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Powiatowe obchody Święta Niepodległości – 11 
listopada odbyły się w tym roku w Gryfowie Ślą-
skim. Rozpoczęły się one Mszą Świętą w intencji 
Ojczyzny celebrowaną przez Księdza Dziekana 
Krzysztofa Kurzeję w Kościele Parafialnym pod 
wezwaniem św. Jadwigi. Następnie po uformowa-
niu się szyku, nastąpił przemarsz pocztów sztan-
darowych i delegacji poprzedzony Orkiestrą Re-
prezentacyjną Miasta i Gminy Olszyna do Rynku. 
W tradycyjnym miejscu – pod tablicą pamiątkową 
poświęconą Kombatantom Ziemi Gryfowskiej – 
rozpoczęła się oficjalna uroczystość. Po hymnie 
państwowym nastąpiła krótka historyczna, insce-
nizacja w wykonaniu aktorów Teatru im. Cypriana 
Kamila Norwida nawiązująca do wydarzeń sprzed 
95 lat. Następnie Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski – Olgierd Poniźnik powitał wszystkich zebra-
nych przed gryfowskim Ratuszem. Starosta Powia-
tu Lwóweckiego Józef Stanisław Mrówka wygłosił 
przemówienie okolicznościowe poświęcone od-
zyskaniu niepodległości w 1918 r. Po wystąpieniu 
nastąpiło składanie wiązanek i kwiatów pod tablicą 
pamiątkową przez 46 delegacji reprezentujących 
organizacje kombatanckie, Związek Sybiraków, 
Panią poseł Zofię Czernow, Przedszkole, Szkoły 
Podstawowe, Gimnazjum i Szkoły Ponadgimna-
zjalne, partie polityczne, Państwową i Ochotniczą 
Straż Pożarną, Policję, jednostki organizacyjne, 
pracodawców, organizacje pozarządowe.

Po złożeniu kwiatów Burmistrz Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski podziękował wszystkim zebranym 
za oddanie hołdu poległym na różnych frontach 
powstań i wojen walczącym o odzyskanie niepod-

ległości przez Polskę. Szczególne podziękowania 
skierował do 21 pocztów sztandarowych, które 
podniosły powagę i rangę powiatowej uroczystości 
niepodległościowej w Gryfowie Śląskim.

Po odegraniu przez orkiestrę „Pieśni Legionów” 
nastąpił przemarsz orkiestry i pocztów sztandaro-
wych na Plac Kościelny, gdzie nastąpiło rozformo-
wanie pocztów.

Trzeci etap świętowania odzyskania niepodle-
głości nastąpił w świetlicy środowiskowej przy ul. 
Oldzańskiej. Był to blok występów patriotyczno 
– artystycznych w wykonaniu dzieci Przedszkola 
Publicznego w Gryfowie Śląskim, Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Gryfowie Śląskim oraz 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Gryfowie Śląskim. Po blisko dwugodzinnych 
występach zakończono obchody 95 rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości 
przebiegły zgodnie z zaplanowanym porządkiem 

Święto Niepodległości w Gryfowie

sprawnie i godnie. Szczególne podziękowania od 
Starosty Lwóweckiego i Burmistrza Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski kieruję do osób, które odpowiadały 
za poszczególne etapy uroczystości: Księdza Dzie-
kana Krzysztofa Kurzei, Sekretarza Powiatu Lwó-
weckiego Barbary Rosochackiej-Horanin, Dyrek-
tor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – Anny 
Domino, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej – Krystyny Pietruszewskiej, 
szefowej świetlicy środowiskowej – Marty Wilas, 
dyrektorów i nauczycieli jednostek oświatowych 
przygotowujących występy artystyczne, Policji i 
Straży Miejskiej za zapewnienie bezpieczeństwa 
uroczystości, a także sponsorom: Firmie Rodzinnej 
Państwa Sawczaków i Firmie „Gastro – Faza” z Ma-
łomic pani Karoliny Sieniuć.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organiza-
torom za patriotyzm i postawę godną Polaka.

Gryfowskie gimnazjum to szkoła z tradycjami, 
której imię zobowiązuje do szczególnej pamię-
ci o świętach narodowych. 14 listopada w auli 
miały miejsce uroczyste obchody Narodowego 
Święta Niepodległości. Tego dnia do Gimna-
zjum   przybyli niezwykle zacni goście w osobach: 
poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zofia 
Czernow, prezes ZKRPiBWP w Jeleniej Górze 
pułkownik. Edward Jakubowski, wiceprezes 
ZKRPiBWP w Jeleniej Górze Edmund Błaszczyk, 
burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śl. Olgierd 
Poniźnik, przewodniczący Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Śl. Robert Skrzypek, sekretarz 
Gminy i Miasta Gryfów Śl. Jerzy Andrzejczak, 
sekretarz Okręgowego ZKRPiBWP w Jeleniej Górze 
Janina Grzywna, zastępca prezesa ZOZS we Lwówku 
Śl. Jarosław Trościanko, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Uboczu Anna Pląskowska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Rząsinach Tadeusz Deptuła, dyrektor 
Przedszkola w Gryfowie Śl. Małgorzata Krakowska, 
delegat dyrektora Szkoły Podstawowej w Gryfowie 
Śl. Katarzyna Cymerman, dyrektor Gryfowskiego 
Ośrodka Kultury Anna Domino, dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Gryfowie Śl. Marzena Wojciechowska, 
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie 
Śl. Krystyna Pietruszewska, komendant Policji w 
Gryfowie Śl. asp. Wojciech Czafurski, prezes Oddzia-
łu Związku Sybiraków w Gryfowie Śl. Elwira Urbań-
ska,opiekun ZKRPiBWP w Gryfowie Śl. Edward 
Kutni, przewodnicząca Rady Rodziców Gimna-
zjum w Gryfowie Śl. Marta Krawczyk, wieloletni 
przyjaciele Szkoły państwo Maria i Kazimierz Tyc, 

przedstawiciele Związku Kombatantów i By-
łych Więźniów Politycznych w Gryfowie Śl., 
przedstawiciele Koła Związku Sybiraków w Gryfo-
wie Śl.

Przybyłych na uroczystość powitała dyrektor 
Alicja Kownacka i oddała głos młodzieży, która w 
słowie i nutach opowiedziała o przeszłości, którą 
pamięta i pamiętać będzie. Program słowno - mu-
zyczny przygotowany przez nauczycieli: Marzannę 
Krawiec, Elżbietę Demidow, Martę Pleszkun i 
Macieja Styszyńskiego obejrzeli również wszyscy 
uczniowie gimnazjum, przypominając sobie ważne 
wydarzenia z dziejów Polski – rozbiory, powstania, 
rok 1918 i związane z owymi czasami nazwiska. To 
była porządna lekcja historii.

Po części artystycznej głos zabrała poseł Zofia 
Czernow, która nie kryjąc swojego wzruszenia i nie 
szczędząc pochwał występującej młodzieży, pięknej 
dekoracji, skierowała na ręce pani dyrektor 
zaproszenie dla uczniów Gimnazjum na wy-
cieczkę do Sejmu w Warszawie.

Pułkownik Edward Jakubowski wspomi-
nał 16 lat kontaktów ze szkołą i nauczyciela-
mi, 30 wizyt w szkole, przywołał powodujące 
łzy patriotyczne uroczystości, w których 
uczestniczył, będąc honorowym gościem. 
Przypomniał również o dwukrotnym uho-
norowaniu Sztandaru Szkoły odznaczeniami 
kombatanckimi. Następnie w imieniu kom-
batantów wręczył dyrektor Alicji Kownackiej 
okolicznościowy list i pamiątkową książkę.

Burmistrz Olgierd Poniźnik złożył słowa 

uznania i pogratulował młodzieży pięknego wystę-
pu. Podziękował również za udział i występ podczas 
obchodów powiatowych Narodowego Święta Nie-
podległości, a dyrektor Alicji Kownackiej za orga-
nizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej 
Dziewcząt, który odbył się 9 listopada w hali przy 
szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim. Na koniec 
przemówienia burmistrz przedstawił zebranym, jak 
wyobraża sobie współczesny patriotyzm i zaapelował 
do młodzieży, by wpłynęła na rodziców, ponieważ 
akcenty w postaci flagi narodowej powinny być 
widoczne w szczególne dni roku w całym mieście. 
Na zakończenie  dyrektor Alicja Kownacka podzię-
kowała poseł Zofii Czernow za zaproszenie do War-
szawy, a pułkownikowi Edwardowi Jakubowskiemu 
i burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi za deklara-
cje finansowej pomocy przy organizacji wycieczki do 
Sejmu w Warszawie.

Tradycyjna uroczystość w Gimnazjum
Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak
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W związku z wejściem w życiem z dniem 1 lipca br. przepisów tzw. „usta-
wy śmieciowej” oraz nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Gryfów Śląski, właściciele nieruchomości zobowiązani są 
do organizowania i utrzymywania punktów gromadzenia odpadów komu-
nalnych dla swoich nieruchomości.

Realizacja przez zarządzających nieruchomościami zapisów regulaminu 
jest bardzo zróżnicowana. Wielu z nich nie podejmuje działań dla poprawy 
organizacji miejsc gromadzenia odpadów albo podejmuje je w minimal-
nym zakresie, co powoduje nieporządek w otoczeniu śmietników, których 
powinni być gospodarzami. 

Dbałość o estetykę otoczenia pozytywnie świadczy o gospodarzach za-
rządzanych nieruchomości oraz osiedli i jest przykładem dla innych.

Właściwym podejściem do zorganizowania swojego śmietnika są m.in. 
punkty odbioru odpadów komunalnych dla wspólnot mieszkaniowych 
przy ulicy Sienkiewicza (okolice przejścia do sklepu Lidl), ul. Akacjowa 
(pojemniki postawione pomiędzy numerami 19 i 20) i wiele innych, gdzie 
mieszkańcy podeszli wzorcowo do tematu gromadzenia odpadów komu-
nalnych ze swoich nieruchomości.

Jeszcze raz pragniemy przypomnieć, że :
ZA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI POJEMNIKÓW 

I MIEJSC ICH USYTUOWANIA ODPOWIADAJĄ 
WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI

Ważne jest, aby pojemniki lub worki do zbierania odpadów ustawić 
w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu 
uprawnionego, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieru-
chomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu 
odpadów. Z przykrością musimy stwierdzić, że nie we wszystkich 
przypadkach jest to przestrzegane. W przypadku braku możliwości 
bezpośredniego dojazdu do miejsca, w którym znajdują się urządzenia, 
należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem 
na teren nieruchomości.

Przypominamy jednocześnie, że
➢ przekazywanie odpadów wielkogabarytowych (to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą 
się do przydomowego pojemnika) są to na przykład: dywany, stoły, szafy, krzesła, wózki dziecięce, materace, pościel, rowery, zabawki, 
sprzęt elektryczny, elektroniczny, AGD i inne przedmioty dużych rozmiarów do istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 42;
Godziny przyjmowania odpadów w PSZOK: – od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 12.00, – w piątek od 14.00 do 18.00

➢ do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni należy uiścicie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należność można 
wpłacić gotówką w kasie Urzędu (parter budynku) w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 14:00 (w poniedziałki do 16:00) z przerwą 
od 9:00 do 10:00 lub przelewem na konto bankowe nr konta: 63 1020 2137 0000 9402 0145 8041. W tytule opłaty należy wpisać: „opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc...” oraz dokładny adres nieruchomości za którą jest regulowana opłata;

➢ w aptekach przyjmowane są przeterminowane i niezużyte leki, opakowania po lekach, termometry rtęciowe:
1. Apteka „Busola”, Gryfów Śląski, ul. Akacjowa, 2. Apteka „Pod Gryfem”, Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19C
3. Apteka „Remedium”, Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1, 4. Apteka „Primula”, Gryfów Śląski, ul. Rynek 3

Wszelkie informacje na temat gospodarki odpadami można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski pod nr telefonu:  
75 78-12-952, gdzie również prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag i zaobserwowanych nieprawidłowości dotyczących funkcjonowa-
nia nowego systemu. 

Gratulacje dla ulicy Akacjowej... 

...i Sienkiewicza.

Czerwona kartka dla mieszkańców ulicy Żeromskiego, którzy w ten sposób 
gromadzą odpady.

Zadbajmy o wizerunek naszego miasta!
Niestety są też miejsca, którymi nie możemy się chlubić i pochwalić, 

gdzie nie można stwierdzić, że śmietniki mają swojego gospodarza.

Te czarne odpady (papa) powinny znaleźć się w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów (PSZOK) a nie podrzucone przy pojemnikach (łącznik 
pomiędzy ulicami Źródlaną i Rybną). Poszukujemy pilnie właściciela tych 
odpadów.
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Nie tam czysto gdzie dużo sprzątających, 
ale tam gdzie mało brudzących

Mimo, iż elementy systemu selektywnej 
zbiórki odpadów zostały wprowadzone w na-
szym mieście już dawno i mieszkańcy byli w tym 
kierunku wyedukowani, to od 1 lipca b.r. odnosi 
się wrażenie jakbyśmy się uczyli wszystkiego od 
nowa i jakby dopiero teraz rozsypał się worek ze 
śmieciami. W niektórych miejscach – dosłownie 
– rozsypał, bowiem pod kontenerami do S.Z.O. 
wyrastają hałdy odpadów. Większość z tych od-
padów powinna trafić do PSZOK, czyli punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, któ-
ry sprawnie jest prowadzony przez ZBGKiM w 
Gryfowie Śl. ul. Kolejowa 42, gdzie postawiono 5 
kontenerów do których można wrzucać:
1) gruz w niewielkich ilościach pochodzący 
od indywidualnych osób (nie od firm), które 
remontują mieszkania, a remonty te nie wyma-
gają decyzji Starostwa.
2) Zużyty sprzęt RTV i AGD.
3) Meble.
4) Opony i akumulatory
5) Pozostałe odpady, jak np. wykładziny, duże 
opakowania, które nie mieszczą się
do pojemników S.Z.O. 
5a) W tzw. kieszeniach jednego z dużych kon-
tenerów można złożyć baterie, żarówki i meta-
le nieżelazne.

Uwaga: nie będzie przyjmowana tzw. „che-
mia” tzn. puszki po farbach, lakierach, olejach, 
itp.
Godziny przyjmowania odpadów w PSZOK:
– od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 12.00,
– w piątek od 14.00 do 18.00

Dlaczego zatem, skoro są wyznaczone miejsca 
składowania, nie wszystkie odpady do nich tra-
fiają?

Zanim znajdzie się odpowiedź na to pytanie 
i Straż Miejska dotrze do tych, którzy nie stosują 
się do przepisów ustawy tzw. „śmieciowej”, Za-
kład Budżetowy wykonuje zastępczy transport 
odpadów z terenu miasta do kontenerów PSZOK 
przy ul. Kolejowej 42, w miarę potrzeb, raz lub 
dwa razy w tygodniu, na płatne zlecenie UGiM. 
Ciągnikiem są zabierane meble, wykładziny, 
muszle klozetowe, telewizory, itp. Należy jednak 
wyraźnie zaznaczyć, że jest to działanie mające 
charakter doraźny i zastępczy, oraz – co bardzo 
istotne – zwiększa koszty obsługi odbioru nie-
czystości, za co płacą wszyscy mieszkańcy. 

Systemową obsługę w zakresie S.Z.O. sprawu-
je konsorcjum, natomiast Zakład z konieczności 
oczyszcza miasto z porzuconych chaotycznie 
odpadów. Ta działalność zostanie z czasem wy-
gaszona, a docelowo zapisane w systemie, zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych na zasadzie tzw. 
„wystawek”, będą organizowane okresowo przez 
konsorcjum.

Nie ma odwrotu od S.Z.O. i musimy się tego 
nauczyć, jeżeli nie chcemy, aby śmieci, których 
produkuje się coraz więcej, zanieczyściły śro-
dowisko przyszłym pokoleniom naszych dzieci, 
wnuków itd.

Problemy recyklingu odpadów, spalarni i 
wykorzystania osadów ściekowych, to tematy na 
odrębne artykuły. Polecam

Nawiązując do artykułu z poprzedniego nu-
meru Kuriera Gryfowskiego, który nosił tytuł 
„Zarząd nad cmentarzami” informujemy, iż od 
1 stycznia 2014 roku, we wszystkich sprawach 
związanych z w/w cmentarzami, z pochówkami, 
również w sprawie opłat za miejsce grobu istnie-
jącego lub za rezerwację miejsca (na następnych 
20 lat), należy kontaktować sie z biurem Zakładu 
Gospodarki Komunalnej ZBGKiM w Gryfowie 
Śl. przy ul. Kolejowej 42, prowadzonym przez 
Panią Kierownik Elżbietę Bill, w dni robocze w 
godzinach od 7.00 do 15.00.

Tel.: 75 78-13-412, 75 78 13 484, 
lub kom. 500-117-043.

Również od 1 stycznia 2014 roku zaczną obo-
wiązywać nowe ceny pochówków i rezerwacji 
miejsc na wszystkich cmentarzach Miasta i Gminy 
Gryfów Śl., wprowadzone Zarządzeniem Burmi-
strza GKiM Gryfów Śl., które podajemy poniżej: 

ZARZĄDZENIE NR 93/2013
BURMISTRZA GMINY 

I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 16 października 2013 roku

w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z cmen-
tarzy komunalnych w Gryfowie Śląskim, Ubo-
czu, Krzewiu Wielkim i Młyńsku oraz za usługi 
świadczone na tych cmentarzach.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 3 ustawy z 
dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi 
zmianami), art. 4 ust. 1 ,pkt 2 ustawy z 20 grudnia 
1990 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 
2011 roku nr 45, poz. 236), w związku z Uchwałą 
nr XXXV/183/13 Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski z dnia 30 września 2013 roku w sprawie re-
gulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych 
na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 1 
Ustala się ceny za korzystanie z cmentarzy ko-
munalnych oraz za usługi świadczone na tych 
cmentarzach w następujących wysokościach:
(w nawiasach ceny brutto)
1. Przechowywanie zwłok w kaplicy:
150,00 zł (162,00 zł)

2. Wykupienie miejsca pod grób na 20 lat:
a/ ziemny (urna) 240,00 zł   (259,20 zł) 
b/ głębinowy 400,00 zł   (432,00 zł)
c/ pod grobowiec 400,00 zł   (432,00 zł)

3. Rezerwacja miejsca na 20 lat:
a/  za pierwsze rezerwowane miejsce i każde na-
stępne po 240,00 zł   (259,20 zł)
b/ głębinowy 400,00 zł   (432,00 zł)                                                                                                                                            
c/  za grobowiec 400,00 zł   (432,00 zł)

4.Ponowne wykupienie grobu na 20 lat:
a/  pierwszy grób i każdy następny po 240,00 zł                  
(259,20 zł)

b/ głębinowy 400,00 zł   (432,00 zł)
c/ grobowiec  400,00 zł   (432,00 zł)

5. Ponowne wykupienie rezerwacji na 20 lat
240,00 zł  (259,20 zł)
6. Opłaty za grób dziecka (do 6 lat) wymie-
nione w punktach 2 i 4 wynoszą 50% opłaty 
podstawowej.
7. Zezwolenie na wjazd na cmentarz w celu 
wykonania kompleksowej usługi pogrzebowej 
/ tj. wykopanie dołu grobowego pod grób zwykły 
lub grobowiec, zasypanie dołu grobowego, doko-
nanie ceremonii pogrzebowej z udostępnieniem 
pomieszczeń socjalnych i prowadzeniem nadzo-
ru ze strony zarządcy, co do jakości i prawidło-
wości prac (opłata dotyczy zakładów pogrzebo-
wych) 300,00 zł  (324,00 zł)

8. Zezwolenie na postawienie nagrobka z pra-
wem wjazdu na cmentarz 100,00 zł (108,00 zł)

§ 2
W przypadku cmentarzy komunalnych na 

terenach wiejskich, których administrowanie od 
Rad Sołeckich przejął Zakład Budżetowy Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie 
Śląskim, nieuiszczone dotychczas opłaty określo-
ne w § 1 pkt 2 i pkt 3 niniejszego Zarządzenia, 
należy uregulować w terminie 6 miesięcy od dnia 
wejścia Zarządzenia w życie.

§ 3  
Traci moc Zarządzenie Burmistrza Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski nr 1/2013 z dnia 02.01.2013 
roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z 

Dyrektor ZBGKiM w Gryfowie Śląskim
Helena Okulowska

cmentarza komunalnego w Gryfowie Śląskim 
oraz za usługi świadczone na tym cmentarzu.

§ 4  
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektoro-
wi Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

§ 5  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W razie pytań i wątpliwości uprzejmie prosi-
my o kontakt z Zakładem, osobiście lub telef. Na 
podane wcześniej numery.

Zmiana administratora 
cmentarzy w sołectwach 

Krzewie Wielkie, 
Młyńsko i Ubocze

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie 
Śląskim zwraca się z gorącą prośbą do 
mieszkańców sołectw w gminie Gry-
fów Śląski przed zbliżającym się se-
zonem odśnieżania dróg, o wycięcie 
gałęzi drzew i krzewów wystających 
poza obręb ogrodzenia, a zachodzą-
cych w pas drogowy. Uprzejmie, pro-
szę o wykonanie naszej prośby do 30 
listopada 2013 r. 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik

Dyrektor ZBGKiM w Gryfowie Śląskim
Helena Okulowska
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Pomogli ująć przestępcę 

Artur Grabowski

 29 października w sali posiedzeń gryfowskiego ratusza odbyła się 
kolejna sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śl. Głównym tematem ob-
rad był stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i miasta, a 
także ocena działalności straży miejskiej. Wspomniane zagadnienia 
na prośbę burmistrza Olgierda Poniźnika i przewodniczącego Rady 
Miejskiej Roberta Skrzypka omówił Komendant Powiatowy Policji 
we Lwówku Śl. mł. insp. Robert Miras a także zastępca komendanta 
gryfowskiego komisariatu asp.szt. Lucjan Roskowiński. Natomiast o 
działalności straży miejskiej referował jej komendant Andrzej Szulc.  
Z kolei jeśli chodzi o podjęte uchwały, to dokonano zmian w tegorocznym 
budżecie gminy, a także wybrano delegata do Powiatowego Stowarzysze-
nia Inicjatyw Gospodarczych we Lwówku Śl. Został nim Andrzej Tartak, 
naczelnik Wydziału Technicznego w Urzędzie Gminy i Miasta. Poza tym 
przyjęto roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
nowe stawki i warunki zwolnień z podatku od nieruchomości. Przyjęto 
także decyzję o obniżeniu ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego 
oraz nowe stawki podatku od środków transportowych. 

29 października w czasie sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów Śląski i Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
wręczyli państwu: Annie, Aleksandrowi i Grzegorzowi Kowalkowskim 
(na ręce pana Aleksandra) list gratulacyjny o następującej treści:

Serdecznie dziękujemy Państwu za przyczynienie 
się do ujęcia groźnego przestępcy – oszusta.

Gratulujemy Państwu pełnej zaangażowania postawy
obywatelskiej, dzięki której Policja ujęła przestępcę. 
Postawa ta jest godna naśladowania i w obecnych 

czasach niezwykle pożyteczna i otoczona szacunkiem społeczeństwa.
Życzymy Państwu dużego dobrego zdrowia 
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wręczono także nagrodę książkową. W następnym dniu wręczono ww. list 
gratulacyjny i nagrodę państwu: Hannie i Janowi Paszko (nie mogli być obec-
ni na sesji Rady). Jeszcze raz gratulujemy państwu tej obywatelskiej postawy.

Tlenek węgla (czad) 
– o czym należy wiedzieć…

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców dużych bloków 
oraz małych domków, pamiętaj:
– Zlecaj dokonanie czyszczeń i obowiązkowej kontroli przewodów 
kominowych osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia ko-
miniarskie.
– Ułatwiaj kominiarzom wykonanie ich obowiązków  poprzez 
umożliwienie dostępu do kominów.
– Usuwaj stwierdzone przez kominiarza usterki.
– W żadnym wypadku nie zakrywaj kratek wentylacyjnych w po-
mieszczeniach, gdzie znajdują się  urządzenia  gazowe.
– Zapewniaj stały dopływ powietrza zewnętrznego, niezbędnego do 
prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczych.
– O wadliwie działających urządzeniach grzewczo-kominowych 
natychmiast informuj właściciela lub zarządcę. 
– Nie dokonuj samowolnych przeróbek i podłączeń do przewodów 
kominowych.
– Dbaj o środowisko i swoje urządzenie, nie spalaj śmieci, plastiku, 
starych mebli, ubrań itp.

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć 
zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich! 
Wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Debatowali o bezpieczeństwie 

Sekretrz Gminy Jerzy Andrzejczak

Ponad 3 800 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, 
w tym 2216 poszkodowanych i 91 ofiar śmiertelnych 

–  to liczby pokazujące żniwo, jakie czad zebrał w ostatnim 
okresie grzewczym, czyli od września 2012 r. do marca 2013 r.

czym jest tlenek węgla?
Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Do-

staje się do organizmu przez układ oddechowy, a nastepnie jest wchłaniany 
do krwiobiegu. Uniemozliwia prawidłowe rozprowadzanie telenu we krwi i 
powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narzadów.

Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj okresowych przeglądów nie rza-
dziej niż raz na 3 miesiące. Gdy uywamy gazu ziemnego czy oleju opałowego 
– nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obo-
wiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.
jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla:

Ból głowy, ogólne zmęczenie, duszności, trudności z oddychaniem, od-
dech przyspieszony nieregularny, senność, nudności

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orien-
tacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny, 
traci przytomność i - jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.
jak ratować zaczadzonego?
Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza – natychmiast otwórz 
okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę
- jak najszybciej wynieś rannego na świeże powietrze
- rozluźnik mu ubranie, rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż nie 
można doprowadzić do jego przemarznięcia.
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, nie-
zwłocznie przystąp do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.
Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarną 
– tel. 998 lub 112
co zrobić, aby być bezpiecznym?
– zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń
– stosuj mikrowentylację okien i drzwi
– nigdy nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych
– z pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń 
grzewczych i instalacji wentylacyjnej
– nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie są wentylo-
wane
– zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia twoja ro-
dzina. To bardzo skuteczne urządzenia, które niejedno życie już uratowały.
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Polski Komitet 
Pomocy Społecznej

Zarząd miejsko-gminny 
w Gryfowie Śląskim

Informuje wszystkich zainteresowanych, że:
I.

WIECZERZĘ WIGILIJNĄ dla osób starszych i samotnych z terenu naszej 
gminy i miasta. Kolacja odbędzie się w dniu 20 grudnia o godz. 15.00 w 
Gryfowskim Ośrodku Kultury przy ulicy Kolejowej 33. Zapisy w Klubie 
Seniora w godzinach otwarcia. Ilość miejsc ograniczona.

II.
w roku 2014 dwudniowe pielgrzymki na które prowadzone są zapisy:
– do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu w terminie 24/25 maja 2014 r.
– na Jasną Górę do Częstochowy w terminie 20/21 września 2014 r. 

Koszt pielgrzymki to 120 zł, w cenie – transport autokarem z WC, 
nocleg, zamówione Msze Święte za pielgrzymów, śniadanie dla całej 
grupy, przewodnicy, ubezpieczenie NW. Szczegółowy program każdej 
pielgrzymki będzie podany w terminie późniejszym. Zapisy w Klubie 
Seniora w godzinach otwarcia, przy zapisie obowiązuje przedpłata w 
kwocie 20 zł. Ilość miejsc ograniczona.

III.
Wczasy wypoczynkowe i wypoczynkowo-rehabilitacyjne w roku 

2014 będą organizowane w następujących miejscowościach:
1. Sarbinowo koło Mielna w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym 
„PROMYCZEK” w centrum miejscowości – do piaszczystej plaży 100 
m, PIĘKNA PROMENADA WZDŁUŻ PLAŻY. w terminie: 14.06.2014 - 
28.06.2014, koszt pobytu zróżnicowany w zależności od rodzaju pokoju: 
pokój 2 osobowy typu studio (2+2) wspólna łazienka, czajnik, radio, TV, 
ręczniki balkon w każdym pokoju - 1400 zł. od osoby; pokój 2 osobowy - 
łazienka, czajnik, radio, TV, ręczniki, balkon – 1600 zł. od osoby; ponad-
to w cenie: Dla każdego uczestnika, również opiekuna, pakiet zabiegów 
rehabilitacyjnych; Transport w obie strony autokarem z WC

Pełne wyżywienie, także dla osób stosujących dietę; Wieczorki przy 
muzyce na żywo, ogniska, wycieczka oraz inne niespodzianki;

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności – możliwość ubiegania 
się o dofinansowanie z PEFRON /DRUKI DO POBRANIA W KLUBIE 
SENIORA/. Ubezpieczenie NW.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
***

2. POGORZELICA w Ośrodku Wypoczynkowym KOMANDOR w ter-
minie od 22.08.2014 do 31.08.2014 r. w cenie: Transport autokarowy w 
obie strony z WC; zakwaterowanie w zupełnie nowych komfortowych 
domkach murowanych 2,3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 
TV, I sezon w użytkowaniu; 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w for-
mie „szwedzkiego stołu”), obiad serwowany do stolika w nowo oddanej 
stołówce; Uroczysta kolacja z tańcami, ognisko z pieczeniem kiełbasek;

Bogaty program animacyjny, wypożyczalnia rowerów itp. Bezpłatny 
bezprzewodowy Internet WiFi; Ubezpieczenie NW. Pełny koszt to 820 zł. 
od osoby.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
Przy zapisie obowiązuje przedpłata w kwocie 200 zł od osoby.

IV.
Informujemy członków PKPS mających opłaconą składkę człon-

kowską za rok 2013, że w miesiącu listopadzie będzie wydawana pomoc 
żywnościowa dla osób, których zgodnie z uchwałą Zarządu dochód nie 
przekracza 1.100 zł na osobę w gospodarstwie domowym. Żywność bę-
dzie wydawana na podstawie posiadanych legitymacji członkowskich w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Podopieczni PKPS, będący oso-
bami samotnymi, których dochód nieznacznie przekracza wymienioną 
kwotę mogą indywidualnie ubiegać się o przydział żywności /ponoszą-
cych wydatki na leki, opał itp./ w Zarządzie PKPS w Gryfowie Śląskim.

Bliższe informacje udziela Stanisław Dasiak tel. 75-78-12-662 lub 
669835570 lub w każdą niedzielę w Klubie Seniora od godz. 14 oraz wto-
rek od godz. 16.(oprócz pierwszego wtorku w miesiącu)

Prezes Zarządu Miejsko-Gminneg Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej Stanisław Dasiak

Sobota, 26 października 2013 r. godzina 10: 00 – przed gryfowskim ratuszem 
zebrała się grupa ludzi, wśród których widać burmistrza Gryfowa. Grupa przenosi 
się do gabinetu pana burmistrza, gdzie następuje odprawa do działań, jakie mają 
być przeprowadzone na płycie rynku i w ratuszu. Głowy zebranych w sali pochylają 
się nad planami i starymi rycinami rynku. Trwa odprawa do prac, które ściągnęły 
do centrum Gryfowa członków Dolnośląskiego Towarzystwa Historycznego, Sto-
warzyszenia Zamek Czocha Towarzystwa Miłośników Gryfowa no i rzecz jasna 
samego burmistrza Olgierda Poniźnika. Prace dokumentuje ekipa Telewizji Łużyce 
ze Zdzisławem Abramowiczem, znanym regionalistą na czele i jego operatorem 
Adrianem. Pod przewodnictwem burmistrza dochodzi do podzielenia zadań. Ba-
dania są prowadzone uznaną metodą naukową i mają odpowiedzieć na pytanie, czy 
gryfowski rynek i ratusz kryją jakieś tajemnice, czy też nie… Zadania podzielono i 
rozpoczynamy pracę… Już pierwsze minuty przynoszą ciekawe odkrycia. Oto pod 
pomieszczeniem, w którym znajdowały się kiedyś urządzenia telekomunikacyjne 
jednego z operatorów telefonii komórkowej znajdujemy…stare drzwi, które tam 
zostały po przebudowie pomieszczenia, jakiej dokonano po II wojnie światowej. 
Drzwi z w pełni sprawnym zamkiem, ocalały zapewne dlatego, że po przebudowie 
podłogi pomieszczenia zamknięto sobie możliwość wyniesienia ich. Tak oto dzięki 
temu mogliśmy odkryć element starego wystroju ratusza pochodzącego najprawdo-
podobniej z okresu przed pożarem wieży ratusza z 1929 roku. Na kolejne odkrycie 
nie trzeba czekać zbyt długo. Oto w piwnicach ratusza odnajdujemy stare drzwiczki 
z kasy pancernej. Noszą one czytelne jeszcze dane firmy, jaka wykonała sejf. Jest to 
firma Willi Strangeeld z Wrocławia. Te drzwiczki od sejfu były pewnie elementem 
wyposażenia banku, jaki przed wojną i po wojnie znajdował się w murach ratusza. 
Wszystkie znaleziska przekazujemy pracownikowi ratusza, który nadzoruje prace z 
ramienia urzędu miasta. 

Następuje moment, kiedy to zostaje ,,odpalony” georadar Mala X3M, który ma 
dokonać analizy płyty rynku. Już pierwsze pomiary pokazują, że informacje jakie 
mamy, o możliwości występowania różnych anomalii pod płytą rynku, nie są po-
zbawione racji bytu… Dalsze badania, tym na wskroś nowoczesnym urządzeniem, 
dają kolejne nadzieje na wyjaśnienie tajemnic tkwiących pod ziemią… Koniec prac 
na dziś. Poza wymiernymi znaleziskami dotyczącymi ratusza i płyty rynku jeszcze 
jedno jakże ważne znalezisko! Jest nim wiele bardzo cennych informacji mówiących 
o ciekawej historii miasta. Tej historii przedwojennej, wojennej jak i powojennej. Z 
zazdrością patrzę na tych, którym los pozwolił mieszkać w tym mieście. Miasto cze-
ka na swoje odkrycie tak pod względem historycznym jak i turystycznym. Wierzę 
w to, że w sobotę dokonaliśmy odsłony Gryfowa, którego nikt wcześniej nie znał, a 
który wnet poznamy. Dalsze prace będą kontynuowane już wkrótce. Wówczas od-
powiemy na kolejne zagadki Gryfowa Śląskiego. A wszyscy zainteresowani pewnie 
z niecierpliwością będą czekać na dokładne odczyty georadaru, które wnet zostaną 
udostępnione panu burmistrzowi i społeczeństwu. Dziękuję bardzo za pomoc i za-
angażowanie w nasze prace mieszkańcom Gryfowa Śląskiego. 

Dziękujemy im za to, że chcieli i podzielili się z nami wiedzą na temat historii tej 
mało znanej, mało opisanej w książkach. Szczególne podziękowania dla jak zwykle 
stającego na wysokości zadania burmistrza, który nie tylko wyznaczył pracownika 
do pomocy w pracach odkrywczych, ale też zapewnił nam zaplecze logistyczne pod 
postacią gorącej kawy, herbaty no i pizzy. Dziękujemy także grupie DTH, z którą 
prace trwać będą dalej. Dziękuję członkom Stowarzyszenia Zamek Czocha, którzy 
poprzez swój upór (Iwona Kosakowska) doprowadzili do odsłonięcia rąbka tajem-
nic skrywanych w Gryfowie. Dziękujemy także telewizji Łużyce, która dokumento-
wała przebieg prac. Dziękujemy też wszystkim życzliwym badaniom, które dzięki 
uprzejmości wyżej wymienionych zostały wykonane nieodpłatnie.

Georadar na rynku 
czyli odkrywamy tajemnice miasta

Piotr Kucznir



W sobotę 9 listopada br. w hali sportowej przy Szkole Podstawo-
wej w Gryfowie Śląskim miał miejsce już trzeci z sześciu turniejów o 
Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Lwóweckiego. Był to turniej 
w prawdziwie międzynarodowej odsłonie. Oprócz drużyn polskich w 
turnieju wzięła udział drużyna z Ogólnokształcącej Szkoły III Stopnia  
w Wielkim Lubieniu na Ukrainie i z Gimnazjum im. Goethego w Bishofswerdzie  
w Niemczech. Faworytem była drużyna ukraińska – ubiegłorocz-
ny zwycięzca Turnieju. Jednak od pierwszego meczu duże wrażenia 
robiła drużyna niemiecka. Wiktor Faryniak trener zespołu ukraiń-
skiego przed meczem mówił, że trudno będzie im powtórzyć sukces  
z ubiegłego roku bowiem aż 3 zawodniczki z podstawowego skła-
du nie mogły przyjechać do Polski, tym niemniej będą walczyć do 
ostatniego gwizdka sędziego. Trenerka zespołu niemieckiego Dia-
na Schiller powiedziała, że jej marzeniem jest aby jej zespół doszedł  
do finału. Drużna niemiecka z kompletem zwycięstw zajęła pierwsze miej-
sce. Dużą niespodziankę sprawiły dziewczęta z Gimnazjum we Lwówku 
Śląskim, które pokonały faworyzowane Ukrainki i ostatecznie zajęły drugie 
miejsce. Na widowni wypełnionej niemal do ostatniego krzesełka zasiedli 
oprócz przedstawicieli władz powiatowych i Gminy Gryfów Śląski posłanka 
na Sejm RP Zofia Czernow i Senator RP Jan Michalski. Ponieważ w tur-
nieju wzięło udział aż 6 drużyn zostały utworzone dwie grupy, z których 
ostatnie drużyny odpadały a dwie pierwsze przechodziły do półfinałów. W 
zawodach wzięło udział 71 zawodniczek. Wszystkie spotkania sędziowała 
dwójka sędziowska: Dawid Badaczewski, Jakub Sosnowski.

Wyniki:
GRUPA A
OS III S Wielki Lubień – Gimnazjum Gryfów Śląski  4:2
Gimnazjum Gryfów Śląski – Gimnazjum Mirsk  2:4
OS III S Wielki Lubień – Gimnazjum Mirsk  5:3
GRUPA B
Gimnazjum Bishofswerda – Gimnazjum Lwówek Śląski 5:1
Gimnazjum Lwówek Śląski – Gimnazjum Wleń  5:3
Gimnazjum Bishofswerda – Gimnazjum Wleń  6:5
MECZ O V MIEJSCE
Gimnazjum Gryfów Śląski – Gimnazjum Wleń  5:1
PÓŁFINAŁY
OS III S Wielki Lubień – Gimnazjum Lwówek Śląski 5:6
Gimnazjum Mirsk – Gimnazjum Bischofswerda  1:4
MECZ O TRZECIE MIEJSCE
OS III S Wielki Lubień – Gimnazjum Mirsk  11:6
FINAŁ
Gimnazjum Lwówek Śląski – Gimnazjum Bishofswerda 5:7

1. KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
I miejsce – Gimnazjum im. Goethego w Bishofswerdzie – Niemcy 
II miejsce – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim – Polska 
III miejsce – Ogólnokształcąca Szkoła III Stopnia w Wielkim Lubieniu – 
Ukraina, IV miejsce – Gimnazjum Mirsk – Polska, V miejsce – Gimnazjum 
Gryfów Śląski – Polska, VI miejsce – Gimnazjum Wleń – Polska 

2. NAJLEPSZE ZAWODNICZKI
Bramkarz: Julia Jaśkiewicz (Gimnazjum Lwówek Śląski)
Strzelec: Nele Roch (Gimnazjum im. Goethego w Bishofswerdzie)
Zawodnik: Roksolana Szczutiak (Ogólnokształcąca Szkoła III Stopnia w 
Wielkim Lubieniu)
Najbardziej Ekspresyjny Trener Drużyny – Wiktor Faryniak (OS III S 
Wielki Lubień)

Trzy pierwsze drużyny otrzymały oprócz medali i pucharów komplet 
strojów sportowych. Ponadto wszystkie drużyny otrzymały po piłce. 
Nagrody wręczali posłanka na Sejm RP Zofia Czernów i Senator RP 
Jan Michalski, Henryk Kulesza – przewodniczący Rady Powiatu Lwó-
weckiego, Józef Stanisław Mrówka – Starosta Lwówecki, Daniel Koko  
i Małgorzata Szczepańska – radni Rady Powiatu Lwóweckiego, Olgierd 
Poniźnik – Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Alicja Kownacka 
Dyrektor Gimnazjum w Gryfowie Śląskim, Wiesław Gierczyk – Dyrektor 
Zespołu Szkół we Wleniu, Dawid Badaczewski i Jakub Sosnowski w imie-
niu Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej oraz Stanisław Sawczak.

Puchary dla najlepszych zawodników ufundował Olgierd Poniźnik Bur-
mistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Turniej odbył się pod patronatem 
Radosława Mołonia – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego. Pro-
fesjonalną obsługę zawodów prowadził Powiatowy Szkolny Związek Spor-
towy w Lwówku Śl. Kolejny Turniej rozegrany zostanie w hali przy Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Mirsku - 16 listopada 2013r. Rywalizować będą 
chłopcy ze szkół gimnazjalnych. Zawody rozpoczną się o godzinie 10:00

Nagrody dla zawodników – stroje sportowe, piłki, ufundowali: Jan Mi-
chalski Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Zofia Czernow Poseł na Sejm RP, 
Tadeusz Łozowski Nadleśnictwo Lwówek Śląski, Dolnośląski Związek Piłki 
Ręcznej we Wrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskie-
go, Stanisław Małek Prezes Zarządu Kopalni Gipsu i Anhydrytu „Nowy 
Ląd” W Niwnicach, Tadeusz Matusewicz Budowa Maszyn Sp. j., Stanisław 
Sawczak Przedsiębiorstwo Handlowe „Sawczak” w Gryfowie Śląskim, Anna 
Czepiel Firma Transportowo-Usługowa, Jarosław Bejm Lederzentrum Pol-
ska z Orłowic, Firma Budowlano-Handlowa SZUBUD Szuchart Andrzej z 
Lwówka Śląskiego, Dariusz Szorc z Pławnej, NZOZ LUBOMED s.c. Mag-
dalena i Dariusz Dąbrowscy, Tomasz Gluza Arkadia BIS oraz Grupa MTG 
Lwówek Śląski, „Anbud” Zakład budowy dróg i mostów. Twardochleb Anna 
z Lwówka Śląskiego, Dariusz Wojciechowski z Gryfowa Śląskiego, Zakład 
Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” Spółka z o.o. z Lubomierza.

Turniej Piłki Ręcznej w Gryfowie
INFORMATOR POWIATOWY
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9 listopada w Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Gryfowie Śląskim odbyło się uroczyste 
otwarcie Sali do Integracji Sensorycznej. Oficjalnego 
otwarcia dokonał Starosta Powiatu Lwóweckiego 
Józef Stanisław Mrówka. Wśród zaproszonych gości 
byli przedstawiciele samorządu lokalnego i dyrek-
torzy placówek oświatowych wraz z pracownikami. 
Sala do stymulacji sensorycznej powstała dzięki po-
mocy Fundacji „Rosa” jak i również dzięki wsparciu 
finansowym pana Tadeusza Matusewicza. Z terapii 
mogą korzystać dzieci z różnymi deficytami i niepeł-
nosprawnościami. Zajęcia odbywają się w przyjaznej 
dla dziecka sali, wyposażonej w specjalistyczny 
sprzęt i pomoce służące do stymulacji wszystkich 
systemów zmysłowych. Należy nadmienić, że jest to 
jedyna taka sala wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny 
dla dzieci w powiecie. 

8 listopada br. w gryfowskiej Bibliotece Pu-
blicznej odbyło się spotkanie promujące debiu-
tancką powieść Artura Daniela Grabowskiego 
„Testament Eleonory”. To pierwsze w naszym 
regionie spotkanie z autorem i jego powieścią 
po premierze, która miała miejsce przed dwoma 
miesiącami w Pałacu Mańkowskich w Brodnicy 
k. Poznania. 

Licznie przybyła i do tego mocno zaintrygo-
wana faktem napisania książki przez regional-
nego dziennikarza publiczność, dowiedziała się 
m.in. skąd wziął się pomysł na książkę i tytuł, 
czym jest ów testament, dlaczego historia dzieje 
się w Niemczech, a także skąd wziął się wątek 
regionalny związany z wojenną historią Olszyny 
(niem. Langenöls). Autor odpowiedział też na 
pytanie, czy jego debiutancka powieść to kry-
minał, czy opowieść o miłości z historią w tle, 
ostateczny osąd pozostawiając jednak samym 
czytelnikom. Jak mówił – już sam proces jej 
powstawania był niezwykle pasjonujący i pełen 
konstruktywnych, odkrywczych doświadczeń, 
które z pewnością będą procentowały w przyszło-
ści. Ciekawe jest także to, że autor książki, na 
co dzień znany z regionalnego dziennikarstwa 
i historyczno- teologicznej pasji sięga po inny 
sposób wyrazu, zaskakując czytelników całkiem 
nowym spojrzeniem i ukazując siebie z nieznanej 
dotąd strony.

– Ta debiutancka książka, którą tutaj zapre-

zentowałem, może być znakomitym sposobem na 
wciągającą przygodę z bohaterem, który odkrywa 
swoją przeszłość i to kim naprawdę jest w kontek-
ście zapisków i śmierci swojej przyjaciółki - mówi 
Artur D. Grabowski. – Mam nadzieję, że to udało 
mi się osiągnąć. Myślę, że w „Testamencie Eleono-
ry” każdy będzie mógł odnaleźć coś dla siebie.

„Testament Eleonory” ukazał się nakładem 
wydawnictwa „Oficynka”, książka jest dostępna 
m.in. w salonach Empik na terenie całego kraju, a 

także w polonijnych księgarniach w Niemczech, 
Anglii i Szkocji, a także w szerokiej sprzedaży 
internetowej w Polsce i poza jej granicami. Jak na 
pisarski debiut jest to więc ogromny sukces, bo 
książka przyciąga uwagę i zbiera wiele recenzji, 
wśród których nie brakuje także i tych dobrych. 
Można ją oczywiście również wypożyczyć w gry-
fowskiej bibliotece.

Po gryfowskim spotkaniu z czytelnikami 14 
listopada pisarz odwiedził również Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Olszynie, gdzie swoim kra-
janom, mieszkańcom gminy Olszyna, zaprezen-
tował powieść, zachęcając do tego, by dać porwać 
się literackiej przygodzie i przeczytać „Testament 
Eleonory”. Jak zapewnia Artur D. Grabowski - 
powieść stała się dla niego swego rodzaju bramą 
ku nowym światom i doświadczeniom, a pisarska 
pasja chyba na dobre zagościła w jego życiu, co 
już niebawem ma zaowocować kolejną książką z 
równie wciągającą fabułą i mrocznymi zagadka-
mi z przeszłości. 

Kolejne spotkania już niebawem w Biedrzy-
chowicach, Lubaniu i Jeleniej Górze. Zaintereso-
wanych spotkaniem z autorem „Testamentu Ele-
onory” zachęcamy do bezpośredniego kontaktu 
z pisarzem: artur.d.grabowski@wp.pl. Więcej o 
samej książce na www.oficynka.pl.

Marzena Wojciechowska

Tajemniczy testament

4 listopada odbyło się I Forum Przedsiębiorców współpracujących 
Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w 
Gryfowie Śląskim.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Lwówecki Józef Stanisław Mrów-
ka,  Inspektor ds. Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta w Gryfowie Ślą-
skim Teresa Wolska, władze Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości 
w Lubaniu reprezentowali: Starszy Cechu Andrzej Juncewicz, Podstarszy 
Cechu Ryszard Makowiecki, Kierownik Cechu Anna Wojnarska, Dyrek-
tor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Śląskim Wiesława 
Dąbrowa, pan Dariusz Sędłak – Zakład Usług Budowlanych w Lubaniu, 
pan Jerzy Horbacz – Piekarnia-Cukiernia M&J Horbacz w Gryfowie 
Śląskim, pan Wojciech Matusewicz – Matusewicz Budowa Maszyn S.J. w 
Gryfowie Śląskim, pani Beata i Mirosław Wasilewscy – Firma Produk-
cyjno-Usługowo-Handlowa „Wektor” w Mirsku, pani Marta Skwara – 
„Mabo” Usługi Transportowe – Handel w Gryfowie Śląskim, pani Leokadia 

I Forum Pracodawców
Droszcz - „Paulinka” Hurtownia Elektryczno-Techniczna w Gryfowie Śląskim, 
pan Grzegorz Kownacki – Piekarnia w Olszynie, pani Grażyna Szymaszek 
– Hurtownia Odzieży i Obuwia „Grażka”, Restauracja „Magnolia” w Gryfowie 
Śląskim, pan Mieczysław Baszak – STOLBRAT w Uboczu, pani Anna Ma-
rzec – Fryzjerstwo w Gryfowie Śląskim, pani Krystyna Mielnik – Fryzjerstwo 
Damskie w Lwówku Śląskim oraz pani Małgorzata Wiśniewska, pani Jolanta 
Imiołek i pani Renata Nowak – Dyrektor, Wicedyrektor i Kierownik Szkolenia 
Praktycznego ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim.

W trakcie kilkugodzinnego obradowania zacieśniono formę współpracy w 
ramach realizacji nowej podstawy programowej, organizowania staży zagranicz-
nych, a przede wszystkim podjęto ustalenia ułatwiające codzienną współpracę 
mającą na celu dobre wykształcenie ucznia i przyszłego pracownika. Wymiana 
doświadczeń i spostrzeżeń na pewno przyczyni się do poszerzenia oferty edu-
kacyjnej dotyczącej preferencji nowych kierunków kształcenia w roku szkolnym 
2014/2015. P.

Sala sensoryczna już działa
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18 lat skończyła Dziecięco-Młodzieżowa 
Pracownia Plastyczna. Idea urodziła się w głowie 
marzycielki i bardzo szybko, w ciągu zaledwie 
kilku miesięcy, przeobraziła się w konkret. Oczy-
wiście przy ogromnym współudziale ludzi dobrej 
woli: ówczesnego dyrektora Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Kultury Jerzego Karnaucha, całej za-
łogi Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim, 
współpracowników, rodziców i wreszcie dzieci i 
młodzieży. Zorganizowanie Festynu Rodzinnego 
i dochód z loterii fantowej pozwoliły na zakup 
kafelków do pierwszego pomieszczenia pracowni. 
Potem bank podarował stoły i krzesła, pan Dioni-
zy przyniósł bojler, a pan techniczny urządził po-
trzebny blat roboczy. Ściany wymalowano syste-
mem gospodarczym. Rodzice przynieśli ręczniki, 
mydło, kolorowe czasopisma, z których powstawa-
ły wycinanki, wydzieranki, collage. Całe roczniki 
gazet z biblioteki, rolki po papierze toaletowym, 
rolki po taśmach papierowych, służyły do tworze-
nia form z papier-mache, marzanny ekologicznej 
i mnóstwa niepowtarzalnych prac... Ten pozorny 
brak materiałów wyzwalał ogromną kreatywność 
i pomysłowość. Najprościej - powstawało „coś” z 
„niczego”. Obecnie, od przeszło roku, pracownia 
cieszy się pięknymi, słonecznymi pomieszczenia-
mi na I pietrze M-GOK. Znakomicie wyposażona 
w sztalugi, antyramy i profesjonalne materiały 
plastyczne, nadal jest miejscem nieskrępowanej 
twórczej energii, autorskich pomysłów i niema-
łych sukcesów (zdobyte nagrody i wyróżnienia w 
ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach 
plastycznych). Życzymy sobie, aby idea pracowni 
trwała w młodych sercach i głowach, w zapale do 
twórczej pracy i nieposkromionej wyobraźni.

18 lat 
minęło...

W ramach projektu pn.: Pol-
sko-niemieckie Centrum Spo-
tkań i Informacji Oaza Zmy-
słów, 27-go września 2013 roku, 
odbyło się spotkanie po stronie 
polskiej, w którym wzięli udział 
partnerzy z Niemiec oraz dzieci 
i młodzież ze Świetlicy Środowi-
skowej w Gryfowie Śląskim.

Po przywitaniu gości w świe-
tlicy, wspólnej kawie i słodko-
ściach, udaliśmy się autobusem 
do Szałasu u p. Mularczyka, 
gdzie zorganizowane zostało 
Święto Pieczonego Ziemniaka. 
Przy otwarciu imprezy polskie 
dzieci zatańczyły zumie-do 
tańca ku naszemu miłemu 
zaskoczeniu dołączyła grupa 
niemiecka. 

Następnie każdy z niemiec-
kich uczestników przeprowadził 
dialog z osobą z polski, tak, aby 
uzyskać o sobie jak najwięcej 
informacji. Celem tego zadania 
była likwidacja barier języko-
wych i zahamowań w kontak-
tach. Uczestnicy porozumiewali 
się po niemiecku, angielsku, ale i 

też za pomocą gestykulacji.
Po obiedzie odbyła się prze-

jażdżka bryczką po okolicy, 
podczas której nasi goście mogli 
podziwiać piękne okoliczne 
widoki.

Nadszedł czas zabaw spor-
towych. Uczestnicy imprezy 
zostali podzielenie na 3 polsko- 
niemieckie grupy, w których to 
wzięli udział w konkurencjach 
takich jak: rzut ziemniakiem do 
celu, czy też „wykopki w hula-
-hop”. Wszyscy z uśmiechem 
rywalizowali, aby na koniec 
wyłonić zwycięzcę. Niezwykły 
okazał się turniej piłkarski, w 
którym większość uczestników 
naszego spotkania wzięła udział.

Po wspaniałym, pełnym 
wrażeń dniu musieliśmy wracać 
do domu. Ku naszemu zasko-
czeniu autobus utknął jednak 
na podmokłym podłożu. W 
obliczu tej sytuacji niezbędna 
okazała się umiejętność pracy 
i integracja obu grup. Wszyscy 
obecni próbowali sił, aby uwol-
nić autobus z grząskiej ziemi. 

Po niemal godzinnym trudzie 
udało się.

Grupę z Niemiec pożegnali-
śmy w świetlicy przed godziną 
19.00. 

Podczas imprezy wykorzy-
staliśmy do tańca i nagłośnienia 
zakupiony w ramach realizacji 
projektu sprzęt multimedialny. 
Z kolei sprzęt sportowy, o który 
powiększył się inwentarz świe-
tlicy, również zakupiony dzięki 
realizowaniu projektu, został 
wykorzystany do konkurencji 
sportowych, zabaw oraz meczu 
w piłkę nożną.

Spotkanie to było wyjątkowo 
bogate w pozytywne wraże-
nia. Dało możliwość lepszego 
poznania się, wzmocniona 
została nasza integracja, co jest 
głównym celem współpracy. 
O kolejnym październikowym 
spotkaniu w Bischofswerdzie 
już wkrótce.

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013

Polsko-niemieckie Centrum Spotkań i Informacji „Oaza zmysłów“

WSPÓLNA IMPREZA „ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”

Wychowawca Świetlicy 
Środowiskowej 

w Gryfowie Śląskim
Marta Wilas

ms

ZAPISY NA ZAJĘCIA
14 grudnia o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawo-

dowych w Gryfowie Śląskim w sali nr 5 odbędzie się spotkanie organiza-
cyjne i związane z funkcjonowaniem zajęć w ramach Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku (do wyboru: język niemiecki, język angielski, informatyka). 

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. 

Wydawca: Biblioteka Publiczna  
Miasta i Gminy Gryfów Śląski. 
Redaguje społeczny zespół: Mariusz Dragan, Małgo-
rzata Szczepańska, Jan Wysopal. Redaktor naczelna: 
Marzena Wojciechowska. Skład i foto-edycja: Paweł 
Rubaj. Współpraca: Agnieszka Szymańska (foto). 
Adres: Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 44, 59-620 
Gryfów Śląski, Tel.: 75 78-13-387, fax: 75 78-13-180, 
www.biblioteka.gryfow.info, www.facebook.com/
biblioteka.gryfow e-mail: biblioteka.gryfow@gmail.
com
Dyżur redakcyjny: poniedziałek, wtorek, czwartek, 
piątek: 10-17, środy: 10-15. 
Nakład: 900 egzemplarzy, Druk: Chroma, Żary,  
www.chroma.pl
Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpo-
wiedzialności oraz zastrzega sobie prawo skracania  
i przeredagowywania treści ogłoszeń i artykułów oraz 
odmowę publikacji. 

Kurier Gryfowski
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18 października br. w galerii Europejskiego Centrum Kulturalno-Infor-
macyjnego w Bibliotece Publicznej w Gryfowie Śl. zaprezentowany został 
cykl wykładów pt. „Historie nieodkryte”.

Dolny Śląsk pod wieloma względami jest terenem, który wciąż czeka na 
odkrycie. Przeszłość, nawet ta bliższa współczesności, ukryta między sze-
regiem dokumentów nieustannie intryguje, wywołując polemiki i spory. I 
jest to interesujące, bo dotyczy nas i miejsc, w których na co dzień żyjemy.

Pierwszy referat na temat wyznawców światła w Karkonoszach wy-
głosiła Justyna Sasin-Spyrka. Dzięki niej uczestnicy spotkania mogli się 
dowiedzieć więcej na temat niezwykłych miejsc w Karkonoszach i ludzi, 
którzy na życie mieli bardzo ciekawe spojrzenie. Wśród nich był m.in. dr 
Wilhelm Bölsche, a także Carl i Gerhard Hauptmannowie. Z kolei o sytuacji 
polityczno społecznej w latach 1945-1950 w powiecie lubańskim i lwówec-
kim mówiła niżej podpisana kustosz lubańskiego Archiwum Państwowego. 
Nie było łatwo zaprezentować ten temat, bowiem wiele dokumentów wciąż 
wymaga oceny historyków, która w efekcie i tak nie do końca gwarantuje 
trafność historycznych tez. Jednak – jak mówiła Barbara Grzybek – tylko 
historyk może w pełni odpowiedzialnie stawiać pytania i szukać odpowie-
dzi w oparciu o dokumenty. Na koniec Krzysztof Łukowski omówił histo-
rię Dragana „Draży” Sotiroviča – serbskiego żołnierza w Armii Krajowej 
i pierwszego powojennego burmistrza Leśnej. Temat ten wciąż wywołuje 
spore emocje wśród ludzi interesujących się historią regionu. Jednak pre-
legentowi znakomicie udało się nakreślić postać Sotiroviča w oparciu o 
dokumenty i świadectwo przyjaciół.

Konferencja w gryfowskiej bibliotece była również okazją do rozmów, 
które stały się przyczynkiem do pogłębionej refleksji i dzielenia się osobi-
stymi odczuciami i wiedzą. Pokazała jednak, że takie tematy warto poru-
szać, by nieodkryte dotąd historie ujrzały światło i zostały zaprezentowane 
szerszemu gronu zainteresowanych.

Organizatorem spotkania była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Gryfów Śl. oraz Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Lubaniu.

Wieczór poetycki, na którym sala pęka w szwach? Naturalnie. Joanna 
Małoszczyk to wielka, artystyczna osobowość, dla której gryfowianie, a tak-
że wiele osób spoza naszego miasta, porzucili swe obowiązki i w piątkowy 
wieczór tłumnie przybyli do galerii ECKI, by wspólnie świętować wydanie 
jej tomiku poezji „Jeszcze zdążę”. Poetka od kilkudziesięciu lat publikuje 
swe wiersze w prasie, almanachach i różnych innych wydawnictwach, jed-
nak pierwszy jej indywidualny tomik wydała w październiku gryfowska 
Biblioteka Publiczna.

Nastrojowym uzupełnieniem wieczoru był występ młodzieży z ZSOiZ 
w Gryfowie, która pod kierunkiem pani Joanny Łazur przygotowała kilka 
polskich kompozycji, doskonale korespondujących z kobiecą poezją J. Ma-
łoszczyk. Całość zachwyciła, brawom nie było końca, a ilość sprzedanych 
po wieczorze tomików, była najlepszym dowodem na to, że wiersze Joanny 
trafiają do ludzkich serc.

W trakcie wieczoru premierę miała również płyta, na której Ewelina 
Lichman śpiewa i recytuje wiersze Joanny Małoszczyk. Na pytanie kiedy 
następny tomik? Poetka odpowiada słowami wiersza „Jeszcze zdążę”. Za-
równo tomik poezji, jak i płytę można zakupić w gryfowskiej bibliotece.

Nad ozdobieniem muzyką i śpiewem moich wierszy pracowali razem 
Ewelina Lichman i Michał Świątczak. 

Ewelina Lichman – artystka wszechstronna komponuje, gra, śpiewa, z pa-
sją tworzy muzykę do filmów. Podejmuje się ciekawych projektów, czego 
owocem jest m.in. płyta „Jeszcze zdążę”. Ewelina Lichman współpracuje z 
wydawnictwami w Polsce i za granicą, prywatnie miłośniczka zwierząt.

Michał Świątczak – instrumentalista. Artysta ur. w Mąkolnie k. Konina. 
Muzyczną przygodę rozpoczął od nauki gry na flecie prostym. Gra na fle-
tach z różnych zakątków globu. Fascynujący dźwięk instrumentów z całego 
świata sprawia, że Michał wygrywa magiczną muzykę, na którą trudno nie 
zwrócić uwagi. Interesuje się fotografią, muzyką, poezją i filmem, pisze 
wiersze.

Jeszcze zdąży

M.

O płycie

Historie nieodkryte

Oprac. Barbara Grzybek (AP we Wrocławiu, Oddział w Lubaniu)

Jeśli macie Państwo w domach 
niepotrzebne maskotki 

i przytulanki 
w dobrym stanie, 

prosimy przynieście je do 
biblioteki dziecięcej 

ul. Kolejowa 44 
do 30 listopada.

Przynieś pluszaka do biblioteki

Każdy może zostać świętym Mikołajem
Joanna Małoszczyk
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W SP w Gryfowie
Urodziny Kubusia Puchatka

W SP w Uboczu

14 października urodziny obchodzi ambasa-
dor naszej szkolnej biblioteki, czyli Kubuś Pucha-
tek. W szkole podstawowej w Gryfowie Śląskim 
impreza urodzinowa odbyła się 18 października. 
Nasz ulubiony miś otrzymał dużo laurek z życze-
niami, a każdy kto odwiedził bibliotekę otrzymał 
małe „co nieco” oraz mógł wypożyczyć większą 
ilość książek. Natomiast pani Agnieszka często-
wała kubusiowym ciastem. 

W tym dniu można było spotkać w bibliotece 
Kubusia Puchatka oraz jego przyjaciół : Tygry-
ska, Zająca i Kota w Butach. Cały dzień był pełen 
zabawy i radości. Nie możemy doczekać się przy-
szłego roku…

Aktyw biblioteczny

Święto Szkoły w Uboczu
Jak co roku w październiku Szkoła Pod-

stawowa w Uboczu obchodzi swoje święto 
związane z rocznicą nadania placówce imienia 
wielkiego Polaka, laureata Nagrody Nobla – 
Władysława Stanisława Reymonta. W tym dniu 
odbywa się również ślubowanie i pasowanie na 
ucznia dzieci z klasy I. 

25 października 2013r. w pięknie udekorowa-
nej szkole odbyła się uroczystość na którą licz-
nie przybyli zaproszeni goście, rodzice, miesz-
kańcy wsi. Konwencja święta dotyczyła życia 
szkolnego. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski, jako szkolny woźny, z dzwonkiem w ręku 
wprowadził do auli nauczycieli oraz członków 
rady rodziców przebranych za uczniów, którzy 
rozpoczęli uroczystość wspólnym odśpiewa-
niem piosenki „Ćwierkają wróbelki”. Uczniowie 
pod kierunkiem Alicji Kuźniarz przedstawili 
montaż słowno – muzyczny. Reporterka popu-
larnej stacji telewizyjnej TV „Urocze Ubocze”, 
w którą wcieliła się uczennica klasy VI Patrycja 
Pawłowska, przeprowadziła wywiad z patronem 
szkoły Władysławem Stanisławem Reymontem 
– w tej roli uczeń klasy V Michał Juszkiewicz, 
dotyczący jego doświadczeń związanych ze 

szkołą. Występ umiliły piosenki i 
przyśpiewki przygotowane przez 
uczniów klas III-VI. 

Po zapoznaniu się z życiem 
Reymonta nadszedł czas na pierw-
szoklasistów, którzy musieli wyka-
zać się nie lada wiadomościami i 
umiejętnościami z rożnych dzie-
dzin oraz spróbować smaku szkoły 
w postaci „przepysznej” mikstury. 

Przygotowania do uroczystości 
trwały od początku roku szkol-

nego. Pani wychowawczyni 
klasy pierwszej zapoznawała i 
wdrażała swoich uczniów do 
pełnienia różnych obowiązków 
wynikających z faktu rozpo-
częcie nauki w szkole. Dzieci 
przygotowały na dzień ślubo-
wania część artystyczną, aby 
zaprezentować swoje umiejęt-
ności i zdolności przed licznie 
zgromadzoną publicznością. 
Po złożeniu przez dzieci przy-
rzeczenia na sztandar szkoły, 
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W Gimnazjum

Podziękowania

Nowy sprzęt w siłowni

Społeczność Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Uboczu składa 
ogromne podziękowania dla rodziców, którzy wspomagali nas w dekoro-
waniu szkoły oraz przygotowali ciasta i sałatki.
• Państwu Julii i Wiesławowi Wnukowiczom za pyszne świeże pieczywo.
• Panu Janowi Korpysie za podarowanie do klasy przyrodniczej telewizo-
ra i odtwarzacza DVD.

Pani Dyrektor Anna Pląskowska olbrzymim piórem dokonała pasowania. Od tej 
chwili wszyscy pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawo-
wej im. W. S. Reymonta w Uboczu.

Dzieci z klasy pierwszej wraz z wychowawczynią Alicją Kuźniarz bardzo serdecz-
ne dziękują za życzenia, ciepłe słowa oraz otrzymane upominki.

Ku uciesze uczniów wzbogacono siłownię mieszczącą się w budynku przy ulicy Uczniowskiej w 
wysokiej klasy sprzęt. Jest to drugie, po ORLIKU, najbardziej oblegane miejsce szczególnie przez mę-
ską część gimnazjalistów. Mamy nadzieję, że zakup trzech rowerków magnetycznych oraz zestawu 
hantli spowoduje, że do aktywnie spędzających czas chłopców, dołączą dziewczęta, chcące poprawić 
sylwetkę. W obecnych warunkach komfortowo może ćwiczyć jednocześnie piętnaście osób.

E. Demidow

Najnowsze certyfikaty
W ramach akcji ekologicznej: „Stań po 

Zielonej Stronie Mocy” od wielu miesięcy 
uczniowie naszej szkoły zbierają zużyte ba-
terie, stare płyty CD, opakowania płyt, zuży-
te telefony komórkowe, zepsute ładowarki. 
Organizator akcji, Firma Slam Poland Sp. Z o, o., 
przyznała naszej szkole Certyfikat udziału Gim-
nazjum w Gryfowie Śląskim w akcji ekologicznej: 
„Stań po Zielonej Stronie Mocy”.

Jesteśmy również posiadaczami certyfikatu 
„Szkoła Odkrywców Talentów”, co znaczy, że 
Gimnazjum w Gryfowie Śląskim jest szkołą pro-
mującą ucznia zdolnego, o czym świadczą:
• szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych roz-
wijających uzdolnienia i zainteresowania
• opracowane indywidualne
Programy Toku Nauki, 
• ciekawe projekty realizowane 
z partnerami zewnętrznymi: uczelniami, 

Pamiętajmy, że stymulowane i rozwijane zdol-
ności naturalne mogą przerodzić się w talent.

E. Demidow

W. Pasternak

W sobotę 8 listopada w w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim odbył się 
Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt, w którym wzięły udział drużyny z Gimnazjum w 
Bischofswerdzie (Niemcy), Lubienia Wielkiego (Ukraina), Lwówka Śląskiego, Mirska, Wlenia i Gryfo-
wa Śląskiego. Po zaciętej rywalizacji drużyna dziewcząt z naszej szkoły przegrała w grupie  z drużyną z 
Ukrainy oraz Mirska i zajęła ostatecznie 5. miejsce w turnieju, po wygranej z Wleniem.

Nasze dziewczęta wystąpiły w składzie: Agnieszka Tarazewicz, Aleksandra Korgul, Klaudia 
Drozd, Martyna Jakubowska, Weronika Wysopal, Dominika Wojtkun, Magdalena Gajczyk, Julia 
Boska, Natalia Rusnarczyk, Natalia Zwierzańska, Katarzyna Cielicka, Nikola Wiedro, Małgorzata 
Trojanowska. Trener: Krzysztof Złocik. Przebieg turnieju obserwowali: poseł na Sejm RP: Zofia 
Czernow, senator Jam Michalski oraz przedstawiciele  władz Miasta i Gminy Gryfów Śląski z Burmi-
strzem Olgierdem Poniźnikiem i sekretarzem Gminy Jerzym Andrzejczakiem, władze Powiatu Lwó-
weckiego ze starostą Józefem, Stanisławem Mrówką i przewodniczącym Rady Powiatu Lwóweckiego 
Henrykiem Kuleszą, który sprawował patronat nad turniejem. 

Turniej powiatowy

Alicja Celejowska
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Zapraszamy państwa na wyjąt-
kowy wieczór poetycki, który od-
będzie się 6 grudnia o godz 17.00  
w gryfowskiej Bibliotece Publicznej. 
Poniżej garść informacji o bohaterce 
wieczoru.

Seksapil duszy
na mikołaja

Izabela Monika Bill

Wrocławska poetka, twórczyni nurtu 
erotyków motoryzacyjnych, była sopranist-
ka, była asystentka Bogusława Litwińca, 
z wykształcenia polonistka, początkująca 
krytyczka, promotorka poezji, uczestnicz-
ka licznych imprez literackich na terenie 
całej Polski, laureatka wielu konkursów 
poetyckich. Wydała tomiki „Seksapil duszy” 
(2011r.), „Kameleony” (2012 r.), „Sztuka 
jedzenia jabłek” (2013 r.), Współredago-
wała dodatek literacki do „Myśli polskiej". 
Współautorka 17 almanachów. 

Prowadzi autorską stronę www.kochan-
kapoezji.jimdo.com. Należy do wielu sto-
warzyszeń m.in. Koła Literatów Polskich im 
Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, Stowa-
rzyszenia Autorów Polskich w Warszawie, 
Katolickiego Klubu Literackiego „Źródło” 
we Wrocławiu, Saloniku 3 Muz we Wro-
cławiu, Regionalnego Klubu Literackiego 
w Działoszynie, Grupy Literackiej NURT w 
Lubaniu. 

Oprócz poezji w kręgu jej zainteresowań 
pozostaje grafika (sama projektuje okładki 
do tomików i plakaty na spotkania), foto-
grafia, podróże, kolej, motoryzacja, góry, 
koty, opuszczone miejsca, pozowanie.

PODZIĘKOWANIE
Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim 

składa serdeczne podziękowanie Panu Arkadiuszowi Buczyńskiemu za pomoc sprzętową w przycin-
ce drzew wokół miejskiego ratusza w dniu 8 listopada 2013 r. Z użyczonego podnośnika koszowego 
możliwe było prawidłowe i szybkie uformowanie koron drzew w kulce, przez pracownika Zakładu 
Budżetowego Pana Roberta Dżamalisa. Obydwu Panom serdecznie dziękuje za wykonaną pracę.

16 października Biblioteka Publiczna zrobiła niespodziankę najmłodszym dzieciom z Gryfowa i 
Ubocza i zaprosiła je na spotkanie z Wiolettą Piasecką. Niełatwo jest utrzymać pełną salę maluchów 
w napięciu, niełatwo skupić ich uwagę, o zachowaniu bezwzględnej ciszy nie ma co marzyć. 

Wioletta Piasecka łamie jednak prawa fizyki. Na jej spotkaniach dzieci siedzą z szeroko otwartymi 
oczami i słuchają, patrzą, z ogromnym zaciekawieniem chłoną wszystko, co wróżka ma do powie-
dzenia. Ona po prostu wchodzi i cała sala jest zaczarowana. Ma ze sobą własnoręcznie wykonane 
kukiełki, dzięki którym może odegrać mini teatrzyk, jest wróżką (a jakże) rozdaje więc dzieciom 
wróżby, organizuje w trakcie spotkania małe konkursy, quizy, opowiada o bajkach, jak nikt nigdy 
dotąd. Po półtorej godzinie czar wcale nie pryska. Dzieci kupują książeczki, wróżka rozdaje autografy 
i...nie chcą jej wypuścić. Nauczycielki też zadowolone. Potrafią docenić czar sytuacji. Organizatorzy 
wniebowzięci. Po mieście rozchodzi się wieść, że w Gryfowie była wróżka.

Dziękujemy.
Spotkanie zostało zorganizowane dzięki Bibliotece Dolnośląskiej we Wrocławiu i działalności w 

gryfowskiej bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki „Nie-poczytalni”.

Spotkanie z wróżką

Dyrektor ZBGKiM Helena Okulowska

Mgły spowiły Kotlinę Jeleniogórską. Jesienne 
szarugi panują bezlitośnie i totalnie. „Dzisiaj noc 
jest czarniejsza” – chciałoby się powtórzyć za 
Markiem Jackowskim. To znak, że wkraczamy 
w czarny kalendarzowy punkt – od listopada do 
stycznia ginie na polskich drogach najwięcej pie-
szych. Każdy chyba kierowca mający za sobą do-
świadczenie jazdy po zmroku zna uczucie, kiedy 
nagle w zasięgu wzroku pojawia mu się pieszy 
idący wzdłuż jezdni. Najczęściej kompletnie 
niewidoczny – w ciemnym ubraniu, bez żadne-
go odblasku – „pieszy znikąd”. Może nas tylko 
zadziwić fakt, co robi człowiek w środku lasu po 
18, w gęstej mgle. Nagły skok ciśnienia i tak trze-
ba potem redukować dość długo. Niezależnie od 
nowelizacji prawa o ruchu drogowym z czerwca 
tego roku, która zakłada, że idący po zmroku piesi 
w terenie niezabudowanym muszą mieć kamizelki 
odblaskowe, w tym okresie wszyscy użytkownicy 
ruchu drogowego muszą włączyć wyobraźnię – i 

to na pełne obroty. Eksperci twierdzą, że nowy 
zapis w kodeksie drogowym jest trudny do wy-
egzekwowania, bo wydaje się być nieprecyzyjny. 
Tym bardziej pożądane okazują się działania pre-
wencyjne – przez cały kraj przewinęła się fala hap-
peningów, nagłaśniają sprawę policjanci, nauczy-
ciele w szkołach. Wszyscy podkreślają znaczenie 
odblasku, chociaż najmniejszego. Pieszy bez niego 
widziany jest po zmroku dopiero z 20 metrów, z 
odblaskiem zaś ze 150. To znacznie zwiększa szan-
se na uniknięcie potrącenia. 

Ja zaś z coraz mniejszym skrępowaniem zacze-
piam takich pieszych po zmroku, ryzykując okre-
ślenie „zwariowanej kobiety z zielonego samocho-
du” i rozdaję odblaski, które powstały z inicjatywy 
ekipy Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego 
w Lwówku Śl. Nie dość, że proste, uniwersalne i 
łatwe w obsłudze, to jeszcze promują nasz powiat. 
Trzymam kciuki za bezkolizyjne przejście w wio-
snę.

M.

Nie bądź „pieszym znikąd”

Małgorzata Szczepańska
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Dyrektor ZBGKiM Helena Okulowska

„Do roboty i do tańca” - tak krótko i z humo-
rem scharakteryzował swoje koleżanki i kolegów z 
pracy pan Czesław. Działo się to 25 października 
2013 r. na wernisażu wystawy „Skazani na Azbest” 
zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników 
Gryfowa. Pokaz slajdów i zdjęć pracowników przy 
maszynach, jeszcze z XIX wieku oraz opowieści 
o warunkach pracy w „Azbeście” stworzyły sym-
patyczną atmosferę do pogawędek i wspomnień. 
Jeszcze raz, na moment, cofnęliśmy się w czasie 
słuchając o toku produkcji i przerobie azbestu, 
czynach społecznych wykonywanych na rzecz 
miasta, przystani kajakowej i wczasach w Pobie-
rowie.

Pracownicy z sympatią wspominali dyrektora 
zakładu pana Paśkę, podkreślając jego fachowość 
i „ludzkie podejście”. Gdy opowiadali o swojej 
pracy wyczuć można było żal. Żal w jaki sposób 
zostali potraktowani po upadku zakładu. Chodzi 
tu o sprawę odszkodowań za pracę w szkodliwych 
warunkach. Opowiadali o swoich przejściach na 
różnych komisjach lekarskich. Niestety doczeka-
liśmy się czasów, gdy narasta arogancja władzy i 
następuje upadek autorytetów(...)

Historia zakładu zwanego potocznie „Azbe-
stem” zaczęła się w naszym mieście w 1946 r. 
Wtedy to, do budynku po byłej poniemieckiej 
farbiarni, przeniesiono część oddziału produk-
cyjnego z Łodzi. W 1954 r. powołano już samo-
dzielne przedsiębiorstwo w Gryfowie Śląskim 
pod nazwą „Azbestolit”. Produkowano w nim 
odzież ochronną i ogniotrwałą, koce azbestowe, 
sznury, tekturę azbestową oraz tkaniny z przędzy 
azbestowej. W okresie największego zatrudnie-
nia w zakładzie pracowało 400 osób. Ogółem 
zawodowo narażonych na pył azbestu w okresie 
funkcjonowania zakładu było około 4500 osób. 
W latach 1998-2008 wśród byłych pracowników 
zakładu zarejestrowano 51 przypadków chorób 
zawodowych spowodowanych narażeniem na pył 

azbestu, w tym 41 przypadków pylicy azbestowej 
i 7 przypadków raka płuc. W 1992 r. zakończono 
produkcję wyrobów z azbestu. W tamtym okresie 
z powodu braku świadomości i wiedzy o szko-
dliwości azbestu, ludzie chętnie zatrudniali się w 
„Azbeście”. Zakład zapewniał sześciogodzinny 
dzień pracy, dobre zarobki oraz warunki socjalne 
(wczasy, comiesięczny przydział masła i mleka). 
Budynki zakładu leżą na terenie zalewowym rzeki 
Kwisy, w granicach administracyjnych Gryfowa 
Śląskiego, najbliższe siedziby ludzkie mieszczą się 
50 m od granicy zakładu.

Towarzystwo Miłośników Gryfowa składa 
podziękowanie panu Krawcowi za dostarczenie 
eksponatów. Przy organizacji całego przedsięwzię-
cia „Skazani na Azbest” wzięli udział członkowie 
TMG: Barbara Baszak, Anita Ochocka, Angela 

Do roboty i do tańca... 

Byczko, Jerzy Ronij i Janusz Orzełek, a także Pa-
weł Rubaj z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski. Nadal zbieramy zdjęcia dotyczące 
budynku zakładu, hal produkcyjnych, itp.

Oprócz posiadanych już zdjęć, składających 
się na wystawę, chcemy wzbogacić naszą kolekcję 
świadczącą o historii tego zakładu dla pamięci i 
wspólnego dobra, jakim jest nasze miasto – Gry-
fów Śląski. Zdjęcia można przesyłać drogą elektro-
niczną na adres wysopjan@op.pl lub dostarczyć 
do siedziby TMG mieszczącej się w budynku 
Europejskiego Centrum Kulturalno-Informacyj-
nego, ul. Kolejowa 44 (na miejscu skanujemy i 
oddajemy oryginały). Serdecznie dziękujemy za 
pomoc.

Spotkania z najmłodszymi dziećmi (2-3 latka) 
stały się w bibliotece dziecięcej już tradycją. Ta 
forma oswajania dzieci z książką i czytaniem od 
najmłodszych lat spodobała się zarówno ma-
luchom jak i rodzicom. Tym razem na warsztat 
wzięto bajkę o „Psiaczku wędrowniczku”i wokół 
niej osnuto całą zabawę łącznie z kolorowaniem 
piesków i kotków. 

Dzieci doskonale czują się w bibliotece, a za-
szczepienie książkowego bakcyla w tak młodym 
wieku nie jest trudne. To świetna inwestycja w 
przyszłość dziecka. Zapraszamy na kolejne spo-
tkania. Informacje w bibliotece.

Mama i ja w bibliotece

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy panu  

Tadeuszowi Świeżemu za przekaza-
nie Bibliotece Publicznej w Gryfowie 
Śląskim drewnianych rzeźb autorstwa 
Mariana Świeżego.

Pracownicy biblioteki

Jolanta Kuczyńska

Jan Wysopal
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11 października grupa Gumisie wybrała się z wizytą na Komisariat 
Policji w Gryfowie Śląskim. Celem wycieczki było wręczenie komendan-
towi Wojciechowi Czafurskiemu i dzielnicowemu Remigiuszowi Markowi 
zaproszeń na przedstawienie pt „Bezpieczny przedszkolak”.Komendant 
przywitał dzieci z workiem pełnym prezentów, jednak największą atrakcją 
jaką mogły w tym dniu przeżyć było zwiedzanie Komisariatu, gdzie zo-
baczyły m.in. „lustro weneckie” oraz poznały zasady jego wykorzystania  
w praktyce operacyjnej.

Fotoreportaż z życia przedszkolaka
Gumisie na komisariacie

Grupa „Gumisie” zorganizowała akcję pt „Bezpieczny Przedszkolak”. 
Odbyło się przedstawienie o bezpieczeństwie na drogach, prelekcja multi-
medialna a także spotkania z policjantami połączone z pogadanką na temat 
bezpieczeństwa. 

Podczas przedstawienia „Bezpieczny Przedszkolak” rodzice mogli po-
dziwiać swoje pociechy w różnorodnych rolach: światła, znaku, policjanta, 
zebry, a także posłuchać czego przedszkolaki nauczyły się w ostatnich tygo-
dniach. Po przedstawieniu odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci. 
Wcześniej zostały przygotowane konkurencje związane z bezpieczeństwem 
na drodze. Rodzice jak i dzieci świetnie sobie poradzili we wszystkich kon-
kurencjach i każda rodzina otrzymała od nauczycieli nagrodę w postaci 
dyplomu za udział w konkursie, a także słodki upominek w postaci pier-
niczków w kształcie samochodów. 

Akcja, którą przygotowały Elżbieta Tur i Monika Głowacka miała na 
celu zacieśnienie współpracy Przedszkola Publicznego z Komendą Policji 
w Gryfowie Śląskim a także przybliżenie dzieciom pracy policji i zwrócenie 
uwagi na bezpieczeństwo w życiu codziennym. 

Bezpieczny przedszkolak

Posadzili drzewka
Korzystając z pięknej jesiennej pogody grupa „Gumisie” udała się do pobliskiego parku by posadzić trzy drzewka (dwa drzewka dębu i jedno drzewko 

sosny) przyniesione przez Oskara Kurczewskiego. Uczestnicy akcji mają nadzieję, że wyrosną one na wspaniałe okazy i za kilkanaście lat będą z dumą 
podziwiać posadzone własnoręcznie drzewa.

Na pasowaniu
14 października grupa „Gumisie” wybrała się do Szkoły Podstawowej 

w Gryfowie Śląskim na Pasowanie Pierwszaków. Grupa została zaproszona 
przez panią Agnieszkę Puchalską i jej klasę 3. 

Nauczyciele wykonali dla byłych absolwentów Przedszkola Publicznego 
kolorowe zakładki do książek, a także zakupili dla każdego ołówki.

W teatrze
18 października całe Przedszkole wybrało się do Lubania do teatru na 

spektakl „Kot w Butach”. 
Niezapomniany nastrój widowiska wzbogacały oryginalne, kolorowe 

kostiumy i rekwizyty. Bajkowe sceny na pewno na długo zapiszą się w dzie-
cięcej pamięci.

Na podstawie sprawozdań Elżbiety Tur, Moniki Głowackiej, Anety Szeligi
M.
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Dzieje budowy nieistniejącego już dziś ko-
ścioła ewangelickiego, jak się popularnie mówi 
- „na Wieży” śmiało można porównać do sen-
sacyjnych filmów „płaszcza i szpady”. Intrygi, 
spiski, zdrady, ucieczki, dyplomacja i niespodzie-
wane zwroty akcji. To wszystko działo się w na-
szym mieście i okolicznych wioskach, gdy rzeka 
Kwisa była rzeką graniczną między Śląskiem i 
Łużycami. 

Dla ludności Dolnego Śląska wojna trzydzie-
stoletnia (1618-1648) była bolesna i dotkliwa. 
Kraj był zrujnowany i splądrowany zarówno 
przez wojska szwedzkie, jak i przez armie au-
striackiego cesarza. Nawet po podpisaniu pokoju 
westfalskiego, ludność wyznania ewangelickiego 
w większości zamieszkała na ziemi śląskiej do-
znawała szykan i prześladowań. Szalała kontrre-
formacja, mieszkańcy obecnego Dolnego Śląska 
zmuszeni byli przez panującego cesarza Austrii 
Ferdynanda II do powrotu na łono kościoła 
katolickiego. Zawierucha polityczna nie omi-
nęła również Gryfowa Śląskiego. Już 24 lutego 
1654 roku w obecności przybyłego do miasta 
generała Ludwika de Monteverques w towarzy-
stwie uzbrojonego po zęby szwadronu kawalerii 
władze Gryfowa Śląskiego w uroczystym akcie 
przekazały klucze do kościoła katolickiemu du-
chownemu. Ewangelickie szkoły zostały pozamy-
kane a nauczycieli i pastorów przepędzono. Sza-
cuje się że w owym czasie Dolny Śląsk opuściło 
około 200 000 protestantów. Część mieszkańców 
Gryfowa Śląskiego wierna swojej wierze nie po-
zwoliła się przepędzić. Trzeba przyznać, że byli 
w lepszej sytuacji, gdyż rzeka Kwisa była rzeką 
graniczną między Dolnym Śląskiem a Łużycami 
i Saksonią, a tam ewangelików nie prześladowa-
no. Tak więc gryfowianie chodzili na msze do 
pobliskiego kościoła ewangelickiego w Biedrzy-
chowicach. Przez parę lat gryfowscy ewangelicy 
byli zadowoleni z takiego rozwiązania. Jednak 
w 1660 roku burmistrzem w Gryfowie został 
Johann Gleisberg. On i rada miasta postanowiły 
zbudować Dom Boży oraz szkołę ewangeliczną 
w oddalonej o rzut kamieniem od Gryfowa wsi 
Wieża. Leżała ona już na terenie Łużyc należą-

Co za historia...
Trudne kościoła budowanie

cych do Saksonii, gdzie protestanckie wyznanie 
wiary było legalne, lecz jako poddani cesarza 
austriackiego pomysł ten musieli trzymać w głę-
bokiej tajemnicy. Wiele więc dyplomatycznych 
zabiegów, rokowań i konspiracji kosztowały sta-
rania burmistrza Gleisberga i sekretarza miasta 
Heydorna. Obaj w głębokiej tajemnicy udali się 
do Drezna na dwór księcia Saksonii Jana Jerzego 
II z prośbą o udzielenie zgody na budowę kościo-
ła ewangelickiego i szkoły we wsi Wieża. Po wielu 
miesiącach negocjacji otrzymali zgodę. Pan na 
zamku Czocha Krzysztof Nostitz przekazał dział-
kę pod budowę kościoła. Już 7 sierpnia 1668 roku 
wkopano kamień węgielny. Mimo utrzymania 
zasad konspiracji, wieści o zaangażowaniu się w 
budowę kościoła burmistrza Gleisberga i sekre-
tarza miejskiego Heydorna doszły do cesarskich 
urzędników. Obaj zostali wezwani 4 marca 1668 
na przesłuchanie do Jawora. Tym razem udało się 
wytłumaczyć, że z budową kościoła w Wieży nie 
mieli nic wspólnego. Dostali upomnienie i roz-
kaz, by żaden mieszkaniec Gryfowa nie chodził 
na mszę do kościoła po drugiej stronie Kwisy. 
Gdy ponownie mieli stawić się na przesłuchanie, 
pisarz miejski Heydron uciekł do Saksonii. Tym 
samym burmistrz Gleisberg całą winę zrzucił na 
swojego podwładnego i oczyścił się z zarzutów 
uczestnictwa w budowie kościoła. 19 maja 1669 
kościół wyświęcono i odprawiona została msza 
przez pastora Jakuba Rudela z Górnej Wieży. 
Dopiero 20 października swoje kazanie odprawił 
pierwszy pastor kościoła w Wieży – Caspar Tor-
nau. Kościół tłumnie był odwiedzany nie tylko 
przez mieszkańców Gryfowa ale też przez miesz-
kańców wszystkich przygranicznych wiosek. 
Nawet kara 100 dukatów zarządzona przez ce-
sarskich urzędników nie zniechęciła ówczesnych 
poddanych austriackiego cesarza Ferdynanda II.

Niewątpliwie wybitną postacią i pastorem 
kościoła ewangelicznego w Wieży był Caspar 
Schwedler. 

Pochodził z Krobicy i pastorem został w 1702 
roku. Był orędownikiem pietyzmu. Pietyzm to 
nurt religijny w luteranizmie z XVII i XVIII wie-
ku, kładący nacisk na rozbudzenie uczuć religij-

nych poprzez modlitwę, studiowanie Biblii oraz 
działalność charytatywną. Szczególnie rozwinął 
się w Prusach w XVII w. Zadaniem pietystów 
było krzewienie idei pierwotnego kościoła, religii 
żywej, pobożności i edukacji warstw najuboż-
szych. 

Caspar Schwedler znany był ze swoich kazań, 
które zaczynał od godziny 5 rano a kończył w 
godzinach popołudniowych. Nauczał i napo-
minał wiernych, by studiowali Biblię, częściej 
się modlili w swoich domach, żałowali za swoje 
grzechy, wspomagali ubogich. Kościół zawsze 
był pełen wiernych, jego kazania były coraz 
surowsze i aroganckie jak twierdzili jego adwer-
sarze. Choć stawiany był na równi z wybitnymi 
przedstawicielami kościoła ewangelickiego - Lu-
trem, Spencerem i Franke, nie uniknął konfliktu 
z gryfowskim magistratem. Poskarżono się na 
niego w roku 1709 przed górnołużycką radą 
parafialną. Konflikt zakończył się w 1720 roku, 
w tym samym roku wydał on zbiór 806 pieśni 
religijnych. Niektóre z nich do dziś są śpiewane 
w czasie mszy w kościołach ewangelickich.

Sam kościół w Wieży był wielokrotnie przera-
biany i odnawiany.
1676 r – wstawiono do kościoła nowe organy.
1684 r – odlano dzwon kościelny
1696 r – rozpoczęto budowę z kamienia kościel-
ną wieżę.
1730 r do 1733 r – rozpoczęto wymianę drewnia-
nych zbutwiałych części kościoła na kamienne.
1850 r – ufundowano nowe trzy dzwony kościel-
ne.
1900 r – założono elektryczne oświetlenie.
1927 do 1929 r – wykonano ostatni wielki re-
mont którego koszt wyniósł 30.700 RM.

Upadek kościoła w Wieży rozpoczął się w 
1945 roku. Drewniane elementy zostały prze-
znaczone przez żołnierzy radzieckich na opał. W 
1946 roku kościół został podpalony, ruiny stały 
jeszcze do roku 1967, kiedy to dokonano jego 
całkowitej rozbiórki. Dziś po bogatej i ważnej 
historii kościoła w Wieży został pusty plac. Oca-
lał tylko z zawieruchy wojennej dzwon, którego 
brzmienie słychać jak skargę w dalekim mieście 
Bamberg.

Oprac. Jan Wysopal
źródło: J. G. Luge, 

Chronic der Stadt Greifenberg 
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12-tego listopada br. wszyscy fani ostrego 
grania spotkali się w Fosforach. Kolejna impreza 
zaserwowana przez stowarzyszenie Awantura 
wypadła syto. Zawitali do nas goście z Pozna-
nia w postaci Cruelty In The Garden i Outbred 
oraz nasi miejscowi reprezentanci - Amanita 
Muscaria i Instynkt. 

Pogoda po raz pierwszy od kilku imprez 
wyśmienicie dopisała, a ludzi od godziny 20-
tej przybywało coraz więcej i więcej... Punkt 
dziewiąta na scenie zawitali nasi przyjaciele z 
kapeli Instynkt. Całe Trio dało mocno czadu pod 
postacią dobrego Hardcore Punk'a porywając 
tłum już od pierwszego kawałka. Nie zabrakło 
także dobrych interpretacji utworów kapeli Bio-
hazard, wielki szacunek!

Po chłopakach na deskach stanął poznański 
Outbred. Kapela jest związana z naszym mia-
stem. Perkusista zespołu – Radek Tyc udzielał 
się w Noizone, czyli specach od progresywnego 
metalu prosto z Gryfowa Śląskiego. Dobre 
instrumentale, było metalowo, ostro i alterna-
tywnie, duża dawka dobrej muzyki! 

Nadszedł czas na naszych dziadków! Dziad-
ków, ale jak na razie niezastąpionych...Amanita 
Muscaria! Jeszcze w czasie strojenia kapeli 
pod sceną zebrały się tłumy, a od pierwszego 
uderzenia w talerz publiczność zaczęła szaleć. 
Kawał, ale wielki kawał świetnego Hardcore'u, 
wykonywanego przez chłopaków. Melodie, har-

monie, szybkie riffy - czego więcej chcieć!? 
Na koniec scenę przejęli chłopaki z Cruelty in 

The Garden. Dawno nie było takich brzmień u 
nas. Strój gitar wychodzący poza alfabet, per-
kusista jak Bolt oraz charyzmatyczny wokali-
sta. Tony deathcore'u, breakdown'ów i screamu. 
Szał pod sceną, chłopaki zostali bardzo ciepło 
przyjęci przez naszą publikę. Koncert został 
zaliczony do bardzo udanych, publiczność dopi-
sała, kapele spisały się świetnie, teraz czekać 

Park naszym domem
Odmieniono panujący w Gryfowie trend wy-

cinki zieleni. Stowarzyszenie Awantura zaini-
cjowało projekt sadzenia drzew. Wolontariusze 
wyruszyli do parku, gdzie wkopali 20 sadzonek.

Akcja odbyła się 19 października w parku 
przy ulicy Kolejowej. Jak do tej pory drzewa sa-
dzano tam trzykrotnie, niestety bezskutecznie. 
Stowarzyszenie Awantura zainicjowało projekt 
kolejnego nasadzenia. Zdaniem prezesa orga-
nizacji problemem przy poprzednich nasadze-
niach był nieodpowiedni dobór sadzonek: - My 
postanowiliśmy zainwestować w kilkuletnie 
drzewka, co prawda są one droższe, jednak 

szansa na ich przyjęcie jest o wiele większa. 
W inicjatywie wzięło udział 11 osób, byli to za-
równo członkowie organizacji, jak i mieszkańcy 
gminy. W miłej atmosferze spędzili popołu-
dnie. Na pierwsze efekty nasadzeń przyj-
dzie poczekać do wiosny. Sadzenie drzew, 
to już kolejna proekologiczna inicjatywa 
organizacji. Cały projekt nie byłby możliwy, 
gdyby nie wsparcie finansowe ze strony Po-
wiatu Lwóweckiego i pomoc merytoryczna 
ze strony Gminy Gryfów. 

Tydzień później podobne działania prze-
prowadzono w Mirsku, w okolicach stadio-
nu miejskiego stowarzyszenie posadziło 
kolejne 10 drzew. Oby wszystkie drzewka 
się przyjęły i za kilka lat dały mieszkańcom 
upragniony latem cień. Stowarzyszenie 
Awantura istnieje od 2007 roku, zajmując 

się projektami kulturalnymi i ekologicznymi. 
Nakręcają pozytywne akcje, animując życie 
kulturalne i wspierając wolontariat w Gryfowie. 
Idealna alternatywa dla otaczającej szarzyzny.

Kamil Jagiełło

na następne wydarzenia. Najbliższy w okoli-
cach świąt Bożego Narodzenia. Wszelkie infor-
macje znajdziecie na www.awantura.org oraz  
www.facebook.com/awantura. 

M.




