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Kurier Gryfowski

Prezentacja Gminy Gryfów Śląski podczas 
imprezy „Zdolny Powiat zDolnego Śląska”. 
W ramach tegorocznego Święta Województwa 
Dolnośląskiego Powiatowe Centrum Edukacji 
we Lwówku Śląskim 8 listopada zorganizowało 
imprezę pt. „Zdolny Powiat zDolnego Ślą-
ska”. Każda z gmin powiatu lwóweckiego pro-
mowała swoje walory turystyczne i kulinarne. 

Uczestnicy imprezy mogli m.in. podziwiać 
występy artystów powiatu lwóweckiego, „po-
smakować’ produktów lokalnych, obejrzeć filmy 
ukazujące walory poszczególnych gmin tworzą-
cych powiat. Stoiska gmin zachwycały swoimi 

23 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gry-
fowie Śl. odbyła się druga część konferencji popularno-naukowej „Gryfów Śląski – miasto z 
historią niezwykłą”. Pierwsza część, inaugurująca XV Kwisonalia, miała miejsce 5 czerwca br. 
w siedzibie Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śl. W ramach konferencji swoje wykłady zaprezento-
wało dwóch prelegentów. O tym kim był Kaspar Schwenkfeldt mówił Andrzej Paczos z Muzeum 
Przyrodniczego im. Senckenberga w Görlitz („Kaspar Schwenckfeldt – wybitny lekarz i przyrodnik 
rodem z Gryfowa Śl.”). Jego pasjonujący wywód wydłużył się do niemal półtoragodzinnej prelek-
cji, która przez uczestników spotkania została oceniona bardzo pozytywnie. Z kolei Mieczysław 
Gnach – historyk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śl. zaprezen-
tował temat „Regionalizm i dzieje lokalne w nauczaniu historii na przykładzie szkół gryfowskich”. 
Gryfowska konferencja pokazała, że chęć odkrywania dawnych kart historii regionu jest wciąż 
wielka i że warto tę pasję pielęgnować. Jak zawsze jednak okazało się, że wątków jest tak dużo, iż 
ich rozwinięciem z pewnością można by było ubogacić nie jedno takie spotkanie, nie mówiąc już 
o publikacjach o dziejach regionu, które zawsze cieszą się dużą popularnością. 
Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ZSOiZ w Gryfowie Śląskim 
– „Homo Viator”, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Bolesławcu, Biblioteka Pu-
bliczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski oraz Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Niezwykły Gryfów

Gryfów zaprezentował się z najlepszej strony
propozycjami, osiągnięciami i wydawnictwami 
o swojej małej ojczyźnie. 

Naszą gminę reprezentowali: Towarzystwo 
Miłośników Gryfowa, pani Joanna Małosz-
czyk, pani Elżbieta Śnieżkowska-Bielak oraz 
Gryfowska Kapela Podwórkowa. Organizacyj-
nie imprezę z ramienia gminy wspierał Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Centrum 
Informacji Turystycznej.

Skosztować można było pysznej zupy rybnej, 
szaszłyków śledziowych, nadziewanej kaczki 
przygotowanych przez Barbarę Pasiak.

Zadanie współfinansowane 
ze środków budżetu Samorządu
 Województwa Dolnośląskiego

Fot.: Lech Seremak

Fot.: Magdalena Antonowicz
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza 
wszystkich zainteresowanych fotografią trady-
cyjną oraz cyfrową na spotkanie organizacyjne 
sekcji fotograficznej. Spotkanie odbędzie się 3 
grudnia o godzinie 17.00 w budynku M-GOK 
przy ul. Kolejowej 33 a.

Sekcja fotograficzna 
wkrótce w M-GOK

SENSOPLASTYKA 
poniedziałek: 10:00-12:00

Plastyka sensoryczna dla dzieci w wieku od 
1 do 4 lat. Będziemy poznawać różne faktury, 
tekstury oraz całą paletę ekologicznych barw. 
Dzieci i opiekunowie sami przygotują ekolo-
giczne i bezpieczne materiały plastyczne. 

Poznane przepisy z łatwością zastosujecie 
w  Waszym domowym warsztacie artystycz-
nym:-) Zadbamy o kolorową stymulację senso-
ryczną naszych maluchów. Poprzez działania 
senso-plastyczne będziemy wspierać rozwój 
malucha.
PS. Polecamy wziąć ze sobą „strój roboczy” dla 
dzieci (dla siebie też nie zaszkodzi:-)

WARSZTATY KREATYWNE 
wtorki i czwartki: 14:30-15:30

Fabryka inspiracji dla małych i dużych twór-
ców. Na warsztatach odkrywać będziemy nowe 
i nieznane, nauczymy się robić "coś" z "niczego", 
wcielimy się w rolę projektantów, odkrywców, 
rzemieślników, twórców małych i wielkich 
rzeczy. Każde spotkanie to nowe wyzwanie! 
Zajmiemy się sztuką niepoważną niepoważ-
nie;) – będziemy budować z kartonów, malować 

M-GOK zaprasza na zajęcia stałe
wszystkim poza pędzlem, szyć bez użycia igły, 
kleić bez użycia kleju;)  Sami staniemy się twór-
cami kreującymi swój własny, autorski świat...;)

PRACOWNIA PLASTYCZNA 
środy i piątki: 14:30-15:30 

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym 
i młodzieży.

ZAJĘCIA TANECZNE – środy: 15:30
Hip-hop, disco, formacje taneczne soliści, duety

GRYFOWSKIE KOŁO 
SZACHOWE „HETMAN” 

Środy: 18:00
PRACOWNIA WYROBU 

BIŻUTERII I DECOUPAGE
Soboty: 11:00–14:00

KURS SAMOOBRONY 
Z ELEMENTAMI JU-JITSU

Soboty: godz. 16:00
JOGA – Środy: 18:00

AEROBIK 
Wtorki i czwartki: 18:00

Więcej informacji w siedzibie M-GOK 
oraz pod numerem telefonu 75 78-12-900

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w nowym cy-
klu wydarzeń kulturalnych pod nazwą „Kolacja z artystą”

Inauguracja tego „smakowitego” cyklu już 22 listopada (niedziela) 
o godz. 17.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Sala widowisko-
wa Gryfowskiego Domu Kultury zamieni się w teatralną scenę studyjną 
za sprawą spektaklu „Mąż mojej żony”. W planie są kolejne spektakle, 
szczegóły na plakatach i na profilu FB M-GOK (www.facebook.com/
mgokgryfow). Więcej informacji pod numerem tel. 75 78-12-900. 

Kolacja z artystą

Nie przegapmy w grudniu

11 grudnia o godzinie 17.00 w Galerii ECKI gryfowskiej Biblio-
teki Publicznej odbędzie się spotkanie promujące najnowszą książ-
kę Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak „Czy w tym zamku straszy?”

Kulturalny sponsor
„Własna wola czyni człowieka wielkim lub małym (...)” 
„A ten zwycięzca, kto da drugiemu, Najwięcej światła od siebie.” 
A. Asnyk

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim pragnie ser-
decznie podziękować panu Stanisławowi Froncowi właścicielowi firmy 
„El-Stan”, za pomoc i wsparcie przy działaniach kulturalnych M-GOK. 
Jesteśmy wdzięczni za bezinteresowne udostępnianie środków transportu 
w ramach wykonywanych przez nas przedsięwzięć.

Czarnoksiężnik Spotkanie promocyjne

Książki w darze
Dziękujemy pani Wandzie Oryszczak ze Świecia za podarowanie  

czterotomowej encyklopedii PWN oraz pani Iwonie Urdas z Gryfowa za 
piękne książeczki dla dzieci.

gryfowscy bibliotekarze



4 KURIER GRYFOWSKI LISTOPAD 2015

W latach 1970-1972 w Gryfowie Śląskim istniał zespół muzyczny pod tajemniczą nazwą  
KON-TIKI. Grupa funkcjonowała przy ówczesnym klubie „Chemik”. Nieco starsi gryfowianie 
zapewne pamiętają ten wesoły kwartet, który grywał na tzw. fajfach dla młodzieży, organizowa-
nych właśnie w „Chemiku”. Zespół działał w składzie: Józef Lebica – gitara solowa, Zbigniew 
Raczek – bębny, Włodzimierz Zgryz – gitara basowa, Teresa Uss – klawisze, śpiew.

Miło nam donieść, że gryfowianin pan  
Rafał Ślusarz, mieszkaniec naszego miasteczka 
od wielu lat, wygrał wybory do Senatu w okrę-
gu wyborczym nr 1 obejmującym dolnośląskie 
powiaty: bolesławiecki, lubański, lwówecki, 
zgorzelecki. Zdobył 34 858 głosów. Pan Rafał 
jest lekarzem, radnym Rady Powiatu Lwówec-
kiego i członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

Mało kto wie, że jest kawalerem Zako-
nu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. 
Przyłączając się do gratulacji napływających ze 
wszystkich stron z okazji uzyskania mandatu 
do Senatu, Towarzystwo Miłośników Gryfowa 
Śląskiego ma cichą nadzieję że na niewątpli-
wym sukcesie wyborczym pana Rafała, sko-
rzysta też i nasze miasteczko Gryfów Śląski. 
Albowiem jak napisano – „Nie po słowach Go 
poznacie lecz po czynach Jego”. 

Towarzystwo Miłośników Gryfowa

Senator 
z sąsiedztwa

Był taki zespół...
Kontynuujemy cykl wspomnieniowy o gryfowskich zespołach muzycznych. Jako, że pamięć bywa za-

wodna, w tekstach, szczególnie w nazwiskach, mogą pojawiać się błędy, będziemy wdzięczni za wszelkie 
poprawki, uwagi i uzupełnienia.

Redakcja

Muzyka i granie od dziecięcych lat były 
wielką pasją pana Zygmunta. Naukę gry na 
pianinie rozpoczął w 1957 roku w kółku arty-
stycznym prowadzonym przez siostry zakonne 
w Lwówku Śląskim. W szkole podstawowej 
uczęszczał na lekcje gry na akordeonie do na-
uczyciela śpiewu pana Włodzimierza Bondary-
ka, który przy Domu Harcerza prowadził kółko 
muzyczne. Już jako 18 latek w 1964 roku założył 
w Domu Kultury zespół gitarowy, z którym jeź-
dził na różne przeglądy muzyki młodzieżowej. 
Od 1967 roku pan Zygmunt uczył się i mieszkał 
w Bolesławcu i tam należał do zespołu pieśni 

i tańca „Jutrzenka” oraz zespołu gitarowego 
„Sztygary” przy ZG. „Konrad”. W 1968 roku 
los muzyka rzucił do Zgorzelca, gdzie praco-
wał w lokalu gastronomicznym. Tutaj dopadła 
pana Zygmunta wielka polityka. Za wykonanie 
utworu „Czerwone Maki” pewnego kwietnio-
wego dnia został wraz kolegą aresztowany na 
36 godzin, następnie rozwiązano z nim umowę 
o pracę w lokalu „Kaprys” Wrócił do Lwów-
ka i przez dwa lata pracował w „Rycerskiej”. 
Od 1970 roku jego życie osobiste w i muzycz-
ne związane zostało z Gryfowem Śląskim. 
W tymże roku założył zespół muzyczny „Gry-
fex” działający przy klubie zakładowym, któ-
ry istniał do 13 grudnia 1981 roku czyli znów 
dogoniła pana Zygmunta historia. Przez kilka 
lat nic się nie działo, jednak tęsknota za muzy-
kowaniem sprawiła, że w 1987 skrzyknął kilku 
zapaleńców i utworzył Gryfowską Kapelę Po-
dwórkową. Kapela nie tylko umilała gryfowia-
nom wolny czas, ale jeździła i zdobywała sławę 

na całym Dolnym Śląsku. Z kapelą występo-
wała najmłodsza córka, która została maskotką 
zespołu. Kapela w naturalny sposób rozwiązała 
się, kilku odeszło na zawsze inni zaś chorują. 
W 2007 roku pan Zygmunt z żoną Marią zało-
żyli zespół Gryfowianie. Jest to sposób na życie 
pana Zygmunta na emeryturze. Gryfowianie 
w 2008 roku zdobyli 3 miejsce na Liście Prze-
bojów Ludowych w Polskim Radiu Wrocław 
oraz 2 miejsce na 4 Festiwalu Piosenki Biesiad-
nej w Czerwieńsku w województwie lubuskim. 
Jako ciekawostkę dodam, że 1 maja 2008 roku 
pan Zygmunt był jednym z 1925 uczestników 

na wrocławskim 
rynku bijącym Gi-
tarowy Rekord 
Świata Guinnes-
sa i wykonującym 
utwór Jimmy Hen-
driksa, co udoku-
mentowane jest 
stosownym certyfi-
katem.

Benefis Zygmunta Bodaka

Jan Wysopal



LISTOPAD 2015 KURIER GRYFOWSKI  5

W październiku 2015 r. zmarła Henryka Świdrak, dla wielu gryfowian 
postać wręcz kultowa. Była wieloletnim pracownikiem oświaty, m.in. na-
uczycielką historii w Szkole Podstawowej nr 1. Jej życie silnie związane 
było z harcerstwem. W latach 1956/57 jeszcze pod nazwiskiem Wroń-
ska była drużynową, a w 1966/67 pełniła funkcję szczepowej 3 drużyn. 
Organizowała wycieczki, ogniska, wieczornice, przyrzeczenia harcerskie 
i  dobywanie odznak sprawnościowych przez harcerzy. W 1975 r. odbyło 
się wręczenie sztandaru i III Szczep otrzymał nazwę „Kombatantów Zie-
mi Lwóweckiej”. W 1975 r. Szczep rozrósł się do rangi Hufca, szczepowa 
Henryka Świdrak została Komendantem Hufca i pełniła tę funkcję do 
roku 1982. Podlegało jej 5 szczepów: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła 
Podstawowa Nr 2, Szkoła Zawodowa, Ubocze i Rząsiny. Przy współpracy 
z zakładami gryfowskimi, kadrą harcerską organizowała obozy harcer-
skie w Linii, Sławie, Lubogoszczy, Lubrzy i w Strudze.

Fragment wpisu do kroniki harcerstwa wspominający m.in. Henrykę 
Świdrak:
„...czemu dni przemijają tak szybko, a życie jest takie krótkie?...". Dzisiaj chcia-
łabym przypomnieć pionierów harcerstwa w Gryfowie druhnę Henię Świdrak 
i druha Tadeusza Polesiaka. Grupie młodzieży z gimnazjum utworzyli dru-
żynę harcerską. Gdy Druh Polesiak został powołany do wojska, harcerzami 
zajęła się Henia. Na zostawionych zdjęciach widać ich radość życia i zapał 
w tym, co robili. Wielką radość z ich działań mieli też inni, uczestnicząc w 
zbiórkach, alertach i obozach harcerskich, które długo były wspominane. Dzię-
ki skrupulatnie prowadzonym przez druhnę Henię kronikom, udostępnionym 
zdjęciom i częstych rozmowom prowadzonym przez telefon z druhem Polesia-
kiem, mogliśmy poznać nie tylko ich historię, ale dawne, pełne przygód życie 
gryfowskich harcerzy. Historia druhny Heni Świdrak i druha Tadeusza Pole-
siaka już się skończyła, ale ich opowieści będą trwać wiecznie.

Oprac. na podstawie kronik harcerskich M.

Wspomnienie o Komendantce Hufca 
w Gryfowie Śl. Hm PL Henryce Świdrak

Towarzystwo Miłośników Gryfowa pragnie podzielić się z czytelnika-
mi Kuriera Gryfowskiego fotografiami, które mają już 58 lat. Wykonane 
zostały w latach 1956/57 na zakończenie roku szkolnego. Przed budyn-
kiem szkoły prezentuje się klasa VII kończąca podstawówkę. W tamtych 
latach szkoły podstawowe były 7 klasowe. Rozpoznano tylko niektóre 
osoby z powodu upływu czasu. Z przodu od lewej p. Krawczyk, p. Krucz-
kiewicz – wychowawca klasy, dalej panie Szymczak, Markowska, Myślic-
ka, Majewska. Druga fotografia to pamiątka z zabawy szkolnej. Od lewej: 
panie: Majewska, Myślicka, Krawczyk, nauczyciele – Kruczkiewicz, Ra-
packa. W środku stoją Żuk i Wąsowicz. Tyle udało się ustalić. Może ktoś 
jeszcze kogoś rozpoznaje? TMG

Czar starych fotografii
Jeden z opisów Heni w kronice z okazji nadania imienia szkole w 1976 roku.

Opisy Szczepowej, potem Komendantki Hufca H. Świdrak
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OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski in-

formuje, że wykazy nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wie-
czyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w  roku 
2015 znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz na 
stronie internetowej www.gryfow.pl i www.bip.
gryfow.pl na zakładce nieruchomości. 

Serdecznie gratulujemy Panu Rafa-
łowi Ślusarzowi doskonałego wyniku 
w wyborach parlamentarnych oraz zdo-
bycia zaszczytnego mandatu Senatora 
RP. 

Życzymy owocnej pracy i wielu suk-
cesów na senackiej niwie.

Burmistrz Gminy i Miasta 
Olgierd Poniźnik

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Skrzypek

W imieniu naszej wspólnoty samorządowej 
chcę gorąco i serdecznie podziękować parla-
mentarzystom za owocną współpracę w mi-
nionej kadencji Sejmu i Senatu. Szczególnie 
osobom, które nie uzyskały mandatu w nowej 
kadencji parlamentu.

W sposób szczególny pragnę podziękować 
posłance Małgorzacie Sekule-Szmajdzińskiej 
za wszechstronne wsparcie naszych przedsię-
wzięć i pogratulować wysokiej pozycji w ran-
kingu aktywności posłów. Posłanka Małgorza-
ta Sekuła-Szmajdzińska zawsze służyła radą 
i pomocą w rozwiązywaniu naszych problemów.

Nasze serdeczne podziękowania chcemy 
skierować do senatora Jana Michalskiego, któ-
ry w wielu sprawach wspierał nas i podejmował 
wiele interwencji, zawsze były one skuteczne 
i przynosiły nam wiele pomocy.

Jeszcze raz obu parlamentarzystom serdecz-
nie dziękuję.

Burmistrz Gminy i Miasta 
Olgierd Poniźnik

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Skrzypek

Jak głosowaliśmy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Poniżej przestawiam Państwu informację o wynikach głosowania w poszczególnych obwodach 
utworzonych ma terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.

Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy Jerzy Andrzejczak

PODZIĘKOWANIA

Pozostawienie przez właściciela lub opie-
kuna psa bez nadzoru w miejscu publicznym 
jest wykroczeniem. Podobnie nie sprzątanie po 
swoim pupilu. Za te dwa wykroczenia właściciel 
bądź opiekun zwierzęcia może zostać ukarany 
mandatem do 500 zł. Taniej jest posprzątać.

Straż Miejska 
przypomina

Gratulacje
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20 października odbyła się sesja zwyczajna 
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Głów-
nym tematem sesji była informacja z działal-
ności Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izer-
skie oraz prezentacja ogólnych założeń PROW 
2014-2020 i analizy SWOT obszaru Stowarzy-
szenia LGD Partnerstwo Izerskie. 

Zanim przystąpiono do obrad, odbyła się 
uroczystość przekazania zezwolenia na prowa-
dzenie działalności gospodarczej na Kamien-
nogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Małej Przedsiębiorczości – Obszar Gryfów 
Śląski, firmie Solar Eco Energia Centrum Od-
nawialnych Źródeł Energii i Techniki Grzew-
czej Jarosław Mielniczyn – Gryfów Śląski. 
Wręczenia zezwolenia, właścicielowi Jarosła-
wowi Mielniczynowi, dokonała prezes zarządu 
kamiennogórskiej strefy ekonomicznej Iwona 
Krawczyk.

Solar Eko Energia jest lokalnym mikro-
przedsiębiorstwem, ma doświadczenie w  dys-
trybucji urządzeń z branży energii odna-
wialnej. Nowy zakład powstanie na działce 
o powierzchni ponad 1 ha w Gryfowie Śląskim, 
przy drodze krajowej nr 30. Termin zakończe-
nia realizowanej inwestycji planowany jest na 
2018 rok. Tylko w pierwszym etapie przedsię-
biorca z Gryfowa Śląskiego zamierza zainwe-
stować 650 tys. zł. 

W głównym temacie obrad sesji głos zabra-
ła prezes LGD Bożena Mulik, która omówiła 
przygotowaną prezentację. Pani prezes zachę-
cała wszystkich mieszkańców do włączenia się 
do prac przy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 
Partnerstwa Izerskiego, zwracając uwagę ze-
branych na to, że stowarzyszenie LGD Part-
nerstwo Izerskie działające w budynku Ubocze 

300 jest otwarte na pomysły i propozycje dzia-
łań. (Więcej poniżej)

W kolejnym punkcie obrad wybrano ławni-
ków do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim 
na kadencję 2016- 2019. Ławnikami zostali: 
Jolanta Iwona Bykowska, Teresa Ciereszko, 
Sylwia Renata Deliman, Janusz Franciszek Ga-
łucha, Paulina Owoc, Justyna Rusinek.

W trakcie sesji podjęto następujące uchwały:
• w sprawie zmiany uchwały w sprawie termi-
nu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
gminie Gryfów Śląski, (zmiana polega na tym, 
iż powyższą opłatę uiszcza się z dołu za miesiąc 

kalendarzowy, do 15 dnia następnego miesiąca)
• w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od 
nieruchomości na rok 2016
(stawki pozostały na poziomie 2015)
• w sprawie podatku od środków transporto-
wych
(stawki pozostały na poziomie 2015 r.)
• w sprawie określenia wzorów formularzy in-
formacji i deklaracji podatkowych.

Na stronie internetowej BIP (www.bip.gry-
fow.pl) w zakładce Prawo lokalne dostępne są 
treści uchwał Rady Miejskiej oraz protokoły 
z sesji. Zapraszamy do zapoznania się z ich tre-
ścią.

Oprac. Marzena Wojciechowska

Sesja Rady Miejskiej

W związku z rozpoczęciem nowego okre-
su programowania 2014-2020 oraz możliwo-
ścią uzyskania pomocy finansowej ze środków 
unijnych w ramach inicjatywy   LEADER, na 
podejmowanie i rozwijanie działalności gospo-
darczej, tworzenie inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego oraz na projekty grantowe dla orga-
nizacji pozarządowych, niezbędne jest przepro-
wadzenie konsultacji społecznych. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do 
włączenia się do prac przy nowej Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju Partnerstwa Izerskiego. Jesteśmy 
otwarci na pomysły, propozycje działań, któ-
re będziemy mogli uwzględnić w LSR na lata 
2014-2020.

Zapraszamy na stronę internetową  
www.lgdpartnerstwoizerskie.pl gdzie klikając 
na baner „Konsultacje społeczne PROW 2014-
2020”, znajdują się ankiety do wypełnienia. 
Wypełnienie ankiety pozwoli nam na poznanie 
potrzeb mieszkańców i uwzględnienia pomy-
słów w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Prace nad nową 
Lokalną Strategią Rozwoju 

Stowarzyszenia 
LGD Partnerstwo Izerskie

9 października oddano do użytku jedną z dwóch dróg powiatowych Młyńsko-Gajówka. Została 
zmodernizowana w ramach środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Cieszy fakt, że powiat 
podjął decyzję o wykonaniu tej drogi z korzyścią dla mieszkańców obu wiosek i gmin. Była to długo 
oczekiwana inwestycja, a moment otwarcia niemal historyczny. Wstęgę ze zboża i nawłoci, sierpem, 
po chłopsku przeciął Tadeusz Samborski z Urzędu Marszałkowskiego, a asystowali mu: Marcin Flu-
der – Starosta Lwówecki, Olgierd Poniźnik – Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śl., Marek Ma-
kowski – kierownik Zarządu Dróg Powiatowych, Zenon Zatchiej – członek Zarządu Powiatu, Sołtys 
Gajówki – Sylwia Awiorko, Sołtys Młyńska – Maria Sosnowska.

W październiku oddano w użytkowanie także inną nową nawierzchnię- 2,5 km odcinek drogi łą-
czącej Chmieleń, Młyńsko i Proszówkę. Prace wykonano w ramach usuwania skutków klęsk żywio-
łowych, a inwestorem tego zadania był Zarząd Dróg Powiatowych we Lwówku Śl. Gmina Gryfów Śl. 
w dużym stopniu współfinansowała tę inwestycję. Od wielu lat miejscowe władze zabiegały o remont 
obu tych dróg, teraz możemy cieszyć się z finału długoletnich starań. Przybyły połączenia z sąsiedni-
mi miejscowościami, co ułatwi tzw. skrótem dotrzeć do różnych miejsc, nawet rowerem podziwiając 
piękną przyrodę. Cieszymy się bardzo i chcemy podziękować władzom Powiatu i Gminy i wszystkim 
wspierających to zadanie: Staroście Lwóweckiemu Marcinowi Fluderowi, byłemu Staroście Stanisła-
wowi Mrówce, Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śl. Olgierdowi Poniźnikowi, kierownikowi 
Z.D.P. Markowi Makowskiemu, nadzorującego budowę Józefowi Sadowskiemu. Podziękowania 
kierujemy także do Radnych i Zarządu Powiatu, dziękujemy: Zenonowi Zatchiejowi, Zbigniewowi 
Grześkowowi, Małgorzacie Szczepańskiej, Danielowi Koko, Tadeuszowi Jagiełło oraz wykonawcom. 
Kierowcom i użytkownikom tych nowych nawierzchni życzę szerokiej drogi i przestrzegania za-
sad ruchu drogowego. Dbajmy o czystość drogi, zabłocona także zagraża bezpieczeństwu. Dbajmy 
o wspólne dobro, a będzie służyć nam wiele lat. 

Nowe drogi

Maria Sosnowska
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W imieniu samorządu lokalnego chcemy gorąco podziękować za remont 
4 obiektów mostowych. Były one już w złym stanie technicznym, nadwątlone 
zębem czasu, ale również i przez kilka powodzi, które także mocno je uszko-
dziły. Prace zostały w całości sfinansowane ze środków rządowych na usuwa-
nie skutków powodzi, ale także przy 20% wsparciu budżetu powiatu. Całość 
realizowanego zadania wyniosła 1milion 62 tysiące 122 złote 19 groszy.

Remont trwał prawie 6 miesięcy i mocno dał się we znaki mieszkańcom 
Ubocza powodując utrudnienia komunikacyjne. Dziękujemy także za Pań-
stwa cierpliwość i zrozumienie (choć niekiedy różnie bywało) przy jednocze-
snym remoncie 4 mostów.

Bardzo gorąco dziękujemy za realizację tej inwestycji całemu Zarządowi 
Powiatu na czele ze Starostą, Marcinem Fluderem, a także w sposób szcze-
gólny Kierownictwu Zarządu Dróg Powiatowych Panom Markowi Makow-
skiemu i Józefowi Sadowskiemu. Mamy nadzieję, ze posłużą one na lata.

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik
Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek 

22 września br. Gmina Gryfów Śląski podpisała umowę z Sudeckim 
Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o. z Jeleniej Góry na 
wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńska w Gry-
fowie Śląskim dz. Nr 489 dr w km 0+000 – 0+200– Powódź lipiec 2012r.” 

W ramach zadania zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni o na-
wierzchni bitumicznej na odcinku 0,2 km o zmiennej szerokości 3-5 m 
oraz chodnik z kostki betonowej od ul. Rzecznej do ul. Wojska Polskiego. 
Odprowadzenie wód opadowych z drogi następować będzie powierzch-
niowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych w kierunku ście-
ku z elementów betonowych ułożonego wzdłuż krawężnika do wybudo-
wanych siedmiu studzienek deszczowych. Przedmiotowa droga została 
uszkodzona wskutek powodzi, która wystąpiła w 2012 roku, dlatego też 
zadanie jest dotowane w 100 % ze środków z budżetu państwa przez Mi-
nisterstwo Administracji i Cyfryzacji w wysokości 197 704,91 zł prze-
znaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Z budżetu Gminy 
zostały przeznaczone środki finansowe na wykonanie dokumentacji pro-
jektowej oraz nadzór inwestorski o łącznej wartości 12 000,00 zł. Prace 
związane z przebudową drogi zostaną zakończone w listopadzie br. 

12 października 2015r., władze Gryfowa Śląskiego podpisały umo-
wę z wykonawcą tj. firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 
z Jałowca na realizację zadania rekultywacyjnego pn.: „Rząsiny droga do-
jazdowa do gruntów rolnych etap II”. Jest to kontynuacja zadania, którego 
I etap został zrealizowany w czerwcu br. Wówczas przebudowano dwa 
odcinki dróg gminnych w Rząsinach o łącznej długości 0,4 km za kwotę 
prawie 140 tyś zł. W ramach obecnego kontraktu Wykonawca przebuduje 
4 odcinki dróg o łącznej długości 0,720 km. Zakres prac drogowych obej-
muję wykonanie konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej o szeroko-
ści 2,5 m oraz poboczy z kruszywa łamanego do 0,5 m wraz z odwod-
nieniem: rowy, ściek z elementów betonowych oraz przepusty drogowe.

Zadanie jest dotowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego 
w wysokości 181 440 zł.

Wykonawca w ramach przetargu nieograniczonego zaoferował naj-
niższą cenę w wysokości 277 804, 73 zł za wykonanie zadania. Łączną 
kwotę jaką Gmina przeznacza na realizację przedmiotowej inwestycji 
drogowej w Rząsinach wraz z dokumentacją techniczną oraz nadzorem 
inwestorskim to blisko 110 tysięcy złotych. Zadanie zostanie zrealizowa-
ne w listopadzie br.

Przebudowa dróg dojazdowych w Rząsinach

Przebudowa ul. Młyńskiej

Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask

Budujemy mosty nie tylko 
dla Pana Starosty
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INFORMATOR POWIATOWY
Zdolny powiat zDolnego Śląska

Średniowieczni kuglarze, panny, mieszczki i książęta, praw-
dziwy, najprawdziwszy kat prowadzący warsztaty robienia 
baniek mydlanych, mieszanina muzyki, smaków, zapachów 
– wszystko to stało się udziałem uczestników festynu – święta 
powiatu „Zdolny powiat zDolnego Śląska”. Impreza w takim 
kształcie odbyła się po raz pierwszy 8 listopada w lwóweckim 
Ratuszu. Goście z wszystkim gmin opanowali go od sieni po 
górne piętra. Mieszkańcy Lwówka byli nierzadko zaskoczeni, 
ponieważ prowadzący: Anna Komsta i Bolesław Faściszewski 
wmieszali się w przechodniów spacerujących w południe po 
Rynku. Idea główna imprezy to zaprezentowanie wszystkie-
go, czym gminy mogą się chwalić, szczególnie przed turysta-
mi. W Sali Mieszczańskiej zaprezentowano filmy promocyjne. 
Okazało się, że wiele historycznych i turystycznych informacji 
zaskakiwało zebranych. W sieni Ratusza na specjalnie przygo-
towanych stoiskach można było spróbować specjałów – z Lubo-
mierza gołąbki krużelnickie, z Gryfowa zupę rybną, z Mirska 
bigos izerski, z Wlenia smakowite ciasta, z Lwówka zaś piwo 
oczywiście. Wszystko to z muzyką Gryfowskiej Kapeli Podwór-
kowej w tle. Całość było wyjątkowo eklektyczną mieszanką, 
wcale nie wybuchową. Główną ideą imprezy było pieczołowite 
budowanie tożsamości mieszkańca powiatu lwóweckiego. Nasi 
dziadkowie, którzy osiedli tutaj po II wojnie światowej przyby-
li z różnych miejsc. Naszym zadaniem jest kultywowanie tych 
tradycji, aby w jak najmniej naruszonej formie przetrwały dla 
kolejnych pokoleń. Tego typu imprezy jak najbardziej realizują 
ten cel. 

Jesteśmy po odbiorze końcowym remon-
tu drogi powiatowej: Chmieleń-Młyńsko-
-Proszówka. Nie bez przesady byłoby 
nazwanie go jednym z najbardziej oczeki-
wanych od kilku lat. Łączny odcinek wyre-
montowanej drogi wynosi 3.202 km, w tym 
2.202 km przebiega przez gminę Gryfów,  
1 km przez gminę Lubomierz. Droga 
została bardzo uszkodzona podczas in-
tensywnych opadów deszczu i powodzi 
w lipcu 2013 r. Wykonawcą zadania było 
konsorcjum firm: Jeleniogórskie Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. 
oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolne  
sp. z o.o. Wartość robót budowlanych to 
kwota 885.890,92 zł. 

Zadanie zostało w 80% sfinansowane 
zostało z dotacji celowej budżetu państwa 
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
(708.712 zł). Jest ono również dotowane 
przez gminę Gryfów Śl. (126.437 zł) oraz 
gminę Lubomierz (50.740 zł).

Do Młyńska i Chmielenia już nie slalomem

OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza 
otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji 
zadania publicznego w 2016 r. – prowadze-
nie jednego punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej. szczegóły pod linkiem http://
www.bip.powiatlwowecki.pl/wiadomo-
sci/3/wiadomosc/286101/otwarty_kon-
kurs_ofert_na_zlecenie_realizacji_zada-
nia_publicznego
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Na czym polega pomoc mieszkańcom Gryfowa świadczona przez kiero-
wany przez panią ośrodek?

Zacząć należy od tego, że w strukturze gryfowskiego MGOPS jest pięć 
działów. Pierwszy z nich to dział pracy socjalnej. Skupia pięciu pracow-
ników socjalnych odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt z osobą bądź 
rodziną zgłaszającą się z problemem i oczekującą wsparcia. To wieloletni 
dobrze wykwalifikowani, rzetelni pracownicy. Odwiedzają podopiecznych 
w domach w celu sporządzenia wywiadów środowiskowych, w których 
określają skalę problemu i proponują formę pomocy po czym składają to 
do mojej akceptacji. 

Form pomocy jest wiele od pieniężnej – w formie zasiłków takich jak: 
okresowe, celowe, stałe czy w formie gorącego posiłku do wsparcia w for-
mie pracy socjalnej czyli tej niepieniężnej – ukierunkowania, spisania kon-
traktu socjalnego, który określa krok po kroku działania zmierzające do 
wyjścia z trudnej sytuacji życiowej podopiecznego.

Mieszkańcy Gryfowa przychodzą do nas z różnymi problemami, a każda 
sytuacja jest indywidualnym przypadkiem, od konfliktów rodzinnych po-
cząwszy po niewydolność opiekuńczo-wychowawczą, niepełnosprawność, 
uzależnienia, problemy z prawem do zwykłych spraw jak zadłużenie np. 
w zakładzie energetycznym 
czy niedrożny komin etc 
etc. Tych ludzkich historii 
jest mnóstwo, nie zawsze 
wpisują się w nasze dzia-
łania, jednak staramy się 
w imieniu podopiecznego 
zadzwonić, porozmawiać, 
po prostu pomóc. Reali-
zowaliśmy również, przez 
kilka lat projekt finanso-
wany ze środków unijnych, 
który dal możliwość wielu 
osobom zdobycia nowych 
umiejętności i  zaistnienia 
na rynku pracy. W latach 
2008–2014 z tej formy 
skorzystało ponad 80 osób, 
a ukończyło szereg kursów 
zawodowych 78. Dział 
pracy socjalnej to „motor” 
ośrodka i kopalnia informacji dla pozostałych.

Kolejnych „pomagaczy”, taką „niewidzialna rękę” OPS-u skupia dział 
usług opiekuńczych. Panie pracują w terenie. Ich zadaniem jest opieka nad 
osobami starszymi. Opiekunki spotykają się również, z wieloma problema-
mi – często trzeba nakarmić, podać leki, sprzątnąć, wysłuchać, porozma-
wiać, pogłaskać po ręce jak coś boli, opowiedzieć co tam słychać w mieście, 
zawieźć do lekarza itp. W tym dziale praca jest o tyle trudna, że najzwy-
czajniej w świecie brakuje czasu choć chęci są, bo podopiecznych jest sporo, 
mieszkają w różnych częściach gminy, a opiekunek tylko pięć. Mimo tego 
„dziewczyny” radzą sobie i nie narzekają nawet wtedy kiedy nie mogą wziąć 
urlopu z braku zastępstwa, „bo przecież nie zostawię pani Zosi”.

Następny w kolejce jest dział profilaktyki. Przemoc w rodzinie, narko-
mania, alkoholizm to problemy z którymi pracujemy w tej części. Tu działa 
zespół interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie, gminna komisja 
rozwiązywania problemów alkoholowych. Przez pięć dni w tygodniu na po-
trzebujących motywacji do leczenia czy informacji o formach i instytucjach 
zajmujących się leczeniem uzależnień oraz na rodziny osób uzależnionych 
czeka terapeuta w ośrodku z gotową informacją dla osoby chorej oraz go-
towy do rozmowy o problemie. Jako jeden z nielicznych chyba ośrodków, 
oferujemy mieszkańcom gminy wsparcie psychologa dziecięcego, co mnie 
bardzo cieszy. Nasza pani psycholog współpracuje z dwoma szkołami pod-
stawowymi i gimnazjum oraz przyjmuje również w ośrodku. Od niedawna 
oferujemy również pomoc asystenta rodziny i tu także pani ma mnóstwo 
pracy. W strukturę tego działu wpisana jest również, świetlica środowisko-
wa – nasza „duma ośrodkowa”. Ferie, wakacje, dzień powszedni, zajęcia 
różnego typu – czyli tak jak w domu: gotują, odrabiają lekcje, szaleją z piłką 
i na materacach, opowiadają o swoich problemach i kochają panią Martę.

Kolejny dział to świadczenia rodzinne. Tam realizowane są świadczenia 

rodzinne i alimentacyjne. Pracy ogrom, stanowiska dwa. Ciągle trzeba być 
na bieżąco, bo przepisy zmieniają się jak w kalejdoskopie, a klient musi 
wyjść z rzetelną informacją. Tu ukłon w stronę Pań za świetną organizację 
pracy zwłaszcza w okresie zasiłkowym i cierpliwość w kontaktach z klien-
tami.

Ufff i ostatni dział administracyjno-ekonomiczny odpowiedzialny za 
merytorykę, finanse, zarządzanie i całość funkcjonowania Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim. Całość i to nie 
mała…
Skąd ośrodek czerpie fundusze na realizacje działań?

Są to środki własne gminy, środki z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, środki z budżetu państwa i mamy nadzieję na dalsze z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.
Czy mieszkańcy mogą liczyć na pomoc doraźną w nagłych wypadkach?

Oczywiście. Zdarzenia losowe takie jak powódź, nawalne deszcze, po-
żary i wichury, które powodują utratę możliwości funkcjonowania w do-
mowym środowisku są powodami naszej natychmiastowej interwencji. Nie 
tylko zresztą. Działamy również, wtedy kiedy pojawia się osoba z innym 
poważnym wymagającym natychmiastowej reakcji problemem. Tu się nie 

czeka. Nie można. Nie 
wywołujmy jednak wilka 
z  lasu :) oby naszej gminy 
nie dotykały kataklizmy....
Kto to jest asystent rodziny 
i czy taka osoba jest zatrud-
niona w ośrodku?

 Tak, mamy asystenta 
od 1 stycznia 2015 roku. 
To osoba, która jest bardzo 
potrzebna i ściśle współ-
pracuje z pracownikami 
socjalnymi, psychologiem 
oraz terapeutą. O szeregu 
instytucji takich jak PCPR 
we Lwówku, Policja, Sąd 
rodzinny, szkoły, przed-
szkole nie wspomnę..

Ma dziewczyna sporo 
zadań. Ogólnie ujmując 
uczy jak żyć, jak funkcjono-

wać gdzie się udać, żeby załatwić odpowiednie sprawy urzędowe. Uczy jak 
dbać o porządek i higienę, diagnozuje rodzinę, diagnozuje sytuację. Robi 
plan i egzekwuje. Wymaga i pomaga. Pojawia się w rodzinach niewydol-
nych. Pracuje z rodzinami, które mogą utracić prawo do opieki nad dziećmi 
lub ją utraciły, aby można było „przywrócić do życia biologiczną rodzinę”, 
żeby dzieci mogły wrócić do rodziców. Jej czas pracy jest niestandardowy. 
Nie pracuje od 7 do 15 tylko w godzinach dogodnych dla wglądu w rodzinę, 
trochę jak kurator? Oczywiście osiem godzin dziennie.
Ile osób/rodzin korzysta obecnie z pomocy?

W roku 2015 z różnych form pomocy skorzystało 365 osób i rodzin. 
Mowa tu tylko o dziale pracy socjalnej. Świadczenia rodzinne to już zupeł-
nie inna statystyka. W celu głębszej analizy odsyłam zainteresowanych do 
sprawozdania rocznego znajduje się tam coroczne porównanie z czterech 
lub pięciu ostatnich lat.
Z jakimi instytucjami i osobami M- GOPS współpracuje?

Dużo tego. Szkoły, ośrodki zdrowia, sąd, policja, ZBGKiM, UGiM, 
Rada Miejska, Starostwo, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocła-
wiu, szpitale, schroniska dla osób bezdomnych, poradnie i ośrodki leczenia 
uzależnień MONAR, inne OPS-y, PCPR, kuratorzy, zakłady pogrzebo-
we, gryfowscy przedsiębiorcy, mieszkańcy Gryfowa – darczyńcy odzieży 
i sprzętów gospodarstwa domowego, PKPS. Pewnie o kimś zapomniałam 
za co z góry przepraszam...
Czy zdarzają się zgłoszenia od mieszkańców, że w rodzinie dzieje się źle? 
Czy można zadzwonić i zgłosić problem?

Tak. Takie telefony są codziennością. Czasem zasadne, czasem nie. 
Żadnego nie wolno zignorować. Czy można? Pani redaktor trzeba. My nie 
o wszystkim wiemy. Taki telefon czasem ratuje...

Zimna krew, pokora i odwaga, bo bywa niebezpiecznie
Z Krystyną Pietruszewską, kierowniczką M-GOPS-u w Gryfowie Śląskim rozmawia Marzena Wojciechowska.
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Co w pracy w M-GOPS jest ważne?
Spokój, zimna krew w kryzysie, pokora dla ludzkich przywar, cierpli-

wość, charyzma, dobre przygotowanie merytoryczne i odwaga, bo bywa 
niebezpiecznie.
21 listopada to Dzień Pracownika socjalnego. Czego możemy życzyć 
kierownictwu i pracownikom gryfowskiego ośrodka z okazji święta?

Mamy swoje małe zawodowe marzenia o szacunku ze strony pod-
opiecznych, o tym żeby sformułowanie „opieka” zamienili wreszcie na po-
moc społeczna, bo to zasadnicza różnica oraz „należy się” na przysługuje. 
A może coś od moich pracowników i w ich imieniu?

„Jestem pracownikiem socjalnym tym, który wierzy Ci na słowo, że jest Ci 
ciężko i któremu się wydaje, że jeśli razem się za coś weźmiemy, to na pewno się 
uda. Tym, który szczerze wierzy, że przychodzisz do niego, bo zmusiła Cię do 
tego sytuacja i naprawdę chcesz ją zmienić. I tym samym, który jest rozczarowa-
ny, kiedy odrzucasz kolejną propozycję pracy. Albo jesteś pijany, kiedy Cię od-
wiedzam, mimo że wiedziałeś, że przyjdę, bo umawialiśmy się wcześniej. Albo 
dostaję zaświadczenie od Twojego pracodawcy, że nadal pracujesz i wcale nie 
masz  wstrzymanego czy niewypłaconego wynagrodzenia. Albo Twój kurator 
mówi mi, że nie zawsze byłeś ze mną szczery.

Jestem tu po to, żeby Ci pomóc. Nie rozwiążę wszystkich Twoich problemów. 
Nie sprawię, że nagle staniesz się w pełni zdrowy, młodszy, przybędzie Ci sił, 
podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe i znajdziesz świetną pracę. Stop – 
w tym ostatnim jestem w stanie Ci pomóc. Ale nie zrobię tego za Ciebie.

Mów mi, kiedy dzieje Ci się krzywda. Wiem, gdzie możesz uzyskać pomoc. 
Mów, jeśli Twoje dziecko nie je w szkole obiadu, bo Cię na to nie stać. Mów, 
jeśli nie radzisz sobie z wychowaniem dzieci. Czasami nie potrzeba dużo, aby 
się tego nauczyć. Rozmawiaj ze mną o tym, czego chcesz, czego się boisz. Razem 
łatwiej znajdziemy rozwiązanie, ustalimy, co chcemy osiągnąć i w jaki sposób.

Nie obrażaj się, kiedy proponuję Ci spotkanie z psychologiem. To nie znaczy, 
że postrzegam Cię jako „wariata”, ale osobę, która znalazła się w trudnej sytu-
acji, z którą sobie nie radzi i potrzebuje wsparcia.

Nie obrażaj się, kiedy proponuję Ci przywożenie obiadów do domu. Robię to, 
bo widzę, że masz problemy z robieniem zakupów i gotowaniem i chcę odciążyć 
Twój budżet.

Pamiętaj, że działam na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Niektórych 

dokumentów muszę wymagać. Obowiązują mnie pewne zasady. Muszę prze-
prowadzić wywiad środowiskowy w Twoim domu. Wiedzieć, z czego się utrzy-
mujesz. Czy jesteś zdrowy, nie masz problemu z uzależnieniem, czy możesz 
liczyć na pomoc ze strony swoich bliskich.

Mam na „moim” terenie blisko setkę rodzin. Nie zawsze jestem w stanie wy-
chwycić, że akurat u Ciebie teraz coś złego się wydarzyło, zwłaszcza jeśli akurat 
jestem skoncentrowana na innej sprawie, a u Ciebie zawsze było „w porządku” 
i nie mówisz mi o tym. Wierz mi, że znam rodziny, których sytuacja jest i lepsza 
i gorsza od Twojej. To dlatego dostajecie zasiłki w różnej wysokości. Albo w róż-
nej formie. Czasami wiem, że to, co dla Ciebie planuję, nie jest wystarczające, 
ale wiem też, że jeśli dałabym Ci tyle, ile potrzebujesz, musiałabym odmówić 
pomocy kilku innym osobom, którym ona też jest potrzebna. Dlatego proponuję 
Ci pomoc w formie rzeczowej - ośrodek zapłaci za to z innej puli, a Ty i tak 
dostaniesz to, co kupiłbyś za gotówkę. Czasami muszę wybierać. Zwykle mówię 
Ci o tym wcześniej, że będzie ciężko i proszę, żebyś się choć trochę zabezpieczył 
na taką ewentualność. Nie nazywaj mnie złodziejem, bo ktoś inny dostał więcej 
od Ciebie - ja nie biorę tych pieniędzy dla siebie, widzę je tylko na decyzji.

I wiedz, że myślę o Tobie nie tylko od 8 do 16. Jestem tylko człowiekiem. Po-
pełniam błędy. Czasami w Twojej sprawie dzwonię do kilku instytucji i zdarza 
się, ze nie mogę nic załatwić. Ale wiedz o tym, że nawet w takich sytuacjach się 
nie poddaję, będę dzwonić dalej. Czasami też czuję się zniechęcona. Czasami 
czuję się bezradna, zwłaszcza kiedy widzę, że na Twojej sprawie zależy mi 
bardzie niż Tobie. Współpracuj ze mną”.
Jakimi ludźmi pani zarządza?
To wyjątkowa kadra. I nie jest to stwierdzenie bezpodstawne potwierdzają 
to kontrole, wiele kontroli z różnych instytucji, które mamy systematycz-
ne. Poza przygotowaniem merytorycznym mają jeszcze to „coś” co pozwala 
pracować na takim poziomie w naszym zawodzie. Jestem dumna, że mogę 
kierować takim zespołem. Życzę wszystkim pracownikom MGOPS zdro-
wia, spokoju,wiele satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym i pogody 
ducha każdego dnia.

Redakcja Kuriera Gryfowskiego przyłącza się do tych życzeń. 
Kierownictwu i personelowi ośrodka życzymy wszystkiego co najlepsze.
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W SP w Uboczu

Czytamy drzewom – Święto Drzewa

Uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w VII Dolnośląskim 
Festiwalu Dary Lasu we Lwówku 
Śląskim. Organizatorzy zapewnili 
uczestnikom edukację leśną. Pre-
zentowane były tradycyjne potra-
wy przygotowane z „darów lasu” 
– leśnych owoców, grzybów, czy 
dziczyzny, dziesiątki okazów grzy-
bów – jadalnych i niejadalnych. 
Uczniowie mieli okazję poznać 
leśną faunę i florę, wziąć udział 
w licznych konkursach z nagro-
dami. Wielką popularnością cie-
szyła się prezentacja maszyn wy-
korzystywanych do pracy w lesie, 
które specjalnie w tym dniu wy-
eksponowano w centrum miasta, 
by na lwóweckim rynku zapre-
zentować swoją moc i możliwości, 
a także pokazać trud pracy w lesie. 
Chętni mogli posłuchać odgłosów 
zwierząt, czy spróbować swoich 
sił w piłowaniu brzozy lub sadze-
niu drzew. W holu ratusza można 
było obejrzeć wystawę minerałów 
oraz prac plastycznych – laureatów 
konkursu artystycznego „Żyj zdro-
wo - w zgodzie z przyrodą” wśród 
których była praca naszej uczenni-
cy Wiktorii Gawlak z klasy V, któ-
ra zajęła I miejsce w kategorii klas 
IV-VI. 

Hasłem przewodnim tegorocz-
nej akcji Sprzątanie Świata była 
„Wyprawa – poprawa”. Uczniowie 
z klas starszych mieli za zadanie 
wybrać się na wyprawę po okoli-
cy i sprawdzić, czy istnieją dzikie 
wysypiska śmieci, sfotografować 
je i określić położenie. (w Ubo-
czu istnieją takie miejsca.) W tym 
dniu odbyło się również spotkanie 
z właścicielami firmy recyklingowej 
EKO-WORLD Państwem Mag-
daleną i Kamilem Sobocińskimi. Po 
wysłuchaniu ciekawych informacji 
na temat recyklingu i zrozumieniu 
konieczności segregacji śmieci oraz 
oddawania zużytego sprzętu AGD 
Pan Kamil w ramach akcji „Mądra 
szkoła czyta dzieciom” przeczy-
tał uczniom wiersz o bolączkach 
zatruwanej Ziemi. Na pamiątkę 
wszyscy uczniowie otrzymali od 
zaproszonych Gości kredki, linij-
ki i ulotki z  wizytówką firmy. Po 
krótkiej przerwie uczniowie czytali 
uczniom, recytowali wiersze i śpie-
wali piosenki o tematyce ekologicz-
no-przyrodniczej. Następnie udano 
się sprzątać wyznaczone tereny. Na 
zakończenie odbyło się ognisko 
z pieczeniem kiełbasek oraz zabawy 
i gry na boisku szkolnym. 

8 października odbyło się spotkanie z policjantami na temat bezpiecz-
nej drogi do szkoły. W zajęciach uczestniczył Komisarz Lew, który świet-
nie rozbawiał dzieci. Policjanci przypomnieli między innymi o prawi-
dłowym przechodzeniu przez jezdnię, poruszaniu się lewym poboczem, 
o jeździe w samochodzie w zapiętym foteliku. Pierwszoklasiści otrzymali 
odblaski, kolorowanki i balon z numerem telefonicznym policji. Na za-
kończenie zrobiono sobie pamiątkowe zdjęcie.

Klub Gaja zaprasza do obchodów tegorocznej edycji Święta Drzewa 
pod hasłem „Czytamy drzewom”. Zachęca nie tylko do sadzenia i ochro-
ny drzew, ale także dostrzeżenia związków pomiędzy naturą i literaturą. 

W piękny październikowy dzień w naszej szkole odbył się apel zorga-
nizowany przez koło przyrodników pod kierunkiem Alicji Celejowskiej. 
Uczniowie z klas IV- VI oraz nauczyciele czytali drzewom wybrane wier-
sze oraz prośby drzew. 

Drzewa jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej produkują 
tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Odgrywają także niezastąpioną rolę 
w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W mia-
stach regulują klimat otoczenia, łagodząc nagłe zmiany temperatury 
i  zwiększając wilgotność powietrza. Stanowią   najważniejszy składnik 
lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich 
gatunków roślin i zwierząt. Od ich obecności i stanu zdrowotnego zale-
ży różnorodność biologiczna środowiska naturalnego. Oby ich nigdy nie 
zabrakło na Ziemi. 

30 października zostaliśmy zaproszeni przez Szkołę Podstawową 
w Rząsinach na Bal Wszystkich Świętych. Chętni uczniowie przebrali 
się w stroje przedstawiające osoby święte. Były różne konkursy i zabawy. 
Wiktoria Gawlak, jako Św. Mikołaj zdobyła I miejsce w konkursie na 
najciekawsze przebranie. Dziękujemy za zaproszenie i wspólną wesołą 
zabawę. 

Dary Lasu

Wyprawa 
– Poprawa 2015

Pierwszoklasiści bezpieczni na drodze

Wszyscy Święci na balu 

Alicja Celejowska

EKSPRESOWE 
NAPRAWY 

PROTEZ
 DENTYSTYCZNYCH

Rząsiny 87, 
Tel. 794-090-866
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30 października wzorem kilku ostatnich lat odbył się w Szkole Pod-
stawowej w Rząsinach „Bal Wszystkich Świętych”. Udział w nim wzięli 
uczniowie z Rząsin oraz z zaprzyjaźnionej szkoły w Uboczu. W świe-
tlicy wiejskiej dzieci przebrane za świętych dobrze się bawiły, tańczyły 
i brały udział w konkursach. Program imprezy przygotowany przez panie: 
Małgorzatę Zapartą i Teresę Szymanel obejmował m.in. konkurs wiedzy 
o świętych, który zakończył się następującymi wynikami:
klasy IV - VI: I m. Martyna Kumoś, II m. Mateusz Chodorski, III m. 
Dominika Ścigan
klasy I - III: I m. Marcelina Torba, II m. Wojciech Chorzępa, III m. Julia 
Kędzia

W rywalizacji na najlepszy strój świętego wygrały dwie uczennice: 
Wiktoria Gawlak z Ubocza jako św. Mikołaj oraz Martyna Kumoś z  zą-
sin jako św. Dorota. Poczęstunek dla dzieci przygotowali jak zawsze nie-
zawodni rodzice z Rady Rodziców szkoły w Rząsinach.

Na całym świecie 4 października obchodzony jest Światowy Dzień 
Zwierząt. W Szkole Podstawowej w Gryfowie Śl. uczniowie pamięta-
ją o  zwierzętach przed zimą. Dlatego też Samorząd Uczniowski wraz 
z  opiekunem panią Agnieszką Guzy zorganizował zbiórkę suchej kar-
my i przekazał ją do Schroniska dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze. 
Co roku bijemy rekordy w zbiórce karmy. Akcja ta jest w naszej szkole 
organizowana po raz kolejny i w tym roku zebraliśmy rekordową ilość 
– 633,6 kg. Największą ilość jedzenia przyniosła klasa 1c p. Agnieszki 
Zwierzańskiej – 176,70 kg, klasa 1d p. Anny Niebieszczańskiej – 133,80 
kg, klasa 2c p. Agnieszka Puchalska – 50,75 kg. Pozostałą ilość karmy 
przynieśli uczniowie naszej szkoły. Wszystkim darczyńcom serdecznie 
dziękujemy w imieniu swoim i zwierząt!

Samorząd Uczniowski z SP w Gryfowie Śl.

W SP w Rząsinach
Bal Wszystkich Świętych

W SP w Gryfowie

14 października w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim odbyły 
się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie, a zwłasz-
cza ci najmłodsi, nie zapomnieli o swoich nauczycielach i składali im ży-
czenia. A Samorząd Uczniowski przygotował dla wszystkich nauczycieli 
oraz pracowników szkoły drobne upominki. Również zaproszeni goście 
nie zapomnieli o życzeniach dla nauczycieli oraz nowych uczniów naszej 
szkoły. W tym wyjątkowym dniu, w hali sportowej odbyło się pasowa-
nie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej. Dzieci składały 
ślubowanie, takie samo jak całe pokolenia uczniów przed nimi, a mia-
nowicie, że będą godnie reprezentować szkołę i dawać powody do dumy 
i radości swoim nauczycielom oraz rodzicom. 

Dyrektor Szkoły Pan Dariusz Zatoński pasował ich na uczniów 
ogromnym piórem, po czym złożył im serdeczne gratulacje. Aby zostać 
pełnoprawnym pierwszakiem uczniowie musieli poznać smak kredy oraz 
wspólnie przedstawili krótki program artystyczny. Egzamin został za-
liczony w 100%. Był to zapewne magiczny dzień, gdyż pierwszoklasiści 
stali się prawdziwymi uczniami, chętnymi do zawierania nowych znajo-
mości i zdobywania wiedzy. Życzymy pierwszoklasistom wielu sukcesów 
w naszej szkole.

Samorząd Uczniowski z SP w Gryfowie Śl.

Pamiętamy o zwierzętach 

Pasowanie i ślubowanie pierwszoklasistów
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W Gimnazjum

Everest jest modny. Tragiczne losy himalaistów były tematem niejednego 
filmu czy książki. Zdobywanie najwyższych szczytów ziemi to piękne, ale jed-
nocześnie niezrozumiałe dla zwykłego mieszkańca nizin, szaleństwo. Za tra-
gicznymi wypadkami kryją się decyzje kierowane uczuciami, które są zrozu-
miałe jedynie od pewnej wysokości nad poziomem morza. Mount Everest stał 
się celem ambitnych amatorów, bez przygotowania i bez etosu. Wskutek błę-
dów i zatłoczenia na stoku najwyższy szczyt świata karze zuchwałych.

5 listopada uczniowie trzecich klas gryfowskiego gimnazjum mogli obejrzeć 
aktorów jeleniogórskiego Teatru im. C.K. Norwida w sztuce „Każdemu Eve-
rest”. Aktorów, którzy postanowili zmierzyć się z trudnym tematem, jakim jest 
himalaizm, dać odpowiedź na wiele nurtujących pytań, między innymi czym 
dla zwykłego człowieka może zakończyć się wejście na Górę gór. Spektakl, jak 
książka, składał się z rozdziałów. Każdy to inny ośmiotysięcznik, inna historia, 
inny bohater. O ile początek mógł być dla gimnazjalistów trudny w odbiorze, 
to kolejna i następna opowieść, bliższe ich czasom, pozwalały zrozumieć, że 
góry to wyzwanie, samotność, determinacja. Sztuka została poświęcona lu-
dziom Gór, a przede wszystkim Jerzemu Kukuczce, który zginął podczas wy-
prawy na Lhotse 24 października 1989 roku. „Nie ma odpowiedzi na uparcie 
przez wielu stawiane pytanie o sens wypraw w wysokie góry. Nigdy nie 
odczuwałem potrzeby takiej definicji. Szedłem w góry i pokonywałem 
je. To wszystko.” W grudniu do teatru pojadą uczniowie klas młodszych na 
przedświąteczną „Opowieść wigilijną”.

W dniach 4-5 listopada nasza młodzież po raz kolejny wzięła udział w spo-
tkaniu z rówieśnikami w Bischofswerdzie w ramach partnerskiej współpracy 
obu miast. Tegorocznym tematem przewodnim była „Muzyka bez granic”. 
Przez dwa dni dziesięcioro uczniów naszej szkoły pod okiem pana Macieja 
Styszyńskiego i nauczycieli języka niemieckiego gimnazjum uczestniczyło 
w wielogodzinnych próbach muzyczno-wokalnych. Ukoronowaniem owych 
zmagań był uroczysty koncert, podczas którego obie grupy zaprezentowały na 
wysokim poziomie opracowane przez siebie wcześniej programy artystyczne 
oraz odegrały i odśpiewały utwory, nad którymi pracowały wspólnie podczas 
tych warsztatów. Wykonawcy dostarczyli zgromadzonej publiczności wielu 
niezapomnianych emocji. Pobyt w partnerskim mieście urozmaicono wyciecz-
ką do malowniczej miejscowości Ramenau, w której znajduje się przepiękny 
zamkowy kompleks barokowy. Zwiedzanie obiektu połączono z prezentacją 
muzyki barokowej i nauką tańców z tamtego okresu: poloneza i menueta. 
Za sprawą wspaniałego wystroju sali lustrzanej, najbardziej reprezentatywnej 
w całym zamku, charakterystycznej muzyce oraz wspólnemu wykonaniu wy-
uczonego układu udało się uczestnikom poczuć atmosferę tamtych czasów. 

Dwudniowy pobyt naszych uczniów był możliwy dzięki gościnności ro-
dzin niemieckich, które przyjęły ich pod swoją opiekę i zagwarantowały nocleg 
oraz wyżywienie. Dało to naszym gimnazjalistom okazję do zweryfikowania 
i doskonalenia poziomu swoich umiejętności językowych, a także poznania 
różnych aspektów życia codziennego ich zagranicznych rówieśników. Spo-
tkanie sprawiło obu stronom wiele radości i dostarczyło niezapomnianych 
przeżyć. Już niebawem nadarzy się okazja na ponowne spotkanie. Tym razem 
w Gryfowie. Ale… to nie koniec. W drodze powrotnej rozśpiewana grupa 
gimnazjalistów została zatrzymana do kontroli przez niemiecką straż granicz-
ną. Zanim doszło do jakichkolwiek czynności, młodzież zaśpiewała panom 
„Jak dobrze nam…”. Rozbawieni strażnicy kontroli nie przeprowadzili, bo 
„muzyka łagodzi obyczaje”.

6 listopada w szkolnej bibliotece została otwarta wystawa prac pla-
stycznych Eweliny Chmiel, uczennicy klasy 3C. Otwarcia ekspozycji 
dokonała dyrektor Alicja Kownacka. W uroczystości udział wzięli zapro-
szeni przez uczennicę nauczyciele i uczniowie. Ewelina zaprezentowała 
rysunki wykonane różnorodną techniką. Gości zachwyciła ilość i jakość 
prezentowanych prac, które przez najbliższy czas będą zdobiły bibliotekę.

Wystawa rysunków Eweliny

22 października trzy gimnazjalistki zawitały do przedszkola z miłą nie-
spodzianką – małym pieskiem Pchełką. Uczennice opowiedziały dzieciom, 
jak należy się opiekować swoim pupilem i czego nie należy robić. Zwierzątko 
wywołało ogólną radość i ciekawość. Okazało się również, że najmłodsi gry-
fowianie wiedzą wiele o czworonogach. Znają rasy psów, przyzwyczajenia 
żywieniowe oraz sposób zachowania się wobec obcych zwierząt. Te odwie-
dziny miały na celu pokazanie dzieciom, że biorąc jakiekolwiek zwierzę do 
domu, bierze się na siebie dużą odpowiedzialność, jaką jest zapewnienie mu 
godnego życia. Mamy nadzieję, że edukując najmłodszych zapobiegniemy 
w przyszłości okrucieństwu i bezmyślności, którą odznaczają się często do-
rośli wobec zwierząt. Uczniowie Gimnazjum w Gryfowie Śląskim od wielu 
lat pomagają w opiece nad bezdomnymi zwierzętami. Organizują co roku 
w  październiku zbiórkę karmy, która jest następnie przekazywana opie-
kunom schroniska w  Przylasku. Bylibyśmy wdzięczni, gdyby gryfowianie 
wspomogli naszą akcję. 

Każdemu Everest, 
czyli gimnazjaliści na spektaklu

Muzyka łagodzi obyczaje

  Do serca przytul psa

Aleksandra Ziemlewska kl. 3b, Gimnazjum w Gryfowie Śl.

Elżbieta Demidow

Agnieszka Burbul
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Przed 13 laty podjęto słuszną decyzję w kwe-
stii promowania ucznia zdolnego oraz zdrowego 
trybu życia, a co się z tym wiąże, doceniania suk-
cesów Szkół oraz nauczycieli w promocji i hono-
rowaniu ucznia zdolnego, nauczyciela, rodzica 
oraz integracji środowiska Szkół z Powiatu Lwó-
weckiego. Z inicjatywy Dyrektora Powiatowego 
Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim i Starosty 
Lwóweckiego corocznie w październiku, w oko-
licy Dnia Edukacji, wręczane są Dyplomy Uzna-
nia dla Szkół, Dyplomy Uznania dla nauczycie-
la – opiekuna, Listy Gratulacyjne dla rodziców, 
nagrody książkowe, statuetki, puchary i nagrody 
specjalne. 

Tegoroczna Gala Laureatów odbyła się 21 paź-
dziernika w Pałacu Brunów. W niepowtarzalnie 
uroczym miejscu uczniowie, ich rodzice i nauczy-
ciele naszej Szkoły otrzymali z rąk przedstawicieli 
władz powiatowych, z panem Starostą Marcinem 
Fluderem na czele, gratulacje, które mają wartość 
nadrzędną w uznaniu osiągnięć na niwie edukacyj-
no-wychowawczej.

Stypendium Starosty Lwóweckiego otrzy-
mała Justyna Horodowicz, uczennica klasy IV 
Technikum, kształcąca się w zawodzie technik 
hotelarstwa. Oklaskiwaliśmy również osiągnię-
cia, Aleksandry Jańczyk, uczennicy klasy II na-
szego Liceum Ogólnokształcącego, która została 
finalistką I edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego „Zakochani w lesie”. Nauczycie-
lem, który dostrzegł zdolności Oli i zachęcił do 
udziału w konkursie jest Renata Nowak, która 
również jako Kierownik praktycznej nauki zawo-
du i doradca zawodowy, inicjowała i koordyno-
wała udział uczniów w konkursach związanych  
z kształceniem w zawodzie:

– fryzjer. Patrycja Kantor zajęła I miejsce za sty-
lizację fryzury Marii Antoniny Habsburg w kon-
kursie dla uczniów szkół zawodowych powiatu 
bolesławieckiego, lwóweckiego i lubańskiego. 
Ta sama uczennica zajęła III miejsce w Konkur-
sie KREATOR 2015 w ramach poznańskiego 
Forum Fryzjerstwa. Praktykę zawodową odbywa 
w Salonie Fryzjerskim „Diamante” w Lubaniu.
– murarz-tynkarz. II miejsce w zawodzie „Naj-
lepsi Uczniowie w Zawodzie w Roku 2015 
w  Regionie Jeleniogórskim” uzyskał zespół: 
Oskar Stożek, Paweł Berkowski, Patryk Pie-
karz. Praktykę zawodową odbywali u M. Wasi-
lewskiego- Firma Produkcyjno-Usługowo-Han-
dlowa „Wektor” w Mirsku.
– mechanik pojazdów samochodowych.  
III miejsce uzyskała zespół: Tomasz Musztafa, 
Krzysztof Urbanowicz, Patryk Zawistowski. 
Praktyki zawodowe odbywały się u J. Rybskiego-
-Trans Jack Auto-Serwis w Gryfowie Śląskim, 
K.Bieniasza- Auto Serwisu w Jeleniej Górze,  
Z. Konckiego-Zakład Usługowo-Handlowy 
w Lubomierzu.

Na gali wybrzmiały również nazwiska 
uczniów: Kamila Cybulska, Aleksandra Du-
baniewicz i Marcin Dec, kształcących się w za-
wodzie technik leśnik, którzy zajęli II miejsce 
w Dolnośląskim Konkursie „Uczniowski Mini 
Projekt Badawczy w zakresie innowacyjnego za-
stosowania w praktyce wiedzy z obszaru danego 
zawodu”. Opiekunem był nauczyciel przedmio-
tów leśnych Kamil Witkoś-Gnach. 
Nauczycielom i uczniom gratuluję i życzę dal-
szych sukcesów. 

Rozwiązali sprawę zbrodni z 1993 r.
Policjanci Wydziału Kryminalnego i Do-

chodzeniowo-Śledczego z komendy wojewódz-
kiej we Wrocławiu, zajmujący się w ramach 
Archiwum X ponowną analizą poważnych, do-
tychczas niewyjaśnionych przestępstw, współ-
pracując z Laboratorium Kryminalistycznym 
dolnośląskiej Policji i Prokuraturą Okręgową 
w Jeleniej Górze, zatrzymali mężczyznę podej-
rzanego o gwałt i brutalne zabójstwo młodej, 15 
-letniej mieszkanki Zbylutowa (powiat lwówec-
ki), do którego doszło w 1993 r. Zatrzymany, 
to 41 – letni mieszkaniec jednej z sąsiednich 
miejscowości. Mężczyzna trafił do policyjnego 
aresztu.

Do zabójstwa doszło w nocy z 21/22 sierpnia 
1993 r. 15 – letnia wówczas Ewa, około godzi-
ny 3.00 wracała sama na piechotę z pobliskiego 
Chmielna, gdzie była na dyskotece. Na drugi 
dzień, gdy nie wróciła do domu, rodzice zgło-
sili na Policję zaginięcie. Oprócz policjantów 
i strażaków ochotników, zaginionej poszuki-
wała także rodzina, sąsiedzi, znajomi. Zma-
sakrowane ciało 15-latki znaleziono w lesie, 
nieopodal polnej drogi, w pobliżu Zbylutowa. 
Śledztwo prowadzone wówczas przez proku-
raturę i policję, mimo wielu kierunków prowa-
dzonych działań, zgromadzonego materiału, 
wykonanych ekspertyz, wielokrotnych publika-
cji sprawy w mediach lokalnych, wojewódzkich 
i krajowych, w tym także popularnym Maga-
zynie Kryminalnym 997, nie dało odpowie-
dzi, kto jest winny tej zbrodni. Na przestrzeni 
kilkunastu lat śledczy wracali ponownie do tej 
sprawy, jednakże nadal pozostawała ona bez 
odpowiedzi na to najważniejsze pytanie (...) 
Zgromadzony w tej sprawie materiał dał podsta-
wę do przedstawienia przez prokuraturę męż-
czyźnie zarzutu gwałtu i zabójstwa ze szczegól-
nym okrucieństwem. Za czyny, o które jest on 
podejrzany, grozi mu kara nawet dożywotniego 
pozbawienia wolności. O jego dalszym losie 
zdecyduje teraz sąd, który na wniosek proku-
ratury zastosował 4 listopada 2015 r. wobec 
podejrzanego środek zapobiegawczy w  postaci 
tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

asp. szt. Paweł Petrykowski 

Złodziej w areszcie
Policjanci Komisariatu Policji w Gryfowie 

Śląskim zatrzymali 24 letniego mieszkańca 
Gryfowa który pod osłoną nocy ukradł; z za-
parkowanego na jednej z ulic miasta samochodu 
BMW; sprzęt elektroniczny. Łupem złodzie-
ja padł min. odtwarzacz CD, piła spalinowa, 
tuba nagłaśniająca oraz dokumenty i pieniądze 
w tym euro. Wartość skradzionych rzeczy opie-
wała na kwotę ponad 1000 zł. 

Czynności prowadzone przez policjan-
tów doprowadziły do zatrzymania w jednym 
z mieszkań na terenie Gryfowa sprawcy tego 
zdarzenia. 

Z uwagi na podejrzenie popełnienia przez 
niego szeregu innych przestępstw na terenie 
Gryfowa i okolic Sąd Rejonowy w Lwówku 
Śląskim zastosował wobec zatrzymanego areszt 
tymczasowy na okres 3 miesięcy.

Nożem w brzuch 
Do nietypowej interwencji zostali wezwani 

policjanci z Gryfowa Śląskiego. Do jednego 
z mieszkań w Gryfowie Śląskim zostali wezwa-
ni wcześniej ratownicy medyczni. Na miejscu 
okazało się jednak, że młody chłopak posiada 
ranę kłutą brzucha. 

Natychmiast na miejsce udali się także po-
licjanci z Komisariatu Policji z Gryfowa. Jak 
się okazało 19-letni mężczyzna – mieszkaniec 
Pasiecznika poszarpał się z kolegą – mieszkań-

XIII Gala Laureatów z udziałem uczniów 
ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim

Małgorzata Wiśniewska

cem Olszyny o względy koleżanki z Gryfowa 
Śląskiego. 

19-latek, chcąc pokazać jak bardzo ją kocha, 
oraz jak bardzo jest dzielny i twardy dokonał 
samookaleczenia wbijając sobie nóż w okolice 
brzucha. Po zaopatrzeniu rany przez ratowni-
ków medycznych chłopak został przewieziony 
do Szpitala w Bolesławcu.

Oficer Prasowy KPP Lwówek Śląski 
asp.szt. Mateusz Królak 

tel. 600-266-063
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Wyobraź sobie, że zostałam upomniana przez 
czytelników, że w cyklu „Podziel się z nami 
swoją pasją”, nie było jeszcze rozmowy z Joan-
ną Małoszczyk…
W Gryfowie jest wielu ciekawych pochłonię-
tych pasją ludzi, ale jest mi miło że ktoś pamięta 
również o mnie.
Zanim Joanna zaczęła tworzyć była…

Pracowałam w gryfowskim szpitalu jako 
pielęgniarka na oddziale dziecięcym chirur-
gicznym, także w izbie przyjęć. To był ważny 
okres w moim życiu. Praca w szpitalu przy łóż-
ku chorego kształtuje charakter i daje poczucie, 
że pomaga się ludziom.
Od czego zaczęła się twoja przygoda ze sztu-
ką?

Już w dzieciństwie ciągnęło mnie do pisa-
nia, malowania, fascynował mnie również teatr. 
Jako dwunastolatka występowałam w przedsta-
wieniach organizowanych przez dom kultury 
w Oleśnicy. Ogromny wpływ wywarli na mnie 
ludzie, których spotkałam w życiu, którzy za-
chęcali mnie zarówno do pisania jak i do ma-

Malarka, poetka, rysowniczka w zależności od nastroju
Podziel się z nami swoją pasją

Z Joanną Małoszczyk rozmawia Marzena 
Wojciechowska.

W czerwonej apaszce. Wymiary 29,7 x 42, 2014

lowania. Jednym z takich ludzi był pan Marian 
Świeży, który w latach 90. założył plastyczną 
grupę ,,Modus”. Zorganizował wówczas szereg 
wystaw umożliwiając również mi, wówczas de-
biutantce, zaprezentowanie swojej twórczości.
Poezja, malarstwo, grafika, rysunek co jest ci 
najbliższe? 

Bywa że piszę, bywa że tylko maluję i na-
prawdę nie wiem od czego to zależy, może 
mieć na to wpływ nastrój, jakaś fascynacja lub 
potrzeba zmierzenia się z tematem. Plastycz-
ne plenery, w których biorę udział, zazwyczaj 
mają jakąś myśl przewodnią, ale zdarza się, że 
pomysł na wiersz obraz, rysunek przychodzi ot 
tak, zza rogu ulicy, z przeczytanej książki, z od-
nalezionej przypadkiem fotografii. 
Wróble na gryfowskich dachach ćwierkają, 
że szykujesz się do wydania kolejnego tomiku 
wierszy... 

To prawda, tomik jest już prawie ukończony, 
tym razem będzie to zbiór wierszy tworzących 
opowieść i mam nadzieję, że ukaże się w przy-
szłym roku.
Masz wiele osiągnięć na artystycznej niwie, 
które z nich uważasz za najważniejsze? 

Dla każdego malarza najważniejsze jest, by 
jego obrazy były rozpoznawalne. W skrytości 
marzę, że moje neosecesyjne rysunki są takim 
autografem. 
Jesteś od niedawna na emeryturze, czy to 
prawda, że to czas, w którym absolutnie nie 
ma się... czasu?

Nie jest to do końca prawda, doba jak mia-
ła tak i ma 24 godziny, wszystko sprowadza się 
do tego, na co ten czas przeznaczymy, a jeżeli 
okoliczności pozwalają, jest to dobry czas na re-
alizację swoich pasji.

Dziękuję za rozmowę i życzę ci jak najwięcej 
czasu przeznaczanego na realizację pasji.

Cynamonowy kot.

Zielona mgła. Wymiary 50 x 70.

Koleżanki. Wymiary 30 x 40.
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24 października Stowarzyszenie Rozwoju 
Proszówki gościło wizytę studyjną przedstawi-
cieli sąsiednich wiosek tematycznych. Obecni 
byli reprezentanci m.in. Proszowej, Chrośnicy, 
Olszyny i Henrykowa Lubańskiego, Mikułowej, 
Małej Wsi Górnej. Spotkanie odbyło się w ramach projek-
tu Fundacji Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza 
„Izerski model przedsiębiorczości społecznej jako model 
rozwoju stowarzyszeń i wsi tematycznych” finansowanego 
z funduszy FIO. Wioski tematyczne to projekty mające na 
celu ożywienie gospodarki wiejskiej poprzez integrację lo-
kalnej społeczności wokół charakterystycznego produktu. Dla Stowarzy-
szenia z Proszówki takim tematem jest Gryf stąd pomysł na „Proszów-

Tereny Dolnego Śląska kryją bogatą historię z II wojny światowej. 
Szczególnie niebezpieczne są ukryte w ziemi groźne niewypały. Przykła-
dem na to jest działka w Młyńsku, a konkretnie podmokły dół przy ko-
ściele i przystanku PKP. Niegdyś był to zbiornik z wodą służący dla OSP 
do poboru wody w czasie pożaru. W latach 80. teren ten był sprawdzany, 
znaleziono pojedyncze niewypały, które unieszkodliwiono. Powyższą 
działkę Rada Sołecka i OSP chcą zagospodarować na budowę parkingu 
lub inne cele. Trzeba było zatem teren jeszcze raz sprawdzić, aby wyklu-
czyć możliwość obecności w ziemi materiałów wybuchowych.

Na wniosek sołtysa, burmistrz Olgierd Poniźnik zwrócił się do płk. 
Pawła Świtalskiego, dowódcy 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, 
z prośbą o ponowne sprawdzenie tej działki. Po przyjeździe szczegółowo 
przeszukano teren. Prace trwały trzy dni, a ich owocem było wydobycie 
z ziemi 60 szt. amunicji strzeleckiej (wojennej), stabilizatora od granatu 
moździerzowego, łuski amunicji strzeleckiej oraz innych niebezpiecznych 
niewypałów, które w rękach przypadkowych znalazców mogły być zagro-
żeniem. Teren został oczyszczony, gotowy do zagospodarowania. 

Dziękujemy panu Stanisławowi Jóźwiakowi pracownikowi Urzędu 
zajmującego się zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną za prowa-
dzenie tej sprawy. Dziękujemy także Jednostce Wojskowej Patrolowi 
Rozminowania nr. 23 pod dowództwem chorążego Radosława Mazura, 
zastępcy dowódcy, sierżantowi Robertowi Onoszko oraz całemu towarzy-
szącemu patrolowi za osobistą kulturę, profesjonalne wykonanie powie-
rzonego zadania, jakim było rozminowanie działki w Młyńsku.

Sołtys, Rada Sołecka, O.S.P. Młyńsko 

Podziękowania
Dziękujemy pani Teresie Polesiak z Doradztwa Rolniczego w Gryfo-

wie Śl. za zorganizowanie wspaniałego, udanego wyjazdu na koncert do 
Wrocławia, gdzie zobaczyliśmy i wysłuchaliśmy na żywo zespołu pieśni 
i tańca MAZOWSZE, który wystąpił z okazji jubileuszu swojego 65-lecia.

Maria Sosnowska z uczestnikami

Saperzy unieszkodliwili groźne niewypały

Sołectwo Proszówka zaprasza do Wioski Gryfa
ka – wioska Gryfa”. W związku z tym podczas wizyty uczestnicy mieli 
okazję skorzystać z warsztatów „Legendy Gryfim piórem pisane” czy za-
baw i gier „Gryfie potyczki”. W ramach spotkania goście wzięli udział 
w zabawie terenowej QUEST – wyprawie odkrywców. Poznali historię 
wsi, jej legendy oraz zdobyli piękny punkt widokowy na Kapliczce Le-
opolda z pejzażem Pogórza Izerskiego. W drodze powrotnej mieli okazję 
odwiedzić gospodarstwo „Alpaki z Proszówki”. Na zakończenie wszyscy 
zasiedliśmy do poczęstunku „Uczta Gryfa”. Wioska Gryfa to produkt tu-
rystyczny wsi Proszówka. A takie spotkania są dla nas praktyką, wymianą 
doświadczeń a przede wszystkim treningiem i ćwiczeniem umiejętności 
przed wyjściem z ofertą do turystów. Ogromne podziękowania za pomoc 
przy organizacji wizyty składam aktywnym członkom Stowarzyszenia 
i Sołtysowi wsi Proszówka, Janowi Wysopalowi – Towarzystwo Miłośni-
ków Gryfowa, ale również Szymonowi Kownackiemu za przygotowanie 
wizyty u Alpak i Ośrodkowi Kultury i Sportu w Leśnej za udostępnienie 
pięknych dyń zdobionych techniką decoupage. Anna Zawisza-Paliwoda
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16 października obchodziliśmy XV rocznicę nadania szkole imienia oraz 
ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów na pełnoprawnych uczniów naszej 
szkoły. To już, a właściwie dopiero 15 lat od kiedy jesteśmy Szkołą Podstawową 
im. Władysława Stanisława Reymonta. Każdy kolejny rok to czas zdobywania 
wiedzy i nowych doświadczeń, rozwijania zainteresowań i wzbogacania tra-
dycji, przeżywania nowych, ciekawych zdarzeń, które wywołują pozytywne 
uczucia i emocje. Jak powiedział Reymont ,,Wszystkiego można dokonać do-
póty, dopóki się ma marzenia”, dlatego szkolna rzeczywistość to dla nas – na-
uczycieli i uczniów - nie tylko obowiązki, ale i fascynująca przygoda. 

Anna Pląskowska
Żółtodzioby w szkolnych progach 

– ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów
Na początku uroczystości dyrektor szkoły Anna Pląskowska powitała 

przybyłych gości – przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich, po-
wiatowych, lokalnych, księdza proboszcza, emerytów – byłych pracowników 
szkoły, rodziców, uczniów. Następnie klasa I i IV przedstawiła program ar-
tystyczny, w którym pierwszoklasiści, zaczarowani przez Złą Wróżkę w żół-
todzioby musieli odwiedzić pięć krain, wykonać wiele zadań oraz zdobyć 
symbol każdej krainy. Po wyczerpującej podróży – udało się!!! Żółtodzio-
by wykonały wszystkie zadania i zostali odczarowani przez Dobrą Wróżkę. 
Po wnikliwej ocenie Pani Dyrektor i Gości – dzieci na sztandar szkoły zło-
żyły ślubowanie, że będą wzorowymi uczniami i będą godnie reprezentować 
szkołę. Rozczuleni rodzice wystąpili z wielkim piórem z prośbą do Pani dy-
rektor o pasowanie swoich pociech na uczniów. Po pasowaniu dzieci spróbo-
wały, jak smakuje życie szkolne, stając się pełnoprawnymi uczniami Szkoły 
Podstawowej im. W. S. Reymonta w Uboczu. Uczniowie od dyrektora szko-
ły i wychowawczyni Alicji Celejowskiej otrzymali dyplomy i książki, a od 
przybyłych Gości wiele prezentów i gromkie brawa za występ. Gratulujemy 
naszym maluszkom (80% to 6-latkowie), życzymy samych sukcesów i rado-
snych dni w szkole. Dzieci dziękują gościom za piękne prezenty, niesamowite 
przeżycia i cudowny, wyjątkowy dzień w szkole.    

Alicja Celejowska
„Reymontowskie cztery pory roku w uroczym Uboczu” to motyw prze-

wodni drugiej części artystycznej przygotowanej przez Janinę Hryniewiecką 
poświęconej 15 rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Uboczu imienia 
Władysława Stanisława Reymonta. 

Zgodnie z kolejnością pór roku opisanych przez laureata Nagrody Nobla 
w powieści „Chłopi”, uczniowie klas II-VI zaprezentowali tradycje i obyczaje 
naszej małej ojczyzny związane zarówno z życiem codziennym jak i Świętami 
chrześcijańskimi. One stanowiły ogromną wartość w życiu ludu, wyznaczały 
porządek świata i świadczyły o tożsamości narodowej Polaków – wszystkich 
– tych z miasta i tych żyjących na wsi. Każda pora roku prezentuje różne 
barwy i jest odzwierciedleniem piękna zmieniającej się przyrody od jesieni 
do lata, co potwierdzały czytane przez uczennice klas IV-V fragmenty każdej 
pory roku z powieści Władysława Stanisława Reymonta pt. „Chłopi”. Nie 
zabrakło również tańca, pieśni i piosenek ludowych, życzeń świątecznych 
i zabaw muzycznych. Prezentacje tradycji naszej małej ojczyzny zakończył 
występ zespołu wokalnego dziewcząt z klas IV-VI i uczennicy klasy II Amel-
ki Mizerskiej. 

Gratulacje i brawa widowni były najpiękniejszym podziękowaniem za 
przygotowanie programu artystycznego upamiętniającego 15 rocznicę nada-
nia naszej szkole imienia wielkiego pisarza, pierwszego w Niepodległej Pol-
sce Polaka – laureata literackiej Nagrody Nobla za powieść „Chłopi” – Wła-
dysława Stanisława Reymonta. Serdecznie dziękujemy całej społeczności 
szkolnej za pomoc w organizacji obchodów tego wyjątkowego Święta Szkoły.

Janina Hryniewiecka

Święto Szkoły Podstawowej im W. S. Reymonta w Uboczu
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Żaki młodsze wygrały Finał Powiatowy Turnieju z Podwórka Na 
Stadion o Puchar Tymbarka. Drużyna Szkółki Piłkarskiej UKS-ZSO-
iZ Gryfowa Śląskiego U-8   zajęła I miejsce w turnieju powiatowym i 
awansowała na Finał wojewódzki, gdzie będą w tej kat. reprezentować 
powiat lwówecki. Drużyna żaków młodszych wystąpiła w składzie: Ga-
briel Kołcz (rocznik 2009), Szymon Wiedro (rocznik 2009), Piotr Jezioro 
(rocznik 2009), Mateusz Karaczun (rocznik 2009), Daniel Stecki (rocz-
nik 2008), Kajetan Orzoł (rocznik 2008), Łukasz Apolinarski (2008), 
Oliwier Rogala (rocznik 2008), Kilian Dżamalis (rocznik 2008) i Alan 
Zub (rocznik 2008).

W grupie finałowej zespół z Gryfowa wygrał 2:0 z SP Płóczki i 2:1 z 
SP 2 Lwówek Śl. Cieszy wygrana tej drużyny, gdyż w zespole grały też 
dzieci o rok młodsze.

Orliki młodsze ze Szkółki Piłkarskiej UKS-ZSOiZ Gryfów Śląski 
U-10 zajęła w tym turnieju II miejsce. 

Wystąpili w składzie: Jakub Nowosielski, Franek Matusewicz, Sewe-
ryn Jeziorny, Tymoteusz Jezierski, Hubert Kaczerewski, Nikoś Korpysa, 
Konrad Mieczkowski, Marcin Lewandowski.

Żaki i Orliki wygrywają

Szkółka Piłkarska UKS-ZSOiZ Gryfów Śląski prowadzi zapisy do 
nowo otwartej grupy Skrzaty. Zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat odbywają 
się dwa razy w tygodniu (środa od godziny 16:00-17:00 i piątek od godzi-
ny 16:00-17:00 w hali sportowej szkoły podstawowej). Szkolenie to zbyt 
poważne słowo. My po prostu dobrze się bawimy na treningach – uży-
wając przy tym piłkę. Wykorzystujemy piłkę nożną do świetnej zabawy, 
dzięki czemu każdy uczestnik treningu jest zawsze uśmiechnięty od ucha 
do ucha! Dlaczego tak się dzieje? Po prostu, podczas naszych treningów 
wcielamy się w różne postacie i dzieci uczestniczą w wielu zabawach i 
grach. 

Zajęcia prowadzimy w bardzo dobrych warunkach: boisko orlik, bo-
isko trawiaste (koło firmy „Matusewicz” – strategiczny sponsor szkółki 
piłkarskiej), obecnie hala sportowa z dwiema szatniami. Grupy szkole-
niowe będą liczyć maksymalnie 14 osób (w przypadku dużego zaintere-
sowania jesteśmy w stanie otworzyć 2 grupy).
W naszej szkółce pierwszy miesiąc rodzice nie płacą składek członkow-
skich. W przypadku zapisania dwójki dzieci składka członkowska zosta-
nie dostosowana do możliwości rodziców. Szkółka dofinansowuje sprzęt 
sportowy: (stroje na trening, zakup dresów)
Zapisy trwają przez cały rok do pozostałych grup:
Żaki starsze – rocznik 2007, Żaki młodsze- rocznik 2008/2009
Orliki – rocznik 2005/2006, Młodziki – roczniki 2003/2004
Uwaga: jeżeli dziecko przepiszesz z Akademii Piłkarskiej rodzic będzie 
zwolniony przez dwa miesiące ze składek członkowskich.

Arkadiusz Cichoń

Zapisy do grupy Skrzaty
– dzieci w wieku 4-6 lat

Wyniki w poszczególnych meczach:
UKS-ZSOiZ Gryfów Śl. – SP Płóczki 4:0 
UKS PŁAWNA – UKS ZSOiZ Gryfów Śl. 1:2 
SP 3 Lwówek – UKS ZSOiZ Gryfów Śl. 0:3 
SP 2 Lwówek – UKS ZSOiZ Gryfów Śl. 3:1

Nasza drużyna wygrała 3 mecze i jeden mecz przegrała – zajmując II 
miejsce w turnieju powiatowym. Najlepszym strzelcem w naszej drużynie 
był Marcin Lewandowski – strzelec 5 bramek. Trenerem żaków i orlików 
młodszych jest Arkadiusz Cichoń. 

Miasto budzi się...

Fotografie nadesłała do redakcji pani Czesława Kołodziejska. Dziękujemy.
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31 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Ślą-
skim odbył się bal z animacjami dla dzieci. Było to pierwsze wydarzenie z pla-
nowanego cyklu „Kreatywnych sobót rodzinnych”. Przez dwie godziny nasi 
milusińscy bawili się przy rytmach muzyki. W przerwach między szalonym 
tańcem animatorki Magda i Ania zorganizowały dla dzieci wiele ciekawych 
konkursów, takich jak zbieranie cukierków na czas, taniec z miotłą, przecho-
dzenie pod liną, czy tworzenie mumii z papieru toaletowego. Mimo, iż była 
to tylko zabawa, wszystkie zadania dzieci wykonywały z wielką starannością. 
W nagrodę każde z nich otrzymało dyniowy medal do pomalowania wedle 
własnego uznania. Jednak nie tylko taniec i gry gościły na naszym dyniowym 
balu. Ze świata muzyki, który stworzył dla dzieci instruktor tańca M-GOK 
Mariusz Kozak, animatorki przeniosły dzieci w balonową krainę. Balonowe 
postacie, jak zawsze wzbudziły w dzieciach ogromną radość. Pieski, kotki, 
miecze i kwiatki sprawiły, że ich buzie były jeszcze bardziej uśmiechnięte. 
Na zakończenie każdy uczestnik balu otrzymał słodki upominek.

Dziękujemy dzieciom za tak liczne przybycie i bardzo aktywny udział 
w  zabawie. Pragniemy podziękować również rodzicom za trud włożony 
w wykonanie przebrań dla swoich latorośli. Nie omieszkamy dodać, że na 
halloweenowej imprezie w M-GOK bawiło się około 140 osób. Obiecujemy 
także, że to nie koniec imprez dla maluchów.

Aktywna jesień w bibliotece
W Uboczu
Biblioteka zaprosiła klasę II i III ze Szkoły Podstawowej wraz z wycho-
wawczynią Alicją Kuźniarz na obchody Światowego Dnia Zwierząt.

W Rząsinach
21 października do biblioteki  w Rząsinach przybyły dzieci z oddziału 
przedszkolnego na wesołe zajęcia w rytmach cza cza cza..

W Gryfowie
Z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt 9 października bibliotekę od-
wiedziły dwie klasy II „c” i „d” ze Szkoły Podstawowej wraz z nauczyciel-
kami: Agnieszką Puchalską i Martą Reimann.

27 października w oddziale dziecięco-młodzieżowym gryfowskiej 
biblioteki odbyły się „Zajęcia animacyjne z książką” dla dzieci w wieku 
2-3 lat. Więcej informacji oraz galeria zdjęć na naszej stronie interneto-
wej (www.biblioteka.gryfow.info) oraz na naszej stronie na Facebooku 
(www.facebook.com/biblioteka.gryfow)

Halloween po gryfowsku
czyli bal z dynią w tle

Magdalena Antonowicz


