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GRYFÓW ŚLĄSKI DLA 
NIEPODLEGŁEJ POLSKI 1918-2018

nym Ośrodku Kultury, na który mieszkańców dowiózł specjalnie na ten 
cel zorganizowany autobus. Zaproszeni artyści Jacek Grondowy, Aneta 
Kolendo wraz z muzykami Agnieszką Urbanek i Robertem Wróblewskim 
zaprezentowali projekt muzyczno-rozrywkowy będący kolażem skeczów, 
piosenek, wesołych melodii i poezji „alternatywnej”. Całość inspirowała, 
by na polską rzeczywistość, na nasze zalety i wady spojrzeć z dystansem 
i przymrużeniem oka. 
      Redakcja

Uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodle-
głości rozpoczęły się w Gryfowie Mszą św. w intencji Ojczyzny w Kościele 
Parafialnym pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej. Następnym punktem 
programu było posadzenie Dębu Niepodległości na skwerze przy kościele. 
Tę część uroczystości poprowadził burmistrz Olgierd Poniźnik. Drzewko 
symbolicznie posadzili: płk Edward Basałygo – prezes Związku Żołnie-
rzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze, Elwira Urbańska – prezes koła 
Związku Sybiraków w Gryfowie Śląskim, Tomasz Jankowski – zastępca 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Lwówek Śląski oraz dzieci reprezentujące 
gminne placówki oświatowe: Jagoda Reszko – Szkoła Podstawowa nr 1, 
Jakub Szymonowicz – Szkoła Podstawowa nr 2, Karolina Hasiak – Szkoła 
Podstawowa w Uboczu, Piotr Jezioro – Szkoła Podstawowa w Rząsinach, 
Eryk Stępień – Przedszkole Publiczne. Kolejnym punktem programu było 
odsłonięcie przez senatora Rafała Ślusarza i przewodniczącego Rady Miej-
skiej Roberta Skrzypka pamiątkowego obelisku oraz wręczenie okoliczno-
ściowych flag dzieciom, które wzięły udział w sadzeniu dębu.

Następnie zebrani udali się korowodem na gryfowski rynek, gdzie od-
były się uroczystości pod tablicą pamiątkową ku czci Kombatantów Zie-
mi Gryfowskiej. Przed ich oficjalnym rozpoczęciem, miał miejsce start  
„I Niepodległościowego Biegu Gryfitów”. Okolicznościowe przemówie-
nia wygłosili senator RP Rafał Ślusarz oraz burmistrz Olgierd Poniźnik, 
następnie licznie przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod ta-
blicą pamiątkową. Ostatnim punktem uroczystości na rynku było za-
kończenie biegu. Gdy zawodnicy z biało-czerwonymi flagami, zmęczeni 
lecz szczęśliwi, w rytmach pieśni patriotycznej „My pierwsza brygada” 
wbiegli na gryfowski rynek, wielu zebranym ze wzruszenia zakręciła się 
w  oku łezka. Na zawodników jak i zebranych mieszkańców czekał na 
rynku poczęstunek w postaci grochówki ugotowanej przez panią Irenę 
Włodarek. Organizatorem biegu było Stowarzyszenie Aktywny Gryfów 
„Cross Gryfitów”. Zwieńczeniem obchodów Święta Niepodległości był 
spektakl patriotyczno-humorystyczny „Jest taki kraj” w Miejsko-Gmin-
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Podziękowanie
 11 listopada na skwerze koło Kościoła Parafialnego pw. Świętej  

Jadwigi w Gryfowie Śląskim odbyło się uroczyste posadzenie Dębu Nie-
podległości w 100-lecie odzyskania niepodległości. Z tej okazji składam 
najserdeczniejsze podziękowania:
• Sabinie i Januszowi Niebieszczańskim właścicielom ABI-POL w Pro-
szówce za oczyszczenie, przygotowanie głazu i zamontowanie na nim 
okolicznościowej tabliczki.
• Państwu Marzenie i Marcinowi Rygasom właścicielom firmy kamie-
niarskiej w Pasieczniku za wykonanie okolicznościowej granitowej ta-
bliczki.
• Dyrekcji i pracownikom Zakłady Budżetowego Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej za przygotowanie miejsca oraz wszelkie prace techniczne 
i porządkowe. Burmistrz Olgierd Poniźnik
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W 1795 roku Polska na sto dwadzieścia trzy lata zniknęła zupełnie 
z  map Europy. Choć zaborcom udało się pozbawić nasz kraj suweren-
ności, to nie potrafili wyrwać odwagi i pragnienia wolności z serc wie-
lu pokoleń Polaków. Dzięki męstwu i krwi przelanej przez przodków,  
11 listopada 1918 roku, wywalczyliśmy wreszcie upragnioną wolność. 
Dziś możemy z dumą świętować już setną rocznicę odzyskania przez 
nasz kraj niepodległości. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
1 przygotowali wraz z opiekunami spektakl teatralny ukazujący dzieje 
Polski na przestrzeni wydarzeń ostatniego stulecia. 

Sztuka pod tytułem „A to Polska właśnie..” to mądra lekcja histo-
rii Polski, przez którą prowadzą nas pewna babcia i jej wnuki. Razem 
z bohaterami stajemy się uczestnikami niezwykłej opowieści o czasach 
trudnych, bolesnych, ale także momentach wzniosłych, przepełnionych 
prostą radością i szczęściem. O tym jak bliskie sercom widzów okazały 
się sceny odgrywane przez młodych aktorów, świadczyć mogły wyciera-
ne ukradkiem łzy wzruszenia. Wykreowana na scenie stuletnia seniorka 
emanowała ciepłem, dojrzałością i dobrocią, natomiast postaci wnuków 
chłonących wspomnienia, uczących się, co to znaczy być patriotą i boha-
terem w każdych czasach, stanowią swoiste zderzenie historii minionej ze 
współczesnością.

Duże wrażenie robiły sceny ukazujące okupowaną Warszawę, w której 
młodzi ludzie skuci pancerzem nazistowskiego terroru nie poddawali się 
i walczyli o wolną Polskę. Niejednokrotnie udowadniali, że nie są prze-
grani tak długo, jak starcza im sił do walki. Wzruszająca scena pożegna-
nia małego powstańca z matką sprawiła, że niejednej osobie łza zakrę-
ciła się w oku. Serca ściskały się również, gdy po zakończeniu wojennej 
zawieruchy ludzie wracali do swoich rodzin, domów, by na zgliszczach 
spustoszonych miast odbudować na nowo swoje życie. 

Wraz z wejściem w czasy PRL-u można było przypomnieć sobie sta-
nie w wielogodzinnych kolejkach i niejednokrotne rozczarowanie, gdy 
okazywało się że „towar został wyprzedany”. Jako, że muzyka i taniec są 
najlepszym lekarstwem na szarzyznę życia, mogliśmy przypomnieć sobie 
również o dancingach i prywatkach. 

Im bardziej zbliżaliśmy się ku współczesności, tym niżej opadała mgła 
pamięci a wszystko stawało się wyraźniejsze – wstąpienie do NATO, Unii 
Europejskiej, sukcesy sportowe, medyczne...

Przemierzyliście z nami, Drodzy, sto lat polskiej historii od odzyska-
nia niepodległości w 1918 r., aż do czasów obecnych.

Przedstawienie teatralne było zwieńczeniem wielomiesięcznej pracy 
związanej z godną celebracją tego niecodziennego jubileuszu. W spek-
taklu wzięło udział 36 aktorów i dwie pary taneczne. Było to ogromne 
przedsięwzięcie wymagające dużej samodyscypliny, energii, pracy oraz 
zapału. Gościnnie wystąpił również zespół wokalny Wesołe Nutki, który 
swoim śpiewem podkreślał doniosły i piękny charakter uroczystości.

Kochani Widzowie, jesteśmy wdzięczni za Waszą obecność, wzrusze-
nie, refleksję i każde dobre słowo wypowiedziane w stronę całego naszego 
zespołu. Ogromne dzięki.

E.F.

A to Polska właśnie...
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26 października uczniowie klasy ósmej wybrali się z niżej podpisaną 
do rynku w Gryfowie Śląskim w celu zapalenia znicza pod tablicą upa-
miętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Działania te zostały podjęte 
w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości.

9 listopada o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej im. Władysława Sta-
nisława Reymonta w Uboczu odbyły się uroczyste obchody 100. Rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji uczniowie przygo-
towali wzruszający występ artystyczny nawiązujący do historii Polski pod 
przewodnictwem Alicji Kuźniarz oraz Marzanny Krawiec. O godzinie 
11:11 dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz zebrani goście 
wspólnie odśpiewali Hymn Polski, biorąc wspólnie udział w akcji „Rekord 
dla Niepodległej”. Obchody Odzyskania Niepodległości przez Polskę zo-
stały połączone z uroczystym pasowaniem na ucznia Szkoły Podstawowej 
im. W.S. Reymonta w Uboczu uczniów klasy I. Pierwszoklasiści oficjal-
nie dołączyli do grona pełnoprawnych uczniów otrzymując od zebranych 
gromkie brawa i mnóstwo prezentów. 

Nasza szkoła zakwitła biało-czerwonymi barwami. W każdym za-
kątku pojawiły się piękne dekoracje wykonane przez Dyrektora szkoły, 
nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców. W tym dniu odbył się rów-
nież konkurs wiedzy o Polsce w klasach IV-VIII oraz konkurs plastyczny 
poświęcony naszej ojczyźnie w klasach 0-III. Wszyscy uczniowie z zaan-
gażowaniem przystąpili do konkursu. W klasach starszych zwyciężyła klasa 
VIII. W klasach młodszych Aurelia Siedlecka z klasy III. Organizatorem 
oraz fundatorem nagród był samorząd uczniowski. Wszystkim serdecz-
nie dziękujemy za dostarczenie materiałów do dekoracji, zaangażowanie 
i wspólną pracę. Dziękujemy za wspólne świętowanie 100-lecia Odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości.

Ubocze dla Niepodległej

W niedzielę 11 listopada w Rząsinach w świetlicy wiejskiej odbyła się 
uroczysta wieczornica z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wzięli w niej udział zaproszeni goście: Burmistrz Gminy i 
Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik, przewodniczący Rady Miejskiej 
Robert Skrzypek, radni Witold Mikos, Jerzy Guzy i Edward Ciupa, pro-
boszcz parafii Rząsiny ks. Krzysztof Żmigrodzki, sołtys Rząsin Katarzy-
na Jezierska, sołtys Proszówki Jan August, radny elekt Wojciech Pawluk, 
prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rząsiny Stanisław Czajewicz oraz 
tłumnie przybyli rodzice, uczniowie szkoły i mieszkańcy wsi. Wieczor-
nicę rozpoczęto odśpiewaniem czterech zwrotek hymnu państwowego.  
Następnie wysłuchano przemówień pani dyrektor Wioletty Cieślik, pre-
zesa Stanisława Czajewicza, ks. proboszcza oraz burmistrza gminy Gry-
fów Śląski. Kolejnym punktem spotkania były występy uczniów Publicz-
nej Szkoły Podstawowej. Uczniowie młodsi zaśpiewali pieśń „Przybyli 
ułani” oraz zaprezentowali wiersze o tematyce patriotycznej, natomiast 
starsi popisali się grą aktorską wystawiając wzruszające przedstawienie 
pt. „Pisk Białego Orła” według scenariusza Adama Szafrańca. Następ-
nie wysłuchano pieśni patriotycznych w pięknym wykonaniu zespołów: 
lokalnego zespołu ludowego „Rząsinianki” oraz „Perfectum” z Jeleniej 
Góry. Zgromadzeni chętnie włączali się do wspólnego śpiewu. Nie obyło 
się oczywiście bez pysznego poczęstunku przygotowanego przez Radę 
Sołecką oraz Radę Rodziców.

Ewa Chorzępa, fot. Ryszard Szymanel

Wieczornica Patriotyczna w Rząsinach

Monika Maciejko
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Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę spowodowała, 
iż nasze Przedszkole włączyło się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. 9 li-
stopada o godz. 11.11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, wszystkie grupy wspólnie zaśpiewały cztero-
zwrotkowy Hymn Narodowy. Dzieci przystąpiły do odśpiewania Hymnu 
w  barwach biało-czerwonych przebrane w stroje żołnierzy oraz ułanów. 
Dla podniesienia rangi zdarzenia w Przedszkolu odbyła się także akade-
mia, podczas której grupa Motylki zaprezentowała: tańce „polonez”, „kuja-
wiak” oraz taniec do piosenki „Płynie Wisła płynie”, a także wiersz „Barwy 
ojczyste”. W repertuarze pojawiła się również zagrzewająca do boju piosen-
ka „Marsz pierwszej brygady”. Podczas akademii dzieci z grupy „Tygryski” 
dumnie zaprezentowały wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego 
dziecka”. Podczas całego roku kalendarzowego w Przedszkolu budzimy 
przywiązanie do Ojczyzny, przybliżamy dzieciom tematykę patriotyczną 
poprzez wizualizację symboli i znaków narodowych (godło, barwy pań-
stwowe, herby miast), uczymy pieśni patriotycznych np. grupa Słonecz-
ka poznała pieśni: „Ułani, ułani malowane dzieci”, „Przybyli ułani pod 
okienko”, Na nowej górze”. Przedstawiamy także wiersze i opowiadania 
o tematyce historycznej, patriotycznej, bierzemy udział w uroczystościach 
narodowych i lokalnych, odwiedzamy lokalne miejsca pamięci narodo-
wej. W każdej sali powstały bogate kąciki patriotyczne, których bogactwo 
zawdzięczamy zaangażowaniu rodziców. Ich zadaniem jest przybliżenie 
i utrwalenie treści związanych z naszą Ojczyzną. 

Przedszkolaki świętują cały rok

Monika Głowacka
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 9 listopada o godzinie 11.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Gry-
fowie Śl. uroczystą akademią rozpoczęto obchody 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji uczniowie pod opieką 
pani Marzanny Krawiec przygotowali historyczny montaż słowno-mu-
zyczny, którego prezentacja wcześniej została poprzedzona powitaniem 
przez panią Dyrektor Alicję Kownacką zebranych gości w osobach: 
Senatora RP Rafała Ślusarza oraz dyrektora jego biura Urszulę Magę, 
sekretarza gminy i miasta Gryfów Śl. Jerzego Andrzejczaka z  pa-
nią inspektor do spraw infrastruktury społecznej Marzeną Szuflicką, 
księdza dziekana Parafii Krzysztofa Kurzeję, członka zarządu po-
wiatu lwóweckiego Małgorzatę Szczepańską, prezes Koła Sybiraków  
Elwirę Urbańską oraz pracowników szkoły i uczniów. 

Dokładnie o godz. 11.11 wszyscy zebrani w auli odśpiewali cztero-
zwrotkowy Hymn Polski, w ramach udziału szkoły w akcji MEN-u „Re-
kord dla Niepodległej”. Senator RP Rafał Ślusarz w swoim wystąpieniu 
nawiązał do treści naszego hymnu i historii dotyczącej niepodległości. 
Na zakończenie tej części uroczystości, uczniowie klasy 1a wraz z wy-

Uroczystości z okazji 100 lat Niepodległej w SP nr 2
chowawczynią Anitą Ochocką zaśpiewali a capella cztery zwrotki hymnu 
polskiego. Po uroczystości uczniowie szkoły wzięli udział w „Patriotycz-
nym Karaoke”, gdzie wszyscy uczniowie i nauczyciele śpiewali patriotycz-
ne pieśni.

11 listopada był kolejnym etapem obchodów jubileuszowych dla Nie-
podległej. W tym dniu uczniowie naszej szkoły reprezentujący Poczty 
Sztandarowe: Szkoły Podstawowej nr 2, Związku Sybiraków RP i Związ-
ku Kombatantów i Byłych Więźniów RP, pod opieką Justyny Atrachimo-
wicz, wzięły udział w uroczystej sumie, w intencji Ojczyzny, w Kościele 
Parafialnym pw. Św. Jadwigi Śląskiej. 

Po mszy odbyło się podniosłe wydarzenie, któremu przewodniczył 
burmistrz Olgierd Poniźnik: wkopanie na skwerku przy kościele dębu 
niepodległości, upamiętniającego setny jubileusz. W delegacji dokonują-
cej wkopania drzewa uczestniczyli m.in. najlepsi uczniowie szkół gryfow-
skich, a naszą szkołę reprezentował Jakub Szymonowicz – stypendysta 
Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego.

Na zakończenie uroczystych obchodów o godz. 12.00 na rynku 
gryfowskim odśpiewano hymn państwowy i delegacje przedstawicie-
li Parlamentu, władz lokalnych, szkół, zakładów pracy i stowarzyszeń 
złożyły kwiaty pod Pomnikiem Kombatantów Ziemi Gryfowskiej. Dele-
gację Szkoły Podstawowej nr 2 stanowili uczniowie i opiekun Samorządu 
Szkolnego i Justyna Atrachimowicz.

Źródło: strona www SP nr 2 w Gryfowie Śląskim

PODZIĘKOWANIA
18 września przewróciłam się na chodni-

ku naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 2 do-
znając poważnego uszczerbku na zdrowiu. 
Bardzo serdecznie dziękuję młodemu mał-
żeństwu, które zatrzymało swój samochód 
i udzieliło mi natychmiastowej pomocy. 
Proszę o kontakt 753-030-806

Małgorzata Magierowska

***
Serdecznie dziękuję doktorowi Maciejowi Pelczarowi ze szpitala 

w Zgorzelcu za udzielenie mi pomocy po wypadku, wykraczającej poza 
standardową usługę medyczną oraz za poświęcenie swego prywatnego 
czasu, ogrom współczucia i szacunku.

Małgorzata Magierowska
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Kurier Gryfowski
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O 11:11 hymnem narodowym rozpoczęliśmy obchody Dnia Niepod-
ległości. Historyczno-patriotyczna inscenizacja ujawniła talenty naszych 
uczniów, którzy prezentacją programu wzniecili wzruszającą atmosferę 
i udowodnili, że Rota nikomu nie jest obca. Bardzo dziękujemy gościom 
za odwiedziny i czynną partycypację, a panu Mieczysławowi Gnachowi, 
pani Katarzynie Romanowicz-Kłosin i Agacie Pender za przygotowanie 
uroczystości z uczniami klasy It oraz IIo. Jesteście wspaniali! Przy tak 
wzniosłej okazji uhonorowano laureatów konkursu wiedzy historycznej. 
Gratulujemy! 

Dziękuję: gościom za obecność: Danielowi Koko Przewodniczącemu 
Rady Rady Powiatu Lwóweckiego, Robertowi Skrzypkowi Przewod-
niczącemu Rady Mista i Gminy Gryfów Śląski, Annie Michalkiewicz 
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląkim, na-
uczycielom i uczniom za przygotowanie występu Społeczności szkolnej za 
uczestniczenie w obchodach Dnia Niepodległości

 Małgorzata Wiśniewska

Święto Niepodległości 
w gryfowskim ZSOiZ 

W dwa październikowe piątki Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim odwiedzili goście 
ze Stanów Zjednoczonych. Małżeństwo z ponad dwa razy większego od 
naszej ojczyzny Tekasu – Shellie i Billy Summers – 19 października pro-
wadzili zajęcia dla uczniów naszej szkoły. Jednakże, zanim oddano im 
głos, reprezentanci poszczególnych klas, sprzedali obcokrajowcom tro-
chę wiedzy na tematy związane z polską kulturą, historią czy geografią. 
Amerykanie wskazali klasę IT – tj. moich wychowanków :-) – jako grupę, 
której prezentacja ważnych w historii czy kulturze Polski postaci, skra-
dała im serca. Zarówno nasza szkoła, jak i okolice Gryfowa, bardzo się 
gościom spodobały, dlatego pozwolili się zaprosić na spotkanie z szerszą 
publiką tydzień później.

To dopiero był nalot! Wrzało i huczało! Ponad 120 osób w sali ar-
tystycznej wzięło udział w spotkaniu, w czasie którego uczniowie szkół 
podstawowych z naszej gminy prezentowali swoje umiejętności językowe. 
W czasie pierwszej części było głośno, radośnie, geograficznie, smacz-
nie, muzycznie i historycznie. Uczniowie z Ubocza brawurowo śpiewali 
utwory polskich artystów, Rząsiny zaprezentowały swoją małą ojczyznę, 
przedstawiciele klas SP1 zrobili mini-lekcję historii Polski i całą salę 
wciągnęli do śpiewu w rytmie Billy Jean. O polskiej kuchni też było... 
Działo się. Goście z USA, w powiększonym składzie o Chris'a Iwasko 
i Bryan'a Mclemore wyróżnili grupę uczniów SP nr 2 za trud włożony 
w odczytanie prezentacji na temat atrakcji turystycznych Polski. Wszyst-
kie dzieciaki były świetnie przygotowane przez anglistki, którym bardzo 
dziękuję. Serdecznie dziękuję też dyrektorom wszystkich szkół za życz-
liwość i współpracę. Drugą część przedsięwzięcia prowadzili goszczący 
w Gryfowie Amerykanie, prezentując kulturę Stanów Zjednoczonych. 

Thank you very much for sharing these moments with us.
Monika Ignaciuk-Borkowska

Polish - American Days
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WYBORY BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 7929; Wydanych kart do głosowania: 3922; Frekwencja: 49,46%
Liczba kart wyjętych z urny: 3921; Liczba kart ważnych: 3921; Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 70 (1,79%)
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów: 3851 (98,21%)
1 LUTY Edward KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 0 0 28,56%
2 PONIŹNIK Olgierd KWW OLGIERDA PONIŹNIKA 2 7 5 1 71,44%

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
OKRĘG WYBORCZY NR 1 obejmujący 1 mandat.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 540
Wydanych kart do głosowania: 280; Frekwencja: 51,85%
Liczba kart wyjętych z urny: 281; Liczba kart ważnych: 281
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 3 (1,07%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 278 (98,93%)
1 KORECKA Regina Halina

KWW NIS, Lista nr 15
* 8 5 30,57%

2 ORZEŁEK Janusz Arkadiusz
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 16

* 7 9 28,43%

3 CICHOŃ Arkadiusz Bolesław
KWW Aktywni dla Gminy Gryfów, Lista nr 17

1 1 4 41,00%

OKRĘG WYBORCZY NR 2 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 548
Wydanych kart do głosowania: 282; Frekwencja: 51,46%
Liczba kart wyjętych z urny: 281; Liczba kart ważnych: 281
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 4 (1,42%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 277 (98,58%)

1 MAGA Urszula
KWW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 10

1 1 3 40,79%

2 STĘPIŃSKI Jarosław Marek
KWW NIS, Lista nr 15

* 9 3 33,58%

3 ŚWIĄTKIEWICZ Ewelina Natalia
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 16

* 7 1 25,63%

OKRĘG WYBORCZY NR 3 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 589
Wydanych kart do głosowania: 310; Frekwencja: 52,63%
Liczba kart wyjętych z urny: 310; Liczba kart ważnych: 310
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 4 (1,29%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 306 (98,71%)
1 GAŁUCHA Wilhelm Tadeusz

KWW Polskie Stronnictwo Ludowe 
Lista nr 2

* 6 8 22,22%

2 LUTY Edward
KWW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 10

* 4 8 15,69%

3 KUREC Zbigniew
KWW NIS, Lista nr 15

* 7 0 22,88%

4 SAWICKI Krzysztof Tomasz
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 16

* 3 0 9,80%

5 DRAGAN Mariusz
KWW Aktywni dla Gminy Gryfów, Lista nr 17

* 9 0 29,41%

OKRĘG WYBORCZY NR 4 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 652
Wydanych kart do głosowania: 346; Frekwencja: 53,07%
Liczba kart wyjętych z urny: 346; Liczba kart ważnych: 346
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 4 (1,16%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 342 (98,84%)

1 KOWALONEK Kamil Robert
KWW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 10

1 5 5 45,32%

2 KRAWIEC Andrzej
KWW NIS, Lista nr 15

* 1 9 5,56%

3 SAWCZAK Stanisław
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 16

1 0 6 30,99%

4 KORPYSA Anna Magdalena
KWW Aktywni dla Gminy Gryfów, Lista nr 17

* 6 2 18,13%

OKRĘG WYBORCZY NR 5 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 587
Wydanych kart do głosowania: 253; Frekwencja: 43,10%
Liczba kart wyjętych z urny: 253; Liczba kart ważnych: 253
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 3 (1,19%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 250 (98,81%)

1 POLASIŃSKI Stanisław
KWW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 10

* 3 4 13,60%

2 ZAWISZA-PALIWODA Anna Elżbieta
KWW NIS, Lista nr 15

* 6 3 25,20%

3 KRASUSKI Łukasz
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 16

* 5 8 23,20%

4 KRÓLAK Mateusz Grzegorz
KWW Aktywni dla Gminy Gryfów, Lista nr 17

1 1 1 22,22%

OKRĘG WYBORCZY NR 6 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 550
Wydanych kart do głosowania: 258; Frekwencja: 46,91%
Liczba kart wyjętych z urny: 258; Liczba kart ważnych: 258
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 4 (1,56%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 254 (98,44%)

1 KĄDZIOŁA Robert
KWW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 10

* 8 9 35,04%

2 SIOMKO Barbara
KWW NIS, Lista nr 15

* 3 6 14,17%

3 SAWCZAK Ryszard Wojciech
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 16

1 2 9 50,79%

Numer 
obwodu

Liczba 
uprawnionych:

Liczba 
wydanych kart:

Frekwencja
w obwodzie:

Głosy
nieważne:

Liczba głosów: 
LUTY Edward

Procent
głosów:

Liczba głosów: 
PONIŹNIK Olgierd

Procent
głosów:

Obwód nr 1 1564 797 50,96% 13 197 25,19% 585 74,81%
Obwód nr 2 1241 656 52,86% 9 189 29,21% 458 70,79%
Obwód nr 3 1663 773 46,48% 9 175 22,91% 589 77,09%
Obwód nr 4 1974 886 44,88% 13 208 23,83% 665 76,17%
Obwód nr 5 478 255 53,35% 11 100 40,82% 145 59,18%

Obwód nr 6 1101 553 50,23% 15 230 42,75% 308 57,25%
Obwód nr 7 8 2 25,00% 0 1 50,00% 1 50,00%
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OKRĘG WYBORCZY NR 7 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 527
Wydanych kart do głosowania: 263; Frekwencja: 49,91%
Liczba kart wyjętych z urny: 263; Liczba kart ważnych: 263
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 5 (1,90%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 258 (98,10%)

1 PIEJKO Grzegorz Edward
KWW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 10

1 0 8 41,86%

2 KONARSKI Damian Grzegorz
KWW NIS, Lista nr 15

* 5 0 19,38%

3 LULA-GRZEGOREK Joanna Maria
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 16

1 0 0 38,76%

OKRĘG WYBORCZY NR 8 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 455
Wydanych kart do głosowania: 198; Frekwencja: 43,52%
Liczba kart wyjętych z urny: 197; Liczba kart ważnych: 197
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 6 (3,05%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 191 (96,95%)
1 TROJANOWSKI Jacek

KWW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 10
* 5 2 41,86%

2 BURAK Bożena Maria
KWW NIS, Lista nr 15

* 6 1 19,38%

3 KOZAK Mariusz Jerzy
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 16

* 7 8 38,76%

OKRĘG WYBORCZY NR 9 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 468
Wydanych kart do głosowania: 200; Frekwencja: 42,74%
Liczba kart wyjętych z urny: 200; Liczba kart ważnych: 200
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 11 (5,50%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 189 (95,50%)
1 PASZKO Jan

KWW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 10
* 6 2 32,80%

2 SKRZYPEK Robert
KWW NIS, Lista nr 15

1 2 7 67,20%

OKRĘG WYBORCZY NR 10 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 509
Wydanych kart do głosowania: 221; Frekwencja: 43,42%
Liczba kart wyjętych z urny: 221; Liczba kart ważnych: 221
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 12 (5,43%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 209 (94,57%)

1 ORZOŁ Kamila
KWW Polskie Stronnictwo Ludowe 
Lista nr 2

* 5 9 28,23%

2 JEREMINOWICZ Jerzy
KWW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 10

* 2 6 12,44%

3 POPRAWA Małgorzata
KWW NIS, Lista nr 15

* 1 2 5,74%

4 BORKOWSKI Zygfryd Stefan
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 16

1 1 2 53,59%

OKRĘG WYBORCZY NR 11 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 542
Wydanych kart do głosowania: 263; Frekwencja: 48,52%
Liczba kart wyjętych z urny: 261; Liczba kart ważnych: 261
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 6 (2,30%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 255 (97,70%)

1 ZAJĄCZKOWSKA Kamila Danuta
KWW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 10

1 0 0 39,22%

2 GUZY Jerzy Henryk
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 16

1 5 5 60,78%

OKRĘG WYBORCZY NR 12 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 476
Wydanych kart do głosowania: 233; Frekwencja: 48,95%
Liczba kart wyjętych z urny: 234; Liczba kart ważnych: 234
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 3 (1,28%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 231 (98,72%)

1 ŁOZIŃSKI Antoni Ryszard
KWW Polskie Stronnictwo Ludowe 
Lista nr 2

* 9 4 40,69%

2 ŁUKASIK Ewelina
KWW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 10

* 5 2 22,51%

3 STEC Katarzyna Aleksandra
KWW NIS, Lista nr 15

* 8 5 36,80%

OKRĘG WYBORCZY NR 13 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 478
Wydanych kart do głosowania: 255; Frekwencja: 53,35%
Liczba kart wyjętych z urny: 256; Liczba kart ważnych: 256
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 4 (1,56%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 252 (98,44%)

1 ROSKOWIŃSKA Elżbieta Bogusława
KWW Polskie Stronnictwo Ludowe 
Lista nr 2

* 5 0 19,84%

2 HORBACZ Sylwester
KWW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 10

* 5 3 21,03%

3 PAWLUK Wojciech Rafał
KWW NIS, Lista nr 15

1 0 2 40,48%

4 SZAŁKIEWICZ-SAWICKA Magdalena Anna
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 16

* 4 7 18,65%

OKRĘG WYBORCZY NR 14 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 488
Wydanych kart do głosowania: 249; Frekwencja: 51,02%
Liczba kart wyjętych z urny: 249; Liczba kart ważnych: 249
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 2 (0,80%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 247 (99,20%)

1 SZCZERBICKI Krzysztof Bronisław
KWW Polskie Stronnictwo Ludowe 
Lista nr 2

1 3 7 55,47%

2 CIUPA Edward Marian
KWW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 10

* 5 6 22,67%

3 ŁOPĄG Zdzisław Franciszek
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 16

* 2 7 10,93%

4 NIEBIESZCZAŃSKI Michał Tomasz
KWW Aktywni dla Gminy Gryfów, Lista nr 17

* 2 7 10,93%
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OKRĘG WYBORCZY NR 15 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 513
Wydanych kart do głosowania: 304; Frekwencja: 59,26%
Liczba kart wyjętych z urny: 304; Liczba kart ważnych: 304
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 3 (0,99%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 301 (99,01%)

1 POLESIAK Emilia Maria
KWW Polskie Stronnictwo Ludowe 
Lista nr 2

* * 6 2,00%

2 SIERADZKI Mariusz
KWW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 10

* 5 2 17,27%

3 SIDORENKO Edward
KWW NIS, Lista nr 15

* 6 6 21,93%

4 NIEBYLSKI Marek
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 16

1 2 1 40,20%

5 JEZIORNA Elżbieta Marta
KWW Aktywni dla Gminy Gryfów, Lista nr 17

* 5 6 18,60%

WYBORY DO RADY POWIATU LWÓWECKIEGO – OKREG NR 1 (Gryfów)

1 WOJTKUN Czesław 2 3 5 6,34%
2 CHOMIAK Kamilla * 5 7 1,54%
3 SZYMASZEK Sylwester * 5 5 1,48%

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA 
KOALICJA OBYWATELSKA

Lista ważnych głosów oddanych na listę: 347 (9,36%)

1 OKULOWSKA Helena 3 1 7 8,56%
2 MILEJSKA Ewa Anna 1 3 4 3,62%
3 ŻOŁNOWSKI Dariusz Przemysław * 9 0 1,48%
4 ŚLUSARZ Urszula Mirosława 1 7 9 4,83%
5 MAGA Marek Andrzej * 7 3 1,97%
6 JASKUŁA Bogdan * 8 3 2,24%

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Lista ważnych głosów oddanych na listę: 876 (23,63%)

1 KOKO Daniel Radosław 9 3 2 25,16%
2 JAGIEŁŁO Tadeusz Kazimierz 2 4 1 6,50%
3 SZCZEPAŃSKA Małgorzata Katarzyna 4 9 7 13,41%
4 CIERLIK Teresa 1 0 5 2,83%
5 BUCZYŃSKA Marta Luiza * 3 9 1,05%
6 WYSOPAL Jan Herman 2 3 3 6,29%

Lista nr 13 - KWW DEMOKRACI - LUDOWCY
Lista ważnych głosów oddanych na listę: 2047 (55,25%)

1 DASIAK Stanisław Józef 1 5 5 4,18%
2 HAWRYLUK Jadwiga 1 4 5 3,91%
3 RAUBO Bożena Teresa * 5 5 1,48%
4 PIOTROWSKA Lidia Józefa * 3 9 1,05%
5 BARWIŃSKI Marek Roman * 4 1 1,11%

Lista nr 14 - KWW NIS
Lista ważnych głosów oddanych na listę: 435 (11,76%)

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 7939
Wydanych kart do głosowania: 3929; Frekwencja: 49,49%
Liczba kart wyjętych z urny: 3928; Liczba kart ważnych: 3875
Liczba kart nieważnych: 53
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 170 (4,39%)
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie
na wszystkie listy kandydatów: 3705 (95,61%)

5 komitetów wystawiło łącznie 52 kandydatów.
1. KW Polskie Stronnictwo Ludowe zdobył 2 mandaty (13,33% 
składu rady); 6 kandydatów otrzymało łącznie 414 głosów (10,78% 
głosów ważnych)
2. KW Prawo i Sprawiedliwość zdobył 3 mandaty (20% składu 
rady); 13 kandydatów otrzymało łącznie 945 głosów (24,60% gło-
sów ważnych)
3. KW Niezależna Inicjatywa Samorządowa zdobył 2 mandaty; 
(13,33% składu rady); 14 kandydatów otrzymało łącznie 925 głosów 
(24,08% głosów ważnych)
4. KWW Olgierda Poniznika zdobył 5 mandatów (33,33% składu 
rady); 13 kandydatów otrzymało łącznie 1113 głosów (28,98% gło-
sów ważnych)
5. KWW Aktywni dla Gminy Gryfów zdobył 3 mandaty; (20,00% 
składu rady); 6 kandydatów otrzymało łącznie 444 głosy (11,56% 
głosów ważnych)

Z NASZEJ GMINY 
DO RADY POWIATU 

LWÓWECKIEGO WESZLI:

Helena OKULOWSKA, 
Daniel KOKO,

Tadeusz JAGIEŁŁO, 
Małgorzata SZCZEPAŃSKA
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Droga z Gryfowa Śląskiego 
do Świecia już oficjalnie otwarta

W czwartek 18 października w Gryfowie Śląskim miało miejsce 
oficjalnie otwarcie wyremontowanego fragmentu drogi wojewódzkiej  
nr 360. W uroczystości udział wzięli m.in. Cezary Przybylski, Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego, Leszek Loch Dyrektor DSDiK, Olgierd 
Poniźnik, Burmistrz Gryfowa Śląskiego, przedstawiciele wykonaw-
cy- firmy Budimex, władze „Kraju Libereckiego” oraz przedstawiciele 
czeskich drogowców, przedstawiciele Euroregoinu, a także radni gminy 
Gryfów Śląski i Powiatu Lwóweckiego.

Przebudowa blisko 12-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 360 jest pierwszym z etapów projektu drogowego „Od Zamku Fry-
dlant do Zamku Czocha”. Jest on realizowany dzięki współpracy Dolnego 
Śląska z Krajem Libereckim, w ramach unijnego programu współpracy 
transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. 

Droga 360 przebiega w znacznej części przez teren gminy Gryfów 
Śląski. – Budowa rozpoczęła się w maju 2017 roku a kończy się teraz, po 
półtorej roku tak, że stosunkowo szybko. Droga ma 11,96 km i prowa-
dzi z Gryfowa Śląskiego do Świecia. Jest bardzo dobrze zrewitalizowa-
na i oznakowana. Tu w Gryfowie Śląskim trudno się przyzwyczaić, bo 
powstało pierwsze rondo w historii miasta. – mówi Burmistrz Olgierd 
Poniźnik, który dodaje, iż przy okazji tego remontu pod jezdnią w mie-
ście wymieniona została cała sieć wodociągowa.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła jak zwykle niezawodna 
Gryfowska Kapela Podwórkowa. Zamiast symbolicznego przecinania 
wstęgi było znoszenia z drogi ogrodzenia. Oddany dziś do użytku wy-
remontowany odcinek DW360 poświęcił proboszcz parafii pw. Świętej 
Jadwigi w Gryfowie Śląskim, ksiądz Krzysztof Kurzeja.

Otwarty odcinek drogi ma długość około 12 km, a jego przebudowa 
kosztowała ponad 9 mln zł. Poza remontem samej drogi zostały utwar-
dzone pobocza, odmulone rowy, wyremontowano przepusty pod zjazda-
mi do gospodarstw domowych i na pola uprawne, usunięto konary drzew 
w obrębie skrajni drogowej oraz wykonano nowe oznakowanie pionowe 
i poziome. 

Źródło: lwowecki.info

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użyt-
kowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w roku 2018 
znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej www.gryfow.pl  
i www.bip.gryfow.pl w zakładce nieruchomości.

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy za poparcie udzielone nam 21 październi-

ka 2018 r. w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej. Składamy 
gorące podziękowania wszystkim, którzy oddali na nas głosy oraz tym 
wszystkim którzy wspierali nas podczas kampanii wyborczej. Państwa 
udział w tych wyborach, oraz uzyskanie tak dużego poparcia dla nas jest 
potwierdzeniem naszej wiary, w naszych mieszkańców ale i zobowiąza-
niem, żeby godnie reprezentować Państwa na forum Rady. Dołożymy 
wszelkich starań, aby swoje obowiązki wykonywać sumiennie i należycie, 
a danego nam zaufania nie zawieść.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania sugestii, dzielenia się problemami 
które należałoby przedstawić oraz do szeroko pojętej współpracy. Dzię-
kuję również wszystkim którzy wzięli udział w wyborach i zagłosowali 
na innych kandydatów. 

Robert Skrzypek, Wojciech Pawluk

***
Serdecznie dziękujemy wyborcom za oddane na nas głosy w wyborach 
samorządowych 21.10.2018 r. do Rady Powiatu Lwóweckiego i do Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.

Helena Okulowska, Urszula Maga, Grzegorz Piejko, Kamil Kowalonek

***
W imieniu Koalicyjnego Komitetu Wyborców Platforma.Nowocze-

sna Koalicja Obywatelska serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które 
udzieliły poparcia dla kandydatów komitetu w wyborach samorządowych 
w dniu 21 października 2018 roku.

Czesław Wojtkun

13 listopada zostały odebrane prace drogowe, nadające nowe obli-
cze południowej części gryfowskiego Rynku. Dotychczasową starą na-
wierzchnię asfaltową zastąpiła kamienna: z kostki brukowej i płyt grani-
towych. Wykonane zostały nowe zieleńce, w których nasadzono drzewka 
i rośliny płożące. Ułożono kamienne stopnice, tworząc wygodne scho-
dy terenowe w skrajnej i środkowej części południowej pierzei Rynku. 
Równocześnie wymienione zostały wszystkie, przestarzałe odcinki sieci 
i przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na tym 
terenie. Całość prac wykonała firma MG-TECH Inżynieria Lądowa 
Pana Mariusza Gałkowskiego z Jeżowa Sudeckiego, w wyznaczonym 
terminie i zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków – Delegatura w Jeleniej Górze. Koszt zadania w wy-
sokości 423 543,76 zł brutto w całości pochodzi z budżetu Gminy.
 Inspektor ds. budownictwa i infrastruktury technicznej Bogdan Wrona

Odnowa południowej 
pierzei rynku
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11 października w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski 
odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Ukwiecone miasto”.
Do konkursu zgłosiło się ogółem 8 posesji w 2 kategoriach:
I. Najładniej udekorowany balkon. 
II. Najładniej udekorowana posesja / kamienica / przydomowy ogród.
Dodatkowo mieszkańcy mieli możliwość głosowania na wybraną przez sie-
bie posesję w każdej kategorii. O zwycięstwie decydowała największa ilość 
polubień albumów na gryfowskiej stronie fb.

Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Uhornicka – przewodni-
cząca komisji – Dyrektor ZBGKiM w Gryfowie Śląskim; Barbara Baszak 
– członek komisji – Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego; Angela 
Byczko – członek komisji – Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego 
Jolanta Kozdęba – członek komisji – inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 
w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski; Magdalena Nowak – czło-
nek komisji – podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa 
w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski po przeprowadzonej lustracji 
i dokonaniu oceny poszczególnych posesji postanowiła wyróżnić i uho-
norować nagrodami:

W kategorii „Najładniej udekorowany balkon”
I miejsce – 400 zł: Adam Lis, ul. Lwowska 2/3;| 
II miejsce – 300 zł: Maria Jabłońska, ul. Słoneczna 4;

***
W kategorii „Najładniej udekorowana 
posesja/kamienica/przydomowy ogród”

I miejsce – 700 zł: Edward Miłosz, ul. Kwiatowa 48; 
II miejsce – 600 zł: Janina Kierepka, ul. Gliniana 10; 
III miejsce – 500 zł: Małgorzata Wieczorek, ul. Akacjowa 10b; 
IV miejsce – 400 zł: Urszula Witczak, ul. Kwiatowa 10; 
Wyróżnienie: 2 x 200 zł ex aequo: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 31, 
Stanisław Benuszak ul. Bankowa 12/4; 
Dodatkowa nagroda od mieszkańców – głosowanie trwało do 16 września 
2018 r. Kategoria „Najładniej udekorowany balkon” 
16 głosów – 200 zł: Adam Lis, ul. Lwowska 2/3;
Kategoria „Najładniej udekorowana posesja / kamienica / przydomowy 
ogród” 
108 głosów – 200 zł: Janina Kierepka, ul. Gliniana 10.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

Rozstrzygnięcie konkursu Ukwiecone Miasto 

Maria Jabłońska, ul. Słoneczna 4

Edward Miłosz, ul. Kwiatowa 48

Janina Kierepka, ul. Gliniana 10

Małgorzata Wieczorek, ul. Akacjowa 10b
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Organizujemy zajęcia z przyrody poprzez eksperyment „Zrozumieć 
świat” w ramach projektu „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji klu-
czowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski”. Przeprowadzamy różne 
eksperymenty. Sprawdzaliśmy już jak działa sól na kapustę, co dzieje się 
z jabłkami zalanymi wodą z cukrem  oraz poznawaliśmy właściwości octu 
i oleju. Nauka poprzez zabawę przynosi uczniom oprócz zaangażowania  
wiele  radości. 

10 października obchodziliśmy 16. Święto Drzewa pod hasłem Każdy 
liść pochłania CO2. Przedszkolaki zaśpiewały piosenkę o tematyce przy-
rodniczej. Klasy młodsze zaprezentowały wiersze i prace plastyczne na 
temat drzew, ekologii, klimatu. Klasa czwarta i siódma przedstawiła in-
formacje o znaczeniu lasów oraz film edukacyjny – wirtualną wycieczkę 
po lesie, po którym oprowadzała nas mała wiewiórka. Jak chronić klimat 
oraz jakie podejmować działania ekologiczne wpływające na jego ochronę 
przypomniała nam klasa ósma. Z pełnymi głowami informacji o drze-
wach wyszliśmy na teren szkolny, gdzie posadziliśmy nasze drzewko. 

Alicja Celejowska 

19 października zorganizowano w naszej szkole obchody „Ogólno-
polskiego Dnia Głośnego Czytania z Gangiem Słodziaków”. Akcja gło-
śnego czytania jest jednym z elementów udziału klasy III w Ogólnopol-
skim Konkursie „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, motywującym 
uczniów do codziennego czytania, a jednocześnie możliwości wygrania 
księgozbioru do biblioteki szkolnej. Dziękujemy wszystkim osobom czy-
tającym dzieciom. 

Zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książek i czytania jest witaminą 
dla psychiki i umysłu dziecka, a jednocześnie chroni je przed uzależnieniem od 
mediów elektronicznych i fałszywych wartości masowej kultury. Jeśli chcemy, 
by dzieci wyrosły na wykształconych, kulturalnych, mądrych i dobrych ludzi 
wychowujmy je w miłości do książek, codziennie czytając im dla przyjemności: 
w domu, w przedszkolu i w szkole. O przyszłości naszego kraju zadecyduje 
poziom ludzi, których wychowujemy dziś.

 http://www.calapolskaczytadzieciom.pl
organizatorki Alicja Celejowska i Maria Swatkowska

30 października obchodziliśmy 18. rocznicę nadania szkole imienia Władysława Stanisława 
Reymonta. Pod kierunkiem Janiny Hryniewieckiej chcieliśmy uczcić pamięć naszego patrona po-
przez prezentację fragmentów twórczości pisarza. Podczas apelu doszło także do uroczystego prze-
kazania władzy w Samorządzie Uczniowskim oraz zmiany chorążego w Poczcie Sztandarowym. 
Ponadto szkolny zespół pod kierunkiem Alicji Kuźniarz zaprezentował melodyjne utwory ludowe: 
„Lipkę” oraz „W moim ogródecku”. W pozostałej części uroczystości uczennice klasy ósmej za-
prezentowały fotorelację z XXII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich w Zespole Szkół 
Agrotechnicznych w Bożkowie, w którym uczestniczyły w dniach 12-14 października 2018r. Ekran 
projekcyjny, na którym mogliśmy wyświetlić teksty utworów i zdjęcia został zakupiony w ramach 
projektu „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski”.

W SP w Uboczu
Eksperymentujemy i sadzimy drzewa Starsi młodszym

18. rocznica nadania szkole 
imienia Władysława Stanisława Reymonta Chodź, uciekniemy na skrzydłach lotni,

w miejsce, gdzie tylko tobie zatańczę,
może do jakiejś hiszpańskiej samotni,
gdy kwitną już pomarańcze.

Tam ci zaśpiewam przy dźwiękach gitary,
noc nasza będzie dniem, a dzień nocą,
wino ożywi krew, sprawi czary,
gwiazdy mi ciebie ozłocą.

Pójdziemy mesetą przez gaje oliwne,
przez pola, gdzie srebrzy pszenica,
podziwiać pejzaże magiczne, przedziwne,
w poświacie latarni księżyca.

Noc nas okryje swą ciemną sukienką,
nasz czas zatraceń, upojnych, radosnych,
aż dzień nadejdzie świetlistą jutrzenką,
w poszeptach wyznań miłosnych.

Edward Tabacharski, maj 2016

Kącik poetycki

Praca w Niemczech do opieki, przez firmę, 
dobre zarobki, co 6 tygodni zmiana, dojazd, 
ubezpieczenie opłacone. Wymagana znajomść 
języka niemieckiego w stopniu podstawowym.

KONTAKT: 692-114-047
***Pokój do wynajęcia dla pani niezależnej  

finansowo, łazienka + aneks kuchenny.  
300 zł od zaraz. Mieszkanie w domku rodzin-
nym zajmowanym przez jedną osobę.

KONTAKT: 692-114-047

OGŁOSZENIA DROBNE
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OGŁOSZENIE PKPS – KLUB SENIORA
1. Informujemy, że Wieczerza Wigilijna dla SENIORÓW, zo-
stanie zorganizowana 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 
15.00 w M-GOK przy ul. Kolejowej 33. Zapisy będą prowadzone  
w Klubie Seniora w listopadzie br. 

***
Informacja o wyjazdach organizowanych 

przez PKPS w Gryfowie Śląskim w roku 2019

I. Wyjazd pielgrzymkowy do Lichenia – lipiec 2019
W cenie: Transport w obie strony; Nocleg; Wyżywienie kolacja w dniu 
przyjazdu oraz śniadanie i obiad w drugi dzień.
Pełny koszt to 180 zł od osoby – przy zapisie obowiązuje przedpłata 
w kwocie 50 zł.

II. XVIII Pielgrzymka osób niepełnosprawnych do Krzeszowa
7 września 2019 roku. Koszt – 20 zł 

III. Czechy – Kotlina Kłodzka w terminie 6-11 maja 2019 roku 
W cenie: Transport autokarowy; Wyżywienie śniadanie (stół szwecki) 
i  obiadokolacja; Zakwaterowanie w pok. 2, 3 osobowych z pełnym wę-
złem sanitarnym, możliwość korzystania ze spa; Wycieczki po Czechach  
i Kotlinie Kłodzkiej, w programiem.in. Skalne Miasto, Ścieżka w chmu-
rach, Twierdza Kłodzka i inne...; Ubezpieczenie NW. Pełny koszt to 850,00 
zł. Przy zapisie obowiązuje przedpłata – 200,00 zł - osoba; 

IV. Mrzeżyno – Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „Sus Travel”  
z zabiegami w terminie 1-15 czerwca 2019 roku (15 dni, 14 noclegów).
W cenie: Transport w obie strony autokarem; Pełne wyżywienie, także 
dla osób stosujących dietę, 3 posiłki dzienne (śniadania i kolacje w formie 
„bufetu szwedzkiego”, obiad serwowany; Zakwaterowanie w pokojach 2,3 
osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV, czajnik; Wieczorki przy mu-
zyce na żywo, ognisko, wycieczka oraz inne niespodzianki; W ośrodku jest 
ogrzewanie w cenie turnusu w razie nie pogody; Ubezpieczenie NW.
Na miejscu opłata miejscowa (klimatyczna); Pełny koszt to 1.520,00 zł 
Przy zapisie obowiązuje przedpłata – 200,00 zł - osoba;

V. Międzywodzie w Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjnym 
„Sus Travel – Varsovia” z zabiegami (15 dni, 14 noclegów) 
w terminie 10-24 sierpnia 2019 roku.
W cenie: Transport autokarowy w obie strony; Zakwaterowanie w pok. 
2,3 osobowych z łazienkami i TV; Na wyposażeniu podstawowe naczynia, 
czajnik i sprzęt plażowy; Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), śniada-
nie i kolacja forma bufetu; Konsultacja lekarska, 20 zabiegów w turnusie, 
całodobowa opieka pielęgniarska. Wieczorek taneczny z poczęstunkiem, 
z muzyką na żywo; Wieczorek z poczęstunkiem i muzyką mechaniczną; 
Biesiada z pieczeniem kiełbasek z muzyką na żywo; Na miejscu opłata 
miejscowa (klimatyczna) Ubezpieczenie NW.
Pełny koszt to 1.570,00 zł + opłata miejscowa. 
Przy zapisie obowiązuje przedpłata – 200 zł/osoba.

VI. Piramida w Mrzeżynie z zabiegami 
w terminie 7-21 września 2019 roku (15 dni, 14 noclegów). 
W cenie: Transport autokarowy w obie strony; Zakwaterowanie w pok. 
2,3 osobowych z łazienkami i TV; Na wyposażeniu podstawowe naczynia, 
czajnik i sprzęt plażowy; Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja); Konsul-
tacja lekarska, 12 zabiegów w turnusie, całodobowa opieka pielęgniarska;  
wieczorki taneczne z poczęstunkiem, z muzyką na żywo; Biesiada z piecze-
niem kiełbasek z muzyką na żywo; Ubezpieczenie NW.
Pełny koszt to 1.420,00 zł + opłata miejscowa. 
Przy zapisie obowiązuje przedpłata – 200,00 zł osoba.

Chętnych prosimy o kontakt. Przy zapisie obowiązuje przedpłata w kwo-
cie 200 zł od osoby. Można płacić w ratach w Klubie Seniora w Rynku. 

TEL. 669-835-570. – Stanisław Dasiak

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Miejsko-Gminny w Gryfowie Śląskim

59-620 Gryfów Śląski ul. Rynek 1, tel./fax. 75 78-12-662; 669-835-570
Konto: PKO BP O/Gryfów – Nr 41 1020 2124 0000 8802 0067 2188

4 października, na gryfowskim orliku, zawodniczki Szkoły Podstawowej 
w Rząsinach, pokonały 5:2 SP w Gryfowie Śląskim, w Mistrzostwach Gmi-
ny Piłki Nożnej Dziewcząt do lat 13 i awansowały do mistrzostw powiatu.

***
W tym roku w Mirsku odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Mini – Pił-

ce Nożnej Dziewcząt (urodzone w 2006 i młodsze). Nasze dziewczyny 
wygrały tę rywalizację drugi rok z rzędu. Pokonały wielkie szkoły z kla-
sami sportowymi: SP nr 2 Lwówek Śl. 3:2; SP Mirsk 5:0 i awansowały na 
Mistrzostwa Strefy Jeleniogórskiej, które odbędą się w Kamiennej Górze  
16 maja 2019 roku. W zeszłym roku zajęły tam trzecie miejsce.
Skład naszej zwycięskiej drużyny: Ania Przesmycka – bramkarz, Asia Pię-
toń – „rząsiński Lewandowski”, Julka Ścigan, Oliwia Koman, Kornelia 
Kryza, Julka Jezioro, Weronika Anioł. Wielkie gratulacje! Trzymamy 
kciuki za dalsze sukcesy! Może awans na wojewódzkie?

Przemysław Chorzępa

Piłkarskie perełki z Rząsin

8 września w Cieplicach kapela przygrywała na Święcie Miodu.

2 października kapela brała udział w Święcie Kapelusza w Zgorzelcu.

6 października kapela została zaproszona na 40-lecie zespołu Malwy 
z Włosienia. Zygmunt Bodak

Gryfowska Kapela Podwórkowa w akcji
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Czy pamiętacie Państwo Jerzego Górskiego, 
którego historię pokazał w filmie „Najlepszy” 
Łukasz Palkowski, a postać zagrał Jakub Gier-
szał? Jest on polskim triatlonistą, który zaczął 
biegać porzuciwszy wcześniej trzy nałogi: nar-
komanię, palenie i picie. Przełom w życiu Jerego 
Górskiego rozpoczął się w 1984 r. w Monarze. 
W 1990 roku zajął 142 miejsce w Westers Sta-
tes Endurance Run, w kilka miesięcy później 
w Double Iron Triathlon zajął pierwsze miejsce. 
Pokonał wówczas 7,6 km pływania, 360 km jaz-
dy na rowerze, oraz 84 km biegu. W następnym 
roku wystartował w Maratonie Nowojorskim.

W pierwszy październikowy weekend na 
zaproszenie Stowarzyszenia Aktywny Gryfów 
„Cross Gryfitów” Jerzy Górski wraz z asystent-
ką Anetą Laskowską gościli w naszym mieście. 
Były to dwa pracowite dni: w sobotę odbyło się 
spotkanie w hotelu „Stacja Nad Kwisą” w cza-
sie, którego omawiane były tematy związane 
z  możliwościami wykorzystania potencjalnych 
ścieżek biegowych i rowerowych wokół Jeziora 
Złotnickiego. W niedzielę odbył się technicz-
ny objazd trasy CROSSU Gryfitów na 21 km, 
wokół Jeziora Złotnickiego w ramach przygo-
towań nowego projektu na rok 2019.   

 Podwójny mistrz świata w Ironmanie opo-
wiedział o swoich doświadczeniach sportowych 
i życiowych   był czas na autografy i zdjęcia, 
a także krótkie refleksje o życiu. 

- Panie Jurku, wybrał pan, z punktu widze-
nia zwykłego śmiertelnika, morderczą dyscy-
plinę sportu. Jak poprawia się formę w ciągu 
kilku miesięcy, aby z miejsca 142 przesunąć 
się na pierwsze?

- Praca, treningi, strategia – wszystko jest 
ważne. Najważniejsze jednak, aby zdać sobie 
sprawę, że wszystko jest w twojej głowie. Jeśli 
bardzo chcesz, to nie ma przeszkód.

- Czy zdaje pan sobie sprawę, że pana hi-
storia, za pośrednictwem filmu była inspira-
cją dla wielu młodych gryfowian? Na ustnym 
egzaminie maturalny posługiwali się pana 
przykładem ilustrując determinację, hart du-
cha, walkę z sobą, dążenie do wolności. 

- Czyli to znaczy, że pomogłem zdać matu-
rę? Bardzo się cieszę.

 - Czy Pan chce czy nie, jest Pan trochę 
już naszym dobrem narodowym. Jak się Pan 
z tym czuje?

- Staram się wykorzystać swoje doświad-
czenia. Nigdy nie ukrywałem swojej historii.  
Jest ona dowodem na to, że z każdej, nawet naj-
trudniejszej sytuacji, jest wyjście. Zgodziłem 
się na film o sobie, bo czułem, że komuś może 
pomóc. „Rozbiegałem więzienie” w Rawiczu, 
w Wołowie. Pojawiam się w szkołach. To waż-
ne, aby pokazać komuś cel. Nie czuję się atrak-
cją. Jestem „Najlepszy”

PS. Jurek Górski rozpisał mi wstępny tre-
ning, dzięki któremu przebiegłam trasę „I Nie-
podległościowego Biegu Gryfitów” 11 listopada 
2018 r. Dobiegłam do mety, bo zgodnie z tym, 
co mówił Jurek, wszystko było w mojej głowie.

Małgorzata Szczepańska 
przy współpracy Agnieszki Zdrojewskiej

Nie jestem gwiazdorem, jestem Najlepszy
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Październik to piękny czas do organizowania spotkań dla dzieci z oka-
zji Światowego Dnia Zwierząt i jesieni. Do naszej biblioteki tradycyj-
nie przybyły przedszkolaki wraz z opiekunkami a także dzieci szkolne.  
15 października gościliśmy grupę czterolatków „Tygryski”, 19 paździer-
nika grupę sześciolatków „Motylki”, 22 października grupę czterolatków 
„Stokrotki”, a 31 października klasę II SP nr 1. Spotkanie o zwierzątkach 
odbyło się również w filii biblioteki w Rząsinach. Więcej na naszej stronie 
internetowej www.biblioteka.gryfow.pl 

Przez naukę i zabawę zwracamy uwagę na różnorodność dostęp-
nych w  bibliotece książek i zachęcamy do korzystania z naszych zbio-
rów, w których jest mnóstwo nowych i ciekawych publikacji dotyczących 
świata zwierząt i nie tylko. Zapraszamy do nas po nowości o zwierzę-
tach, królewnach, statkach i pociągach oraz bajki i wiersze logopedyczne. 
Mamy też nowe przygody Cwaniaczka i wiele różnych ciekawych pozycji 
z serii : „Czytamy bez mamy”.

Jolanta Kuczyńska

O zwierzętach i jesieni w bibliotece

 Do Szkoły  Podstawowej w Uboczu wpadły radosne zwierzaki, z oka-
zji swojego święta, które obchodzą 4 października. Pojawiły się te dzi-
ko żyjące i hodowlane. Uczniowie klas młodszych oraz przedszkolaki 
szybko rozpoznawali je i nazywali. Odgadywali również zagadki, które 
zadawała im opiekunka tychże zwierzaków, niżej podpisana bibliotekar-

Radosne zwierzaki

ka z filii Ubocze. Przedszkolaki wysłuchały czytanych bajek między in-
nymi o krówce, owieczce oraz innych zwierzętach. Były także aktorami  
w teatrzyku kukiełkowym- ZOO. Klasy młodsze natomiast z ogromnym 
zaangażowaniem wykonywały figurki zwierząt z chrupek kukurydzia-
nych i makaronu. Nie mogły się doczekać kiedy je skonsumują. Wszyscy 
pożegnali się radośnie, gdyż wiedzą iż za rok znowu się spotkają.

Joanna Czerwiec
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5 listopada to Dzień Postaci z Bajek, z tej 
okazji w bibliotece gościliśmy kl. I SP nr 2 wraz 
z opiekunem panią Anitą Ochocką. Uczniów 
przywitał „Książkoludek”, który podzielił się 
z  dziećmi ciekawostkami na temat bajek i za-
prosił dzieci do dyskusji o swoich ulubionych 
bajkach. Tradycyjnie przygotowano pokaźny 
wór z rekwizytami i mnóstwo zagadek – z jakiej 
to bajki? Zagadką były też melodie z różnych 
bajek. Dzieci poradziły sobie ze wszystkimi 
zadaniami bez problemu, widać było ze znają 
bajki nie tylko z telewizji. 

Podobne spotkanie odbyło się 6 październi-
ka w filii biblioteki w Rząsinach. Tam ucznio-
wie klasy III wraz z opiekunem panią Ewą 
Chorzępą uczestniczyli w Paradzie Bajek. 
Dzieci odgadywały zagadki, w tym muzyczne, 
był przegląd różnych bajeczek, taniec „zatrute 
jabłko”, a na zakończenie zajęć dzieci otrzymały 
pluszowe maskotki i coś słodkiego. Gorąco za-
chęcano dzieci do odwiedzania biblioteki i czy-
tania książeczek.

Biblioteczna Parada Bajek przedłużyła się 
w tym roku do 9 listopada, wówczas odwiedzi-
ły nas 5-latki z grupy Biedronki z Przedszko-
la Publicznego. Tym razem dzieci przywitał 
Czerwony Kapturek, a dla najaktywniejszych 
uczestników zabawy przygotowano nagrody 
książkowe.

Dzień Postaci z Bajek

19 października w galerii Bi-
blioteki Publicznej odbył się 
wernisaż malarstwa i ilustracji 
Andrzeja Bogusza. Wszystkich, 
którzy nie mogli uczestniczyć 
w  wernisażu zapraszamy serdecz-
nie do odwiedzenia wystawy w go-
dzinach pracy Biblioteki Publicz-
nej w Gryfowie Śląskim do końca 
listopada.

O autorze:
Andrzej Bogusz Urodził się 

w Mińsku na Białorusi, od 18 lat 
mieszka i tworzy w Legnicy. Z wykształcenia jest architektem, a z pasji 
malarzem i ilustratorem książek. Jako architekt z sukcesem uczestniczył 
w licznych krajowych i międzynarodowych konkursach koncepcyjnych, 
jeden z jego projektów został wyróżniony medalem UNESCO.

W dorobku ma wystawy indywidualne i zbiorowe, głównie w ramach 
stowarzyszenia artystycznego “Forma”, które w latach 90-tych było pre-
kursorem nowej sztuki „postradzieckiej” w czasach tak zwanej „pierie-
strojki“. 

Jego obrazy z tego okresu są w posiadaniu kolekcjonerów z różnych 
krajów. Przez ostatnią dekadę tworzył przeważnie w technikach cyfro-
wych. Przedstawione na wystawie obrazy olejne to swoisty powrót do 
tradycyjnego malarstwa po dłuższej przerwie.

Każde spotkanie z książką w bibliotece jest 
okazją do rozwijania zainteresowań czytelni-
czych. To właśnie wśród najmłodszych pociech 
chcemy rozwijać chęć czytania, aby wyrosły na 
mądrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to spo-
sób- czytajmy im i zachęcajmy do samodziel-

nego czytania zaczynając właśnie od krótkich 
bajek, w których znajdują się piękne, kolorowe 
ilustracje.

Jolanta Kuczyńska

Rekonstrukcja pamięci
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W dniach 12-14 października w Zespole Szkół Agrotechnicznych od-
był się XXII Zlot Szkół Reymontowskich oraz XIV Konkurs Recytator-
ski „Mówimy Reymontem”, w którego obchodach uczestniczyła delegacja 
ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Ubo-
czu. Dyrektor szkoły Anna Pląskowska, reprezentowała Ogólnopolski 
Klub Szkół Reymontowskich. 

Spotkanie to odbyło się pod honorowym patronatem Ministra Edu-
kacji Narodowej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego 
Przybylskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Starosty Kłodzkiego 
oraz Wójta Gminy Nowa Ruda. 

XXII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich w Bożkowie 

Delegacja naszej szkoły przekroczyła próg ZSA już w czwartek po 
południu gdzie została przyjęta przez społeczność szkolną. W piątek, 
podczas części oficjalnej, uczennice klasy ósmej przedstawiły krótką pre-
zentacją na temat naszej szkoły wśród wszystkich zgromadzonych gości.

Wieczorem po kolacji miało miejsce spotkanie z aktorką panią  
Ireną Karel, która odpowiadała na pytania publiczności dotyczące kuli-
sów pracy aktorskiej. Drugi dzień zlotu upłynął pod znakiem warsztatów 
i wycieczek, w których delegacja z naszej szkoły miała możliwość uczest-
niczyć z wielką radością. W niedzielę, 14 października, nastąpiło uroczy-
ste zakończenie XXII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich, 
wręczenie dyplomów i pożegnanie gości.

Anna Pląskowska

Na fanpejdżu doktora Jarosława Bogackiego natrafiliśmy na ciekawy 
wpis korespondujący ze zdjęciami Pawła Zatońskiego. Zachęcamy do 
odwiedzenia fb obu panów i zapoznania się z pięknymi zdjęciami i bar-
dzo ciekawymi wpisami.

Redakcja
Stara nekropolia gryfowska założona na krótko przed 1553 rokiem, 

aby odciążyć miasto od niebezpieczeństwa w trakcie zarazy, która przed 
tą datą nawiedzała miasto. Jedno z niewielu miejsc pamięci na Śląsku o tak 
dużej zachowanej jeszcze ilości barokowych epitafiów. Piszą one historię 
świetności Gryfowa za czasów handlu płótnem lnianym, także do krajów 
zamorskich. Zabytek, który powinien być pod ochroną konserwatorską. 
Czas pochłania coraz więcej detali architektonicznych. Ostatni moment, 
aby je uratować. Dzięki wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Mło-

Powyżej miejsce spoczynku rodziny Prentzelów. Mieszkali w naj-
większej kamienicy przy ulicy Lubańskiej. Najzamożniejsza gryfowska 
rodzina. Dzięki niej wybrukowano wiele ulic i chodników w Gryfowie 
pięknym błękitnym bazaltem z kamieniołomów w Wieży. Wyłożono uli-
cę kolejową pięknymi wówczas płytami chodnikowymi i obsadzono ją 
kasztanami. Ponadto byli darczyńcami innych fundacji na rzecz miasta 
i ludzi w nim mieszkających.

Podpatrzone na fejsbuku
dzieży oraz współpracy pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Studieren-
denwerkiem w Trewirze studenci z Niemiec i z Polski w 2016 roku doko-
nali dokumentacji fotograficznej i transkrypcji wszystkich zachowanych 
grobów niemieckich. Na tym cmentarzu chowano także w prostych mo-
giłach zmarłych w wyniku odniesionych ran pacjentów gryfowskiego la-
zaretu wojskowego w sanatorium Birkenhof (dzisiaj szpital), na początku 
1945 r. pochowano tu także żołnierza węgierskiego z pociągu szpitalnego, 
który przez pewien czas stał na gryfowskim dworcu. Cmentarz perełka na 
przepięknych zdjęciach Pawła Zatońskiego! Polecam cichy spacer po tej 
nekropolii! Memento mori! 

Jarosław Bogacki
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Książka na listopad

A gdyby tak zacząć wszystko od 
nowa? Uciec od teraźniejszości, za-
pomnieć o przeszłości? Powiedzieć 
sobie „tabula rasa” i zacząć budować 
swoje życie na nowo, od podstaw 
w innym miejscu, z innymi ludźmi? 
Zostawić wszystko i ruszyć w  nie-
znane? Decyzja ciężka, ale nie nie-
możliwa. Na taki krok decyduje się 
Marlene – bohaterka najnowszej 
książki Luki D’Andrei pt. „Lissy”.

 Marlene Wegener – młoda, dwu-
dziestodwuletnia dziewczyna, która, 
na pierwszy rzut oka, złapała Pana 

Boga za nogi. Z biednego gospodarstwa wiejskiego trafia do miejskiej 
elity za sprawą ślubu z dwadzieścia lat starszym Robertem Wegenerem. 
Herr Wegenerem- mężczyzną z tajemniczą przeszłością i równie obrzy-
dliwą teraźniejszością, przed którym ludzie nie czują respektu, a czysty 
strach. 

Piękny dom, wystawne przyjęcia, wszechogarniający luksus – brzmi 
trochę jak bajka o Kopciuszku? Tylko, że klatka, nawet ta ze złota, nadal 
pozostaje klatką. Dlatego Marlene postanawia uciec. Obmyśla precyzyjny 
plan, który wprowadza w życie, jednak nie wszystko układa się tak, jak 
powinno i w wyniku nieprzewidzianych okoliczności zamiast za granicę, 
kobieta trafia do górskiej chaty Bau’ra- Simona Kellera. Szybko okazuje 
się, że krok, który miał być dla niej wybawieniem, staje się dopiero po-
czątkiem jej problemów, a z raz obranej ścieżki, nie da się zawrócić, zaś 
Herr Wegener nie wybacza. Nigdy. 

Herr Wegener – twardy, brutalny, bezwzględny. Nie cofnie się przed 
niczym by osiągnąć swój cel, siejąc postrach w całym Tyrolu. Mroczna 
przeszłość Wegenera sięga czasów drugiej wojny światowej, kiedy to za-
czął budować swoje imperium i kiedy pierwszy raz... stał się panem życia 
i śmierci. 

Najbardziej tajemniczą postacią w całej powieści jest Simon Keller, 
początkowo niepozorny, skromny baur, z biegiem czasu poznajemy jego 
drugą, bardziej mroczną stronę i od tego momentu nic już nie będzie takie 
jak dotychczas...

„Lissy” to bardzo nieoczywista powieść, pełna mrocznych tajemnic, 
i  trzymająca czytelnika w napięciu aż do ostatniej strony, jednocześnie 
budząc strach brutalnością scen i opisów. Ale pod grubą warstwą przemo-
cy, żądzy krwi i tajemnic kryje się drugie dno tej powieści: psychologiczna 
gra, która pozwala czytelnikowi niejako przeniknąć do wnętrza postaci 
i przez chwilę patrzeć na świat oczami poszczególnych bohaterów i zgłę-
bić sekrety ich zawiłych psychik. 

To książka, w której zatraca się granica między dobrem a złem, w któ-
rej nic nie jest jedynie czarne lub białe, a każdy bohater, każde wydarzenie 
jawi się całą paletą szarości, bo nikt nie jest w stu procentach dobry, ani 
w stu procentach zły. 

Nieco rozczarowało mnie zakończenie książki, które z decydującej 
akcji nagle przenosi czytelnika kilka lat do przodu przez co omijają nas 
kolejne kluczowe wydarzenia z życia bohaterów. Co prawda dowiaduje-
my się jaki finalnie los ich spotkał, ale nie mamy możliwości śledzić ich 
zmagań i drogi, jaką muszą pokonać by znaleźć się w miejscu swojego 
przeznaczenia. 

„Lissy” to coś więcej niż tylko kolejny krwawy thriller, to pełne spek-
trum uczuć i emocji: miłość, nienawiść, chęć zemsty, poczucie dumy 
i wyższości, troska, bezsilność, brutalność, bezwzględność... a to dopiero 
początek, bo za każdym razem kiedy będzie Wam się wydawać, że zro-
zumieliście już wszystko, wydarzy się coś, co zupełnie odwróci Wasze 
postrzeganie bohaterów i całej historii i pamiętajcie, zło ma zawsze naj-
bardziej niepozorne oblicze.

Oprac. Sandra Gałka

Sandra poleca

Luca D’Andrea
LISSY

W ostatnim okresie czasu obserwuję wzrost powództw o alimenty 
skierowanych przez rodziców przeciwko swoim dzieciom. Przepis art. 
128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują, że obowiązek ali-
mentacyjny, tj. dostarczania środków utrzymania i wychowania, obciąża 
krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Z przepisu tego wynika zatem, 
że to nie tylko rodzice mają obowiązek alimentacyjny względem dziecka, 
ale i dzieci zobowiązane są do wspierania rodziców. Jest to obowiązek 
ustawowy, mowa oczywiście tutaj o dzieciach które osiągnęły pełnolet-
niość. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują dwie prze-
słanki, które muszą zaistnieć łącznie, aby sąd wydał wyrok zasądzający 
alimenty. Pierwszą z nich jest zaistnienie niedostatku, który uniemoż-
liwia zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb, np. rodzic ma tak niską 
rentę czy emeryturę, że nie jest w stanie zakupić lekarstw. Drugą prze-
słanką są z kolei możliwości majątkowe i zarobkowe dzieci, co oznacza 
że sąd będzie badał czy dzieci mogą bez uszczerbku dla siebie i swojej 
rodziny zaspokoić potrzeby rodzica.

W sytuacji gdy zobowiązanych dzieci do regulowania alimentów na 
rodziców jest więcej, rodzice mogą dowolnie pozwać dzieci wszystkie lub 
tylko niektóre z nich. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wska-
zują, że krewnych w tym samym stopniu obowiązek obciąża w częściach 
odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Zatem 
w przypadku pozwania wszystkich swoich dzieci, alimenty mogą być za-
sądzone w różnych kwotach. Przykładowo: sąd ustalił, iż potrzeby rodzi-
ca wynoszą 500,00 zł miesięcznie, ma on dwoje dzieci, jedno z nich jest 
majętne, a drugie żyje w niedostatku, w stosunku do pierwszego dziecka 
sąd zasądzi kwotę 500,00 zł a w stosunku do drugiego dziecka powódz-
two oddali.

W niektórych Państwa może zrodzić się pytanie o słuszność docho-
dzenia alimentów. Czy zatem dzieci mogą uchylić się od wskazanego 
obowiązku alimentacyjnego? Odpowiedź jest twierdząca, gdyż art. 5 Ko-
deksu cywilnego stanowi, że nie można czynić użytku ze swojego prawa, 
jeśli byłoby to sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem 
tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Innymi słowy chodzi 
tu o tzw. niegodność do alimentacji. Przykładowo – alimentów domaga 
się rodzic, który sam względem dzieci nie regulował swojego obowiązku, 
tzn. nie płacił alimentów, egzekucja komornicza w tym zakresie była bez-
skuteczna, nie interesował się dziećmi, nie utrzymywał z nimi kontaktu. 
Jeśli w postępowaniu sądowym o zasądzenie alimentów dziecko podnie-
sie te argumenty i je udowodni (np. z pomocą świadków, dokumentów), to 
z dużym prawdopodobieństwem sąd oddalili powództwo takiego rodzi-
ca, tzn. nie zasądzi alimentów. Wiele samotnych mam borykających się 
z brakiem alimentacji na dzieci w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej 
przychodzi do mnie z zapytaniem – w jaki sposób mogą uchronić swoje 
dzieci przed tym, aby w przyszłości niebyły zobowiązane do regulowania 
alimentów na rzecz drugiego rodzica. Świadomość prawna zatem w tym 
zakresie rośnie i warto o tym myśleć zawczasu. Nie ma żadnej prawnej 
możliwości, aby uchronić przed obowiązkiem alimentacyjnym dzieci, 
dlatego warto zadbać o to, żeby gromadzić dokumentację np. wyroki ali-
mentacyjne, wyroki o pozbawienie władzy rodzicielskiej, postanowienia 
komornika o bezskuteczności egzekucji, decyzje o przyznaniu zaliczki 
alimentacyjnej itp., aby w przyszłości dzieci w sytuacji skierowania prze-
ciwko nim pozwu o alimenty mogły podnieść zasady współżycia społecz-
nego – niegodność alimentacji.

Prawnik radzi
W listopadowym odcinku naszego cyklu radca 
prawny Bernadetta Baszak podejmuje temat 
alimentów dla rodziców.

Jeśli mają Państwo pytania związane z zagadnieniem 
poruszanymi przez naszego prawnika, możecie je zadać 
za pośrednictwem Kuriera Gryfowskiego i na jego łamach  
zostanie udzielona odpowiedź lub też uzyskać nieodpłatną 
poradę prawną w biurze senatora Rafała Ślusarza w każdą 
środę w godz. od 15.00 do 17.00.

OGŁOSZENIE DROBNE
Sprzedam garaż w Gryfowie Śląskim na ulicy Akacjowej.

KONTAKT TELEFONICZNY POD NUEMERM 604-636150
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Program Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku został oficjal-
nie zakończony. Nasza gryfowska przygoda z programem rozpoczęła 
się w marcu podczas spotkania informacyjnego zorganizowanego przez 
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – operatora programu Bardzo 
Młoda Kultura na Dolnym Śląsku z przedstawicielami instytucji kultury, 
szkół i organizacji pozarządowych w Hotelu Stacja nad Kwisą. Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu jako operator 3-letniego programu „Bar-
dzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku” w roku 2018 prowadził działania 
na rzecz wzmocnienia roli i wsparcia edukacji kulturowej poprzez po-
budzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury w regionie. 
Zgodnie z ideą ogólnopolskiego programu „Bardzo Młoda Kultura” włą-
czono do współpracy grono przedstawicieli sektora edukacji, instytucji 
kultury, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i animatorów kul-
tury. Osoby te tworząc trzyosobowe zespoły ubiegały się o granty w wy-
sokości do 10 tys. zł na realizację inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej. 

Warsztaty filmowe „Opowiem Wam o Gryfowie” znalazły się w gro-
nie siedmiu najlepszych, dolnośląskich projektów. Gryfowski zespół pro-
jektowy tworzyły: Anna Michalkiewicz, Marzena Wojciechowska oraz 
Małgorzata Szczepańska.

W lipcu, w trakcie tygodnia intensywnych działań młodzież poznawa-
ła tajniki trudnej pracy nad produkcją filmową. Uczestnicy przy wspar-
ciu prowadzących tworzyli film od podstaw, według własnego scenariu-
sza, w  wybranych przestrzeniach Gryfowa. Stworzyli również świetne  
aktorskie kreacje. Gościliśmy znanego reżysera Wojciecha Szumowskie-
go, autora głośnego dokumentu „Aleppo. Notatki z ciemności”. Wybrali-
śmy się z wizytą do filmowego Lubomierza. 

W efekcie prac powstał film pt. „Cyrk na chacie”, który swoją premierę 
miał 5 października. Obecnie jest dostępny m.in. na profilu FB M-GOK 
w Gryfowie www.fb.com/mgokgryfow

Cyrk na chacie spodobał się

Dziękujemy uczestnikom za włączenie się aktywnie w projekt i zre-
alizowanie fantastycznej produkcji w tak krótkim czasie. Jesteście niesa-
mowici! Dziękujemy prowadzącym warsztaty: Michałowi Kępińskiemu 
oraz Mariuszowi Draganowi. Specjalne podziękowania za pomoc kie-
rujemy do Wojciecha Czafurskiego Komendanta Policji w Gryfowie Ślą-
skim oraz do Beaty Sochy właścicielki Hotelu „Stacja nad Kwisą”, a także 
dla Wojciecha Bruchala z PKS Voyager. Dziękujemy serdecznie zespołowi 
z Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu za nieustające wsparcie meryto-
ryczne w realizacji zadania. 
    Anna Michalkiewicz
Od redakcji:

Przemiłym akcentem podczas premiery naszego filmu była obecność 
doktora Jarosława Bogackiego z Uniwersytetu Opolskiego, który uznał 
naszą premierę za bardzo ważne wydarzenie kulturalne i ocenił film w sa-
mych superlatywach „Cyrk na chacie to niezwykła, krótkometrażowa 
opowieść o inności i problemach, które z niej wynikają, została przedsta-
wiona przez młodych artystów w iście profesjonalny sposób. Serdecznie 
gratuluję zaangażowanej w projekt młodzieży, wszystkim aktorom, re-
alizatorom i koordynatorom projektu”. Na widowni obecny był również 
burmistrz Gryfowa Olgierd Poniźnik, który wyraził nadzieję, że projekt 
będzie kontynuowany ponieważ z niecierpliwością czeka na ciąg dalszy 
opowiedzianej w filmie historii.

EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ

DENTYSTYCZNYCH

Rząsiny 87, 

Tel. 794-090-866
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W ramach gryfowskich Obchodów 100.Rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na 
koncert Kuby Michalskiego pt. Śpiewana historia Polski.

Koncert to połączenie piosenek o tematyce historycznej autorstwa ge-
nialnego barda Jacka Kaczmarskiego (m.in. „Samosierra”, „Krajobraz po 
uczcie”, „Rozbite oddziały”, „Ballada wrześniowa”, „Mury”) i kompozycji 
Kuby Michalskiego do wierszy wielkich polskich poetów (m.in. Kocha-
nowskiego, Mickiewicza, Norwida, Asnyka i Herberta). 

Całość jest poetycko-muzyczną opowieścią o historii Polski od potęż-
nego królestwa Jagiellonów, przez czas rozbiorów, odzyskanie niepodle-
głości w roku 1918, wojnę, aż do czasów prawie współczesnych. Frazy tej 
opowieści napisali najwybitniejsi polscy twórcy, a piosenki opatrzone są 
też krótkim komentarzem historycznym.

Kuba Michalski komponuje muzykę do wierszy znanych poetów 
i  do tekstów własnych. Występuje również z interpretacjami piosenek 
Leonarda Cohena i Jacka Kaczmarskiego. Nagrał pięć płyt z zespołem 
„Cotton Cat”, oraz cztery albumy solowe. Był wielokrotnie nagradzany. 
M.in. w duecie z Justyną Bacz wygrał Festiwal Pieśni Leonarda Cohena 
w Krakowie.

Koncert odbędzie się z 23 listopada (piątek) 2018, o godz. 17.00 
w sali widowiskowej M-GOK ul. Kolejowa 33a. Wstęp wolny.

Zaśpiewa o historii Polski

Spośród 50 miast w Europie o największym zanieczyszczeniu po-
wietrza, aż 36 znajduje się w naszym kraju. W bieżącym roku Fundacja  
AVIVA ogłosiła drugą edycję konkursu: „Wiem czym oddycham”.

W 100 lokalizacjach w Polsce które uzyskają najwięcej głosów zostaną 
zainstalowane bezpłatnie czujniki jakości powietrza. W naszej Gminie 
również zgłoszono lokalizację takiego czujnika w Urzędzie Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski.
Aby zagłosować na ta lokalizację czujnika w naszym mieście należy: 
1. Wejść na stronę internetową www.wiemczymoddycham.pl/ranking 
2. Znaleźć lokalizację: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, 59-620 Ry-
nek 1
3. Oddać swój głos. Głosowanie trwa do 5 grudnia 2018 roku.
Od ilości oddanych głosów przez naszych mieszkańców, i nie tylko, zależy 
czy czujnik powietrza znajdzie się w Gryfowie Śląskim.
Serdecznie zapraszamy do udziału w głosowaniu. 

Konkurs „Wiem czym oddycham” 

W 1957 r. w Zgorzelcu powstał zespół „Piotrusie” pod kierownictwem 
Piotra Wróbla. W 1960 r. w Szczecinie na przeglądzie młodych talentów 
zajęli II miejsce. W latach 60. muzycy grywali w restauracji „Kameralna” 
i w hotelu „Pod orłem” w Zgorzelcu, a w latach 1667-68 także na kon-
traktach w Czechosłowacji i NRD. Zespół „Piotrusie” istniał do 1972 r.

Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Babiarz – gitara basowa, Piotr Wróbel 
– pianino, klawisze, … Janiak – trąbka, Eugeniusz Stasiak – perkusja, 
Krystyna Kwietniewska – śpiew.

Ponadto z zespołem występowali: Edward Babiński – gitara solowa 
i Henryk Sztulberg – perkusja.

Na niedawnym „Święcie Kapelusza” w Zgorzelcu spotkałem się po 
50 latach z panem Piotrem i Krzysztofem. Nadmieniam, że w latach 60. 
grywałem w lokalu „Kaprys” w Zgorzelcu i byliśmy klezmerami po fachu.

Zygmunt Bodak

Był taki zespół...
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Fot. Zygmunt Bodak

Niesamowity wschód słońca zarejestrowali 5 listopada mieszkańcy Gryfowa i okolic. Wspaniałe zdjęcia pojawiły się na fanpejdżu Towarzystwa Miło-
śników Gryfowa i na kontach indywidualnych. Sporo pięknych prac przysłała do nas także nasza czytelniczka pani Irena Włodarek, która zainspirowała 
nas do odnotowania w Kurierze tego pięknego zjawiska na gryfowskim niebie. Serdecznie dziękujemy.

Niebo jak z bajki
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