnymi ka-
wałkami serwowanymi przez „jedenastki”. Kon-
cert tradycyjnie się udał! Dziękujęmy wszystkim 
za przybycie. Już wiemy, że można na was liczyć 
nie zważając na warunki atmosferyczne, cytując 
gitarzystę z Amanity – Lejciego „– Przyjechali 
ci, co mieli przyjechać”. Jeszcze raz dziękujemy!  
Śledźcie nas na www.awantura.org lub fb.com/
awantura.

Kamil Jagiełło
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Anna Celejowska

W SP w Uboczu
Święto Szkoły 

26 października 2012 roku obchodziliśmy 
Święto Szkoły połączone ze ślubowaniem i paso-
waniem klasy pierwszej na uczniów.

Z tej okazji odbyła się szkolna uroczystość, 
na którą zaproszono wielu gości. Oprócz Burmi-
strza Gminy i Miasta Gryfów Śląski nie zabrakło 
radnych, dyrektorów placówek, przedstawicieli 
Rady Rodziców, Rady Sołeckiej, Przyjaciół 
Szkoły, Gości z partnerskiej szkoły z Gryfic oraz 
rodziców. W uroczystości uczestniczyli wszyscy 
uczniowie szkoły oraz dzieci z oddziału przed-
szkolnego. Byli również bliscy, którzy chcieli być 
obecni w tak ważnym dla każdego pierwszo-
klasisty dniu. Tego dnia uczniowie przybyli do 
szkoły w strojach „chłopskich”, a pierwszoklasiści  
w strojach galowych. Do uroczystości ślubowania 
przygotowywali się pod okiem wychowawczyni 
Alicji Celejowskiej od początku roku szkolnego. 
Uczyli się piosenek, wierszy, poznawali środowi-
sko szkolne, przyrodnicze oraz postać patrona 
szkoły.

Po powitaniu gości przez dyrektora szkoły 
Annę Pląskowską przedstawiono prezentację fil-
mu – fragment powieści „Chłopi” pt. „Wykopki” 
oraz przyśpiewki. W role znakomicie wcielili się 
uczniowie i uczennice naszej szkoły, prezentując 
swoje umiejętności i uzdolnienia. Nagranie było 
prezentowane na XVI Ogólnopolskim Zlocie 
Szkół Reymontowskich w Kleszczowie, woje-
wództwie łódzkim, zajmując I miejsce w kategorii 
szkół podstawowych. Dzieci przygotowała Danu-
ta Woźniczko, Alicja Kuźniarz i Alicja Jaworska.  

Po występach klas starszych nadeszła kolej 
na prezentację pierwszoklasistów, którzy stali 
się pomocnikami Pani Jesieni. Dzieci musiały 

wykazać się licznymi wiadomościami 
i umiejętnościami udowadniając, że 
znają zasady zachowania się w szkole, 
potrafią bezpiecznie poruszać się po 
drodze, wiedzą kim są i gdzie miesz-
kają, potrafią dbać o przyrodę. I choć 
trema czasem odbierała głos, to mali 
artyści dzielnie stawili czoło licznej 
publiczności i wszystko wypadło 
wspaniale.

Pani dyrektor szkoły wystawiła 
wysoką ocenę pierwszakom, żału-
jąc, że nie przygotowała świadectw 
ukończenia klasy VI, a pani dyrektor 
gimnazjum Alicja Kownacka wyra-
ziła chęć przyjęcia tak znakomitych 
uczniów.

Najważniejszym momentem 
było ślubowanie na sztandar szko-
ły oraz pasowanie. Do ślubowani 
przystąpiły dzieci 7-letnie oraz troje 
6- latków. Wychowawczyni wygło-
siła słowa przysięgi, a dzieci zobo-
wiązały się „...być pilnymi w nauce, 
wzorowymi w zachowaniu i godnie 
reprezentować Szkołę Podstawową 
im. W.S. Reymonta w Uboczu. Pani 
dyrektor wielkim piórem pasowała 

wszystkich na uczniów. Zostając pełnoprawnym 
uczniem placówki każdy musiał spróbować 
smaku szkoły w postaci „pysznej” mikstury. 
Rodzice z uwagą obserwowali zmagania swo-
ich pociech, a widząc swoje dzieci wchodzące  
w nowy etap życia nie kryli wzruszenia.

Na zakończenie zabrali głos Goście, wręczając 
niespodzianki dla pierwszaków, za które dzieci 
bardzo dziękują. 

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Olgierdowi 
Poniźnikowi, Robertowi Skrzypkowi, Danielowi 
Koko, Janowi Korpysie, Radzie Sołeckiej, Radzie 
Rodziców, klasie VI, wicedyrektorowi Szkoły  
z Gryfic. 

Ogromne podziękowania dla wszystkich ro-
dziców, którzy pomogli w organizacji szkolnego 
święta.

Ślubowanie pierwszaków.

Pasowanie pierwszaków.

Święto Szkoły.
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W SP w Gryfowie

Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim nosi nazwę Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP i od 
dawna współpracuje z Jednostką Wojskową z Lubania. W ramach współpracy grupa wokalna „We-
sołe nutki” pracująca pod kierunkiem p. Macieja Styszyńskiego oraz grupa wokalna składająca się  
z najmłodszych uczniów naszej szkoły pracująca pod kierunkiem p. Marzeny Styszyńskiej dała popis 
swoich umiejętności wokalnych i tanecznych w Ośrodku Szkoleń w Lubaniu na uroczystości obcho-
dzonej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzieciaki dały z siebie wszystko, a żołnierze pełni podziwu 
młodym talentom dziękowali za występ na stojąco. Po takim udanym występie zaproszono uczniów 
na wojskową grochówkę. Była pyszna!

 Żegnając się z żołnierzami wspólnie postanowiliśmy, że będziemy nadal współpracować.

Wybory Samorządu Uczniowskiego, to świę-
to demokracji w naszej szkole. 16 października 
odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego 
Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfow-
skiej w Gryfowie Śląskim. 

Największą ilość głosów otrzymał uczeń klasy 
3d: Wojciech Deliman. Kolejne miejsca zajęły 
uczennice klasy 3c: Julia Szczepańska i Marce-
lina Niebieszczańska. Przewodniczącym Samo-
rządu Uczniowskiego został: Wojciech Deliman  
a zastępcą Julia Szczepańska. Nad sprawnym 
przebiegiem głosowania czuwała komisja wybor-
cza w składzie: Marta Nowak, Weronika Adam-
ska i Piotr Soszka. 

W dniu 17 października podczas apelu, wyni-
ki wyborów ogłosiła dyrektor Alicja Kownacka. 
Zwycięzcom gratulujemy.

Dzień Edukacji Narodowej
w Jednostce Wojskowej 

w Ośrodku Szkoleń w Lubaniu Śląskim

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim zostali laureatami Międzynarodowego 
Konkursu plastycznego „Europa w szkole”. 8 października 6 uczniów z naszej szkoły otrzymało na-
grody i dyplomy za zajęcie I i II miejsca w konkursie plastycznym:
I miejsce – Milena Hawryluk, kl. III b, I miejsce – Nikola Smusz, kl. III b, I miejsce – Radosław 
Sułtanowski, kl. III b - prace plastyczne wykonali pod kierunkiem p. Marzeny Styszyńskiej.

Dawid Zmaczyński z kl. IV a otrzymał I miejsce w swojej kategorii, a pracę plastyczną wykonał 
pod kierunkiem p. Anny Niebieszczańskiej.
II miejsce otrzymała Jagoda Iwaniec z kl. II c, praca powstała pod kierunkiem p. Małgorzaty Makow-
skiej, II miejsce zdobyła praca Aleksandry Krasuckiej z kl. III b – opiekun p. Marzena Styszyńska, 
II miejsce otrzymał Jakub Sikorski z kl. II a pod kierunkiem p. Beaty Byczko. Wszystkim laureatom  
i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

Międzynarodowy sukces

W Gimnazjum

M.S.

M.S.

W październiku uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w etapie szkolnym ogólnopolskiego konkursu 
zDolny Ślązak Gimnazjalista. Do etapu powiatowego 
XIII Dolnośląskiego Konkursu dla gimnazjalistów 
– zDolny Ślązak Gimnazjalista w roku szkolnym 
2012/2013 zakwalifikowali się uczniowie:
■ w bloku matematyczno-fizycznym: Karolina 
Brażnikow, Tomasz Dąbrowa, Paulina Taraze-
wicz (trzech uczniów z naszego gimnazjum na sze-
ściu zakwalifikowanych z powiatu lwóweckiego),
■ w bloku przyrodniczym: Karolina Brażników, 
Bartłomiej Duda, Paulina Tarazewicz (trzech 
uczniów uczniów z naszego gimnazjum na sze-
ściu zakwalifikowanych z powiatu lwóweckiego,
■ w konkursie języka niemieckiego: Oriana Czaj-
kowska.

Wojtek i Julka 
rządzą

XIII zDolny 
Ślązak

 Gimnazjalista

(…) Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów naszej 
szkoły odbyło się w hali sportowej. Dzieci składały ślubo-
wanie, takie samo jak całe pokolenia uczniów przed nami, 
a mianowicie przyrzekały, że będą godnie reprezentować 
szkołę i dawać powody do dumy i radości swoim nauczy-
cielom oraz rodzicom. Pierwszaczki musiały także zgodnie 
ze zwyczajem zjeść kredę. Dyrektor szkoły Dariusz Zatoński 
pasował ich na uczniów ogromnym piórem, po czym złożył 
im serdeczne gratulacje. Od tego dnia pierwszoklasiści są już 
pełnoprawnymi uczniami szkoły. Potwierdziła to krótka in-
scenizacja w wykonaniu najmłodszych uczniów, dla których 
ten dzień był zapewne magiczny, gdyż stali się prawdziwymi 
uczniami – chętnymi do zawierania nowych znajomości  
i zdobywania wiedzy. Całą uroczystość uświetniły „Wesołe 
Nutki” pod batutą Macieja Styszyńskiego. 

Mali uczniowie zapamiętają ten dzień do końca życia. 
Życzymy pierwszoklasistom wielu sukcesów edukacyjnych.

Pasowanie na ucznia
w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śl.

Samorząd Uczniowski SP w Gryfowie Śląskim
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Rada Rodziców wraz z personelem przedszkola 
w ramach Programu Grantowego Danone „Masz 
Pomysł? Podziel się Posiłkiem”? przystąpiła do   pro-
jektu „Od ziarenka do bochenka”. Dzięki temu pro-
jektowi grupa dzieci przedszkolnych w wieku od 3 
do 6 lat miała możliwość zapoznania się ze zdrowy-
mi nawykami żywieniowymi, procesem tworzenia 
posiłków i żywności. Na realizację projektu otrzyma-
liśmy 6 000 zł.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W ramach projektu dożywialiśmy dzieci ze 
świetlicy szkolnej. Od 15 maja do 30 października 
wydawane były śniadania i owoce dla dzieci.

Dzieci założyły ogródki warzywno- ziołowe, 
kompostownik, oznaczyły grządki, nauczyły się 
bezpiecznie posługiwać się prostymi narzędzia-
mi ogrodniczymi. Podczas Festynu Rodzinnego 
dzieci miały możliwość wykonywania surówek 
oraz soków w „Centrum Owoców”. Dzieci 5-letnie  
w okresie kwitnienia rzepaku wybrały się na wy-
cieczkę w Aleje rzepakowe, gdzie obserwowały 
przez lupę owady oraz zbierały rośliny do zielnika. 
Do realizacji projektu zakupiono też sprzęt – soko-
wirówkę i akcesoria kuchenne. W lipcu odbyły się 
wspólne z dziećmi ze świetlicy zajęcia kulinarne: 
pieczenie pizzy, ciasteczek zbożowych, wykonywa-
nie surówek warzywnych, owocowych, sporządzanie 
soków. Dzięki tym zajęciom dzieci miały możliwość 
poznania się, integracji, współdziałania. W paździer-
niku zaplanowano warsztaty ekologiczne dla dzieci  
„W krainie miodu” podczas których dzieci będą mo-
gły spróbować sił w produkcji świec z węzy pszczelej. 
Festyn Jesienny będzie przebiegać pod patronatem 
darów jesieni, wykonywania jesiennych zabawek, 
pieczenia ziemniaków.

Dziękujemy sponsorom: rodzicom dzieci, 
„Piekarni Wnukowicz”, PPHU „Kuchni Pani Eli 
S.C.” ze Szklarskiej Poręby oraz Centrum Ogrod-
niczemu „Krzewy z Krzewia” za pomoc w realizacji 
projektu i uatrakcyjnienie pobytu dzieci ze świetlicy 
środowiskowej. 

                    
26 września w Przedszkolu Publicznym w Gryfo-

wie Śląskim odbył się  Dzień Pieczonego Ziemniaka 
(...). Odbyły się różne konkursy i zawody z ziemnia-
kami, a po nich część konsumpcyjna, między inny-
mi degustacja ugotowanych przez nasze kochane 
panie kucharki ziemniaków w mundurkach. Oprócz 
ziemniaków dzieci mogły napić się świeżego soku  

z owoców, który na oczach dzieci  wy-
ciskały przez sokowirówkę nasze panie 
woźne 

Środowe przedpołudnie 26 wrze-
śnia w przedszkolu, zapowiadało się 
bardzo ciekawie i niewiarygodnie 
smacznie. Rodzice dzieci z grup 
„Delfiny” i „Wiewiórki” przygotowali 
ogniska z pieczonymi kiełbaskami 
i ziemniakami.

Nauczycielki grup razem z dziećmi 
uczestniczyły w różnorodnych kon-
kursach sportowych i przyrodniczych, 
których głównymi rekwizytami były 
ziemniaki. Dzieci wspólnie częstowały 
się upieczonymi kiełbaskami i ziem-
niakami a w nagrodę każdy uczestnik 
pikniku otrzymał upieczony przez 
rodziców piernik i przepyszne ciasteczko (...)

 
                          
 
27 i 28 września starsze grupy przedszkolne wy-

brały się na autokarową wycieczkę do nowo otwarte-
go Parku Bajek w Karpaczu.

W Karpaczu podczas spaceru wytyczonymi 
ścieżkami dzieci wraz z nauczycielkami miały okazję 
przenosić  się w świat bajek  braci Grimm.(...) Jednak 
największą frajdą okazał się zjazd  torem Summer 
Tubing, na wielkiej  oponie.

 
(...)W „Sprzątaniu Świata” brały udział dzieci 

ze wszystkich grup wiekowych.Dzieci młodsze 
sprzątały teren wokół przedszkola, zaś starszaki 
ruszyły wypowiedzieć wojnę śmieciom poza jego 
teren. Zebrane śmieci były segregowane w workach. 
Następnie dzieci wrzucały śmieci do odpowiednich 
pojemników na odpady. (...)

W Przedszkolu Publicznym dzieje się bardzo wiele. W tym miesiącu zostaliśmy 
niemal „zarzuceni” materiałami z różnych przedsięwzięć. Aż trudno uwierzyć, jak 
pracowite może być życie przedszkolaka. Poniżej przedstawiamy skrót najważniej-
szych, jesiennych wydarzeń.      Red.

„Od ziarenka do bochenka”

Z życia przedszkolaka

Święto pieczonego zieminaka

Jesienny piknik

Wycieczka do Parku 
Bajek w Karpaczu

Jesienne „Sprzątanie Świata”

Dzień Chłopca

Powitanie jesieni

 1 października w Przedszkolu Publicznym  
w Gryfowie Śląskim wszyscy mali chłopcy obchodzili 
swoje święto. W każdej grupie wiekowej, dziewczynki 
w tym dniu szczególnie traktowały swoich kolegów. 
Każdy chłopiec oprócz buziaka i życzeń otrzymał 
drobne prezenty i coś słodkiego. Po części oficjalnej 
odbyła się część estradowa tj. wspólne śpiewy i tańce 
przy muzyce (...)

 10 października dzieci z grupy  „Kotki” przywita-
ły wicedyrektor panią  Bożenę Kulesę i bibliotekarkę 
panią Jolantę Kuczyńską,  oraz młodszych kolegów 
przedstawieniem o jesieni. 

Zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie, 
wokalne, a także taneczne w kubańskim kroku cha-
cha. Przedszkolaki wcieliły się w postacie wróżek 
jesiennych, które za dotknięciem czarodziejskich 
różdżek wprowadziły wszystkich w jesienną aurę 
(...)

Na podstawie informacji 
nauczycieli przedszkola.
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Pani Renato, nie od zawsze zajmuje się pani upra-
wą lawendy?

– Nie można powiedzieć, że to były całkiem od-
mienne zajęcia. Prowadziłam spore gospodarstwo 
rolne. Był spory ogród, trochę zwierząt. No nie tak 
całkiem trochę- zaczęło się od sześciu kóz, bo syn 
miał skazę białkową. Potem były i gęsi i kaczki i świ-
nie – uzbierała się spora trzódka.
Jak zaczęło się więc z lawendą?

– Może to śmieszne, ale to dowód na to, że  
z pozoru nic nie znaczące zdarzenia mogą odegrać 
ważną role w naszym życiu. Moja córka Oliwia czę-
sto miała pecha do licznych złamań. Lądowałyśmy 
wtedy w szpitalu w Lwówku i tam obok rentgena, być 
może nawet do dzisiaj, wisi taki obrazek pokazujący 
lawendowe pole, być może w Prowansji. Ponieważ 
procedury związane ze złamaniem trwały zawsze 
bardzo długo, siedziałam sobie tak przed tym obraz-
kiem i marzyłam, że kiedyś w środku takiego pola 
będę stała. Wcześniej dostałam kilka sadzonek la-
wendy od teściowej. Podobał mi się zapach i wygląd. 
Wysiałam pierwsze nasionka. Ta pierwsza lawenda 
kwitła pięknie koło domu. Wtedy pojawił się pomysł, 
żeby stworzyć prawdziwe pole lawendowe na łące za 
domem. Tak więc nie można bagatelizować takich 
znaków, które w sposób niezobowiązujący pojawiają 
się w naszym życiu. 
Udało się od razu? W końcu Gryfów to nie Pro-
wansja.

– Nie bawiłam się w żadne eksperymenty. Nie 
badałam więc PH ziemi. Chodziło mi raczej o od-
powiedź na pytanie, czy ona na tej mojej łące się 
odnajdzie. Przesadziliśmy te trzysta. Dokupiliśmy 
sześćset, potem jeszcze dwieście z innego źródła.  
I udało się. Rośnie. Bardzo mnie cieszy, że ludziom 
tak się podoba. To mnie mobilizuje i nakręca. 

Rozmawiamy z lawendową królową naszej gminy – gospodynią „Lawendy na Uboczu” – Renatą Drabowicz. Nazwa tej 
rośliny pochodzi od łacińskiego „lavare” – myć się. Starożytni Rzymianie nie wyobrażali sobie kąpieli ani innych czynności 
kosmetycznych bez olejku lawendowego. O tym, że jego wdychanie posiada cudowne właściwości relaksujące umysł, przeko-
nałyśmy się zaraz po wejściu do domu pani Renaty, w którym bezapelacyjnie króluje lawenda. Zdobi ściany, stoły, pod różną 

postacią można ją spotkać dosłownie wszędzie. Przede wszystkim jednak za jej przyczyną dom przepełniony jest cudowną charaktery-
styczną wonią, która uspakaja, koi, balansuje emocje.

Odnoszę wrażenie, że stało się to trochę taką też 
filozofią życia.

– No tak. Trochę tak.
Nie tylko trochę. Pani działalność ma ekologicz-
ny wymiar. Oprócz lawendy produkuje pani sery, 
które mają już swoich stałych odbiorców. Zna 
się pani na ziołach, o których działaniu potrafi 
całkiem interesująco opowiadać. „Lawenda na 
Uboczu” to coraz bardziej znane miejsce. Przy-
jeżdża tu sporo ludzi. Nierzadko fatygują się na 
przykład z Wrocławia. 

– Ja nawet nie przypuszczałam, że tak będę 
lubić kontakt z ludźmi. Nie sądziłam, że będzie mi 
sprawiał taką przyjemność. Upraszczając, mogę 
powiedzieć, że lawenda otworzyła mnie na drugie-
go człowieka. A wszystkiemu winien ten obrazek 
sprzed rentgena w lwóweckim szpitalu. Swoją ofertę 
związaną z lawendą mam zamiar zresztą poszerzyć. 
Potrzebny mi będzie len z lawendowym motywem,  
o który teraz usilnie zabiegam. Jeśli go znajdę, to uda 
mi się pomysł zrealizować. 
Lawenda to nie tylko pięknie wyglądająca i cu-
downie pachnąca roślina. Jakie inne jej właściwo-
ści mogłaby pani polecić?

– Lawenda to wachlarz różnych leczniczych możli-
wości. Działa pomocniczo na układ trawienny. Łago-
dzi niestrawności pokarmowe, wzmaga apetyt. Przede 
wszystkim zaś to złoty środek na nerwice, których w tej 
dobie nam przecież nie brak. Łagodzi fizyczne objawy 
związane ze stresem – wszelkie napięcia, bóle głowy, 
migreny, palpitacje, bezsenność. To środek cudownie 
balansujący emocje. Działa dezynfekująco, pobudza 
gojenie się ran, minimalizuje tworzenie się blizn. Czy 
to nie całkiem pokaźny pakiet?
Z pewnością, ale nie zapominajmy o działaniu 
pielęgnacyjnym.

Jeszcze nigdy nie czułam się lepiej niż teraz... 
...a wszystkiemu winien obraz spod rentgena w lwóweckim szpitalu

Podziel się z nami swoją pasją

– Owszem. Kluczową rolę odgrywa tu olejek 
lawendowy. Możemy go stosować do aromaterapii, 
do kąpieli, na ból ucha, głowy. Oczywiście w tym 
przypadku zewnętrznie. Kilkoma kroplami olejku 
lawendowego możemy wzbogacić tłusty krem. Z naj-
nowszych zaś informacji dotyczących pielęgnacyjne-
go charakteru lawendy, to ta, o działaniu wzmacnia-
jącym włosy. Do oleju bazowego – może być roślinny, 
dodajemy odpowiedią ilość olejku lawendowego 
– trzy krople olejku lawendowego na łyżkę stołową 
oleju bazowego. Tę miksturę wcieramy w skórę głowy 
i zostawiamy na dwie godziny. Cudownie wzmacnia 
cebulki włosów. Ponoć też efektywnie zwalcza cellu-
litis. 
Kiedy rozpoczyna się sezon lawendowy?

– Koniec czerwca, początek lipca. Kończy się 
w połowie października. Wtedy oferuję bukiety ze 
świeżej lawendy, wianki, woreczki zapachowe. Spo-
ry urok ma też lawenda suszona. W zasadzie jest 
ona piękna pod każdą postacią. Cieszy mnie, że ma 
swoich wiernych fanów niezależnie od tego w jakiej 
formie jest sprzedawana. 
Czy ma też zastosowanie w kuchni?

– Owszem, jej kwiatami można aromatyzować 
miód, twaróg, ryby. W wersji komercyjnej wchodzi 
w skład ziół prowansalskich – zdecydowanie pod 
turystów, bo w wersji oryginalnej nie występowała  
w tym składzie. Nie zapominajmy o tym, że lawenda 
skutecznie odstrasza mole. Z tego powodu była chyba 
na naszym terenie najbardziej znana.
Czyli dobrze się pani czuje na tym kawałku Pro-
wansji w gminie Gryfów Śl. ?

– Tak, nigdy nie czułam się lepiej niż teraz...
Dziękuje za rozmowę.

Rozmawiały Małgorzata Szczepańska
i Marzena Wojciechowska

Renata Drabowicz z wnuczkiem Filipem.



W dniach od 5 do 7 października delegacja 
Szkoły Podstawowej w Uboczu w składzie: Julia 
Łopąg, Patrycja Koman, Maciej Celuch, dyrektor 
Anna Pląskowska i niżej podpisana nauczycielka 
języka polskiego była gościem XVI Ogólnoplskiego 
Zlotu Szkół Reymontowskich, którego tegorocznym 
organizatorem było Gimnazjum im. W. Stanisława 
Reymonta w Kleszczowie (powiat bełchatowski, woj. 
łódzkie). 

W pierwszym dniu imprezy w nowoczesnej auli 
delegacja naszej szkoły wzięła udział w uroczystości 
otwarcia XVI Zlotu Szkół Reymontowskich, podczas 
którego przed zgromadzonymi gośćmi uroczyście 
przemaszerowało 17-tu chorążych ze sztandarami 
szkół biorących udział w Zlocie. Po oficjalnych prze-
mówieniach zebrani w auli poznali laureatki XLII 
Konkursu żywego słowa imieniem Marii i Czesława 
Sadowskich, konkursu, który skierowany jest do mło-
dzieży Polonii kanadyjskiej – Martynkę Szewczyk 
(lat 7) i Annette’ę Szeligę (lat 17). Obie dziewczyny 
wraz z opiekunem, p. Kazimierzem Chrapką (preze-
sem Fundacji Władysława Reymonta w Kanadzie), 
były honorowymi uczestniczkami Zlotu i Konkursu 
„Mówimy Reymontem”. Na koniec uroczystości 
uczestnicy wysłuchali wspomnień Izabeli Tatary (te-
gorocznej absolwentki Gimnazjum w Kleszczowie, 
laureatki VII Ogólnopolskiego Konkursu „Mówimy 
Reymontem”), którym towarzyszyła prezentacja 
multimedialna, dokumentująca pobyt laureatki  
w Kanadzie. Po kolacji miał miejsce konkurs filmo-
wy. Uczestnicy Zlotu zaprezentowali wcześniej na-
grane projekcje wybranych fragmentów twórczości 
W. St. Reymonta. Nasz film pt. „Wykopki” zajął III 
miejsce pokonując nawet filmy szkół ponadpod-

stawowych, (I miejsce w kategorii szkół 
podstawowych).

 W drugim dniu Zlotu w godzinach 
dopołudniowych został przeprowadzony 
VIII Konkurs Recytatorski „Mówimy 
Reymontem”.  Główne nagrody przyznano 
Natalii Wawryn ze Szkoły Podstawowej  
w Trzebnicach i Karolinie Tomanik  
z Gimnazjum w Brzezinach. Obie 
uczennice wraz z opiekunami w czerw-
cu 2013 roku przez tydzień gościć będą  
w Kanadzie. Po obiedzie uczestnicy Zlotu 
udali się na wycieczkę do Kobiel Wielkich, 
miejsca, gdzie 7 maja 1867 roku na świat 
przyszedł W. S. Reymont. Tutaj m.in. 
Wysłuchali prelekcji o życiu Reymonta 
przygotowanej przez kobielską młodzież, 
zwiedzili Izbę Pamięci, mieszczącą się w 
Gminnym Ośrodku Kultury, młodzież 
rozwiązywała „reymontowską krzyżówkę” oraz 
uczyła się pięciu polskich tańców narodowych. Po 
wizycie w GOK-u przemaszerowano do kościoła, 
po drodze zatrzymując się przy pamiątkowej tablicy 
umieszczonej w miejscu, gdzie niegdyś stała organi-
stówka – dom rodzinny Reymonta. W kościele m.in. 
można było obejrzeć zabytkową chrzcielnicę z XII 
wieku i tablicę upamiętniającą akt chrztu Reymonta. 
Miejscowy ksiądz proboszcz  Grzegorz Dzierżanow-
ski opowiedział o historii kościoła, nawiązując do 
czasów pobytu rodziny Reymontów w Kobielach. Po 
wizycie w Kobielach uczestnicy pojechali do gospo-
darstwa agroturystycznego w Teodorowie Dolnym, 
gdzie miał miejsce integracyjny piknik przy ognisku.  
W drodze powrotnej zatrzymano się w Złobnicy – 

tutaj na punkcie widokowym można było podziwiać 
panoramę największej w Europie kopalni odkryw-
kowej – Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. 
Widok po zmroku zapierał dech w piersiach! Po po-
wrocie dla młodzieży została zorganizowana dysko-
teka. W ostatnim dniu Zlotu po śniadaniu uczestnicy 
obejrzeli występ taneczny dziewcząt kleszczowskiego 
gimnazjum, po czym mogli skorzystać z licznych 
atrakcji oferowanych przez park wodny SOLPARK 
(kręgielnia, bilard, zajęcia rekreacyjno-sportowe). Po 
obiedzie w auli miała miejsce uroczystość podsumo-
wująca i kończąca Zlot, w czasie której uczestnikom 
wręczono pamiątki i podziękowano za udział, po 
czym wysłuchano koncertu Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej. 

XVI Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich 

Danuta Woźniczko
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Jaki rachunek osobisty może Pani polecić 
osobie, która otrzymuje na konto regu-
larne dochody?

Polecam najlepsze na rynku konto osobi-
ste – Konto z premią. To bardzo nowatorskie 
rozwiązanie, które daje możliwość uzyskania 
od Banku premii – nawet do 600 zł rocznie.
Czy każdy może skorzystać z tej oferty?

Oczywiście. Każdy, kto zdecyduje się 
przelewać na konto swoje regularne docho-
dy – pensję, rentę czy emeryturę. Od naj-
wyższej w okresie rozliczeniowym wpłaty na 
rachunek, Bank obliczy 1 procent i przekaże 
go Klientowi.
Jakie dodatkowe korzyści posiada Konto  
z premią?

Posiadacz rachunku może korzystać ze 
wszystkich bankomatów w Polsce za darmo,  
a także bezpłatnie wykonywać przelewy 
krajowe przez Internet. Do konta wydawana 
jest karta, która oprócz podstawowej funk-
cji płatniczej i bankomatowej, umożliwia 
pobieranie gotówki w ramach usługi cash 
back (do 200 zł) oraz doładowanie telefonu 
komórkowego. 

Wspomniała Pani, że jest to najlepsze kon-
to na rynku. Kto to może potwierdzić? 

Konto z premią Banku BGŻ zwyciężyło  
w wielu rankingach przygotowanych przez 
niezależnych ekspertów rynku bankowe-
go. Znalazło się na pierwszym miejscu  

NAJLEPSZY PREZENT POD CHOINKĘ
– to NAJLEPSZE konto osobiste Banku BGŻ!

Rozmowa z Aliną Gołębiowską, dyrektorem Banku BGŻ w Gryfowie Śląskim
w edycjach 2011 i 2012 rankingu kont oso-
bistych przygotowanym przez Money.pl, 
zwyciężyło w rankingu portalu finansowe-
go Bankier.pl oraz zajęło czołowe miejsca  
w rankingach Gazety Wyborczej i porówny-
warki finansowej Comperia.pl.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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OGŁOSZENIA
DROBNE 

Do wynajęcia mieszkanie przy ulicy  
Żeromskiego. 75 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój. Umeblowane. 

Kontakt: 511-112-409 
lub 519-819-008

*****************************

Sprzedam kawalerkę o powierzchni 
28 m kw. położoną przy ulicy  

Kolejowej 47/15 w Gryfowie Śląskim. 
Mieszkanie jest ocieplone od we-

wnątrz, posiada ogrzewanie gazowe.

Kontakt: 695-601-120

*****************************

Jesteś starszą osobą?
Potrzebujesz pomocy

w codziennych obowiązkach?
Zadzwoń: 693-966-430



Budynek mieszczący się przy ulicy Garbarskiej 17, był znanym miejscem spotkań 
miłośników gołębi. Tutaj bowiem przez wiele lat miał siedzibę Polski Związek Ho-
dowców Gołębi Pocztowych Sekcja Gryfów Śląski. Było to wówczas gwarne i we-
sołe miejsce, o bardzo dobrej energii. Niestety z czasem budynek popadł w ruinę. 
Gołębiarze wyprowadzili się do „Fosforów”, a okna w ich kultowym „domku” zabito 
deskami. Przez kilka lat w opuszczonych pomieszczeniach hulał jedynie wiatr...

Kultowy domek

W październiku br. Spółka Wodna w Uboczu 
uroczyście obchodziła 20-lecie swojej działal-
ności. To jedyna tego typu instytucja w naszym 
regionie, w której organem założycielskim są 
mieszkańcy.

 Spółka Wodna w Uboczu powołana została 
do istnienia podczas zebrania wiejskiego 6 listo-
pada 1992 roku w obecności 145 mieszkańców 
sołectwa – uchwalono statut, zarząd oraz komisję 
rewizyjną. 23 listopada 1992 roku spółka została 
wpisana do księgi spółek wodnych uzyskując tym 

samym osobowość prawną.
– Głównym celem, zgodnie 

ze statutem, było wykonanie 
wodociągu dla wsi Ubocze,  
a następnie jego eksploatacja  
i utrzymanie – mówi Edward 
Sidorenko, kierownik biura 
Spółki Wodnej w Uboczu. 

– To, że spółka zosta-
ła głównym inwestorem  
i jednocześnie wykonawcą 
wodociągu, że sami miesz-
kańcy wybudowali sobie jest 
ewenementem w skali regionu  
a nawet kraju.

Dzięki ogromnej determinacji, zaanga-
żowaniu społecznemu i wniesionemu przez 
mieszkańców wkładowi finansowemu wodociąg 
zaczął funkcjonować już 23 czerwca 1994 roku. 
Wszystko dzieki harmonijnemu współdziałaniu 
mieszkańców, gryfowskiego ratusza i władz wo-
jewódzkich.

Obecny rok jest więc czasem podsumowań  
i spojrzenia w przyszłość z nadzieją. Jednym z ele-
mentów obchodów rocznicowych było poświęce-
nie kapliczki przy Źródle Matki Bożej Różańcowej 

31 października w bibliotece dziecięcej odbyły 
się zajęcia z kołem bibliotecznym „Książniczki”, 
podczas którego zorganizowano pierwsze w histo-
rii biblioteki „Dyniowo-pomarańczowe święto”.  
Z dyń, na które w tym roku był wyjątkowy urodzaj, 
oraz pomarańczy, dzieci wykonywały magiczne 
lampiony, natomiast z cukinii, która nieprzypadko-
wo znalazła się w czytelni, powstał „Smok-obrońca 
biblioteki”. Dyniowe i pomarańczowe wycinanki po 
zakończeniu prac dzieci zabrały do swoich domów. 
Efekty ich pracy prezentujemy na stronie obok. 

Dyniowo
-pomarańczowe święto

J.K.

20-lecie Spółki Wodnej

Źródło: Ziemia Lubańska
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Czarownica czyta
Kto powiedział, że w erze komputerów dzieci 

nie chcą już słuchać bajek, ten grubo się mylił. 
Biblioteka dziecięca w Gryfowie to instytucja, 
która obala ten mit niemal codziennie. Choćby 
na ostatnim spotkaniu z grupą przedszkolną 
„Motylki” zorganizowanym z okazji Dnia Po-
staci z Bajek, dzieci słuchały bajki o „Wiedźmie 
Zrzędzie” z otwartymi ustami. Fakt, że czytała ją 
czarownica zapewne pomógł, nie umniejsza to 
jednak wspaniałego zjawiska, jakim jest grupa 
oczarowanych literaturą brzdąców. Polecamy 
rodzicom ten prosty zabieg, jakim jest wpro-
wadzenie elementu przebrania, bądź rekwizytu  
w celu zachęcenia dzieci do wspólnego czytania. 
Zapraszamy też do biblioteki po odpowiednie 
lektury dla maluchów. Nasza najmłodsza czytel-
niczka właśnie skończyła roczek, a „wypożycza” 
juz od wielu miesięcy. Pamiętajmy, że nigdy nie 
jest za wcześnie żeby zacząć czytać dziecku.

w Uboczu, którego dokonał bp Marek Mendyk. 
Jednak to nie koniec, bowiem nie mogło zabrak-
nąć także specjalnej gali w świetlicy wiejskiej  
w „Sali Pod Lotnikiem”, podczas której uhono-
rowani zostali członkowie pierwszego zarządu 
spółki. Dziś trzeba powiedzieć, że determinacja 
mieszkańców była opatrznościowa, a ich spo-
łeczne zaangażowanie skuteczne. Gdyby nie ta 
wspólna decyzja sprzed dwudziestu lat, Ubocze 
nie byłoby obecnie tą samą wsią.



Nowy właściciel budynku przebudował go od podstaw  
i zamienił w wygodne, dwupoziomowe mieszkanie. Zosta-
ło ono urządzone i umeblowane w nowoczesnym stylu. 
Prostota formy i energetyczna kolorystyka sprzyjają za-
równo wypoczynkowi, jak i pracy twórczej. Aż łezka się 
kręci w oczach wszystkich miłośników gołębi...

Odzyskał swój blask

Mieszkanie jest na sprzedaż. Szczegóły: powierzch-
nia ok. 80 m2, 3 pokoje (pokój dzienny, kuchnia, ła-
zienka) przedpokój, poddasze użytkowe.

Może być twoje

więcej pod nr tel. 609-752-994

Święto dyniowo-pomarańczowe

Czarownica czyta... ...dzieci słuchają z ogromnym zainteresowaniem.




