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Wystawa ekslibrisów w ECKI

Obchody Święta Niepodległości Wręczenie sztandaru 
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Ekslibrisy dla Jana Pawła II
28 października o godz. 17.00 w galerii Eu-

ropejskiego Centrum Kulturalno-In for ma cyj-
ne go odbył się zorganizowany przez Bibliotekę 
Publiczną wernisaż wystawy „Ekslibrisy bło-
gosławionego Jana Pawła II” z kolekcji Józefa 
Tadeusza Czosnyki. Współorganizatorem wer-
nisażu był Zespół Szkół Ogólnokształcących  
i Za wo do wych w Gryfowie Śląskim. Wystawa 
wpisała się w uroczyste obchody 60-lecia po-
wstania ZSOiZ w Gryfowie oraz 10 rocznicy 
nadania szkole imienia Jana Pawła II. Grupa 
młodzieży pod opieką pani Iwony Grzelczak 
przedstawiła zgromadzonym literacko-mu-
zyczny montaż wspomnieniowy poświęcony 
życiu Karola Wojtyły zatytułowany „Jan Paweł 
II – papież z Polski”. Przedstawienie to wywo-
łało wiele wzruszeń wśród gości i stało się do-
skonałym preludium do oglądania ekslibrisów 
poświęconych papieżowi.

Józef Tadeusz Czosnyka to jeden z naj-
większych kolekcjonerów ekslibrisów w Polsce. 
Posiada kolekcję ponad 50.000 ekslibrisów 
grafików polskich i obcych (m.in. z Czech, 
Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Ru-
munii, Słowacji i Ukrainy), którą gromadzi od 
1974 roku, tj. od 37 lat.

W okresie od 1974 do 2011 r. urządził po-
nad 500 wystaw ekslibrisów w tym 56 wystaw 
ekslibrisów wykonanych dla Jana Pawła II. 
Tematyka pozostałych wystaw jest bardzo róż-
norodna. Są to znaki m.in. z motywami Don 
Kichote’a, motywami muzycznymi, chopinow-
skimi, sienkiewiczowskimi, mickiewiczow-
skimi, rejmontowskimi, górskimi, kobiecymi, 
aktami kobiecymi, harcerskimi, zamkowymi, 
pałacowymi i dworskimi, kolejowymi i można 
by wymieniać jeszcze długo.

W samym Gryfowie Śląskim zostało urzą-

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Gryfowie rozpoczęły 
się tradycyjnie o godz. 10.30 Mszą Św. w intencji Ojczyzny w Kościele 
Parafialnym, w której uczestniczyły licznie zgromadzone poczty sztan-
darowe, delegacje kombatanckie, przedstawiciele władz lokalnych, 
organizacji pozarządowych, jednostek oświatowych oraz zakładów 
pracy. Po zakończeniu mszy uczestnicy przemaszerowali przy akompa-
niamencie Orkiestry Dętej Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Olszyna 
pod Tablicę Pamiątkową ku czci Kombatantów Ziemi Gryfowskiej. 

Pięknym wykonaniem montażu słowno-muzycznego w klimat uro-
czystości wprowadziła wszystkich zebranych młodzież uczęszczająca 
na zajęcia sekcji wokalnej działającej w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Gryfowie Śląskim. 

Część patriotyczną zakończono symbolicznym składaniem wią-
zanek pod Tablicą Pamiątkową. Bezpośrednio po złożeniu kwiatów 
przy akompaniamencie orkiestry dętej przemaszerowano na plac 
przed ratuszem gdzie odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru dla 
OSP w Gryfowie. W trakcie tej wyjątkowej, podniosłej uroczystości, 
jako pierwszy głos zabrał prezes OSP Krzysztof Król, który przywitał 
wszystkich obecnych gości. Następnie Przewodniczący Społecznego 
Komitetu Fundacji Sztandaru Robert Skrzypek odczytał akt fundacji 
sztandaru i przekazał go na ręce prezesa. Po przekazaniu zaproszono 
wszystkich fundatorów do symbolicznego wbicia gwoździ pamiątko-
wych w drzewiec sztandaru oraz wpisania się do księgi pamiątkowej. 
Po  dokonaniu wszystkich wpisów nastąpiło poświęcenie sztandaru. 
Następnie przewodniczący fundacji  Robert Skrzypek przekazał 
sztandar wiceprezesowi ZOW ZOSP RP Janowi Padewskiemu ten zaś, 
zgodnie ze strażackim ceremoniałem, przekazał go prezesowi OSP 
Krzysztofowi Królowi. Po przyjęciu sztandaru przez poczet sztanda-
rowy został on zaprezentowany wszystkim obecnym na gryfowskim 
rynku. Na koniec uroczystości głos zabrali licznie przybyli, zaproszeni 
goście. W strażackim święcie wzięli udział zaprzyjaźnieni strażacy  
z Bischofswerdy i Raspenavy.

Sztandar zakupiono dzięki hojności społeczności gryfowskiej. 
Środki na ten cel były zbierane na mszach świętych podczas jednej 
wrześniowej niedzieli. Brakującą część kwoty dołożyło kilkanaście gry-
fowskich firm. Wszystkim serdecznie dziękujemy.   

Święto Niepodległości i wręczenie 
sztandaru dla OSP w Gryfowie Śląskim

dzonych łącznie 5 wystaw – sienkiewiczowska, 
motywy teatralne, motywy Wyspiańskiego, 
motywy Don Kichote’a oraz obecna poświęco-
na Janowi Pawłowi II.

J.T. Czosnyka napisał kilkaset artykułów  
i notatek prasowych na tematy ekslibrisologicz-
ne. W 2001 roku powstała książka „Ekslibrisy 
Jana Pawła II”, której wydawcą był Ośrodek 
Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzy-
mie. Książkę tę J.T. Czosnyka wręczył osobiście 
papieżowi w tym samym roku na audiencji  
w Rzymie.

Obecna wystawa w Gryfowie Śląskim to  
56 ekspozycja ekslibrisów papieskich z kolekcji 
Józefa Tadeusza Czosnyki. Prezentowany jest 
na niej wybór 135 znaków książkowych a także 
kilka pamiątek z udziałów kolekcjonera w au-
diencjach w Watykanie. Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia ekspozycji. 

9 listopada w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim odbył się uroczysty 
apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Słowno-muzyczną insce-
nizację przygotowali nauczyciele: Ewa Kasprzak,  Marta Reimann i  Maciej 
Styszyński, scenografię przygotowała Beata Wolar, a o oprawę fotograficzną 
zadbała Agnieszka Guzy. W programie wystąpili uczniowie uczęszczający na 

zajęcia koła historycznego oraz Wesołe Nutki. Z satysfakcją informujemy, że ta 
szczególna lekcja historii, podczas której dzieci mogły zapoznać się z ważnymi 
faktami z lat 1772 -1918, wzbudziła spore zainteresowanie i została nagrodzo-
na burzą oklasków. Entuzjazm młodzieży podzielił dyrektor Dariusz Zatoński, 
który złożył autorom programu gratulacje. 

Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
        RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

     ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 
                       W GRYFOWIE ŚLĄSKIM
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Coś się kończy i coś zaczyna
Pod koniec października, po raz drugi w tym 

roku, kobiety mogły skorzystać z badań mammo-
graficznych w mammobusie ustawionym przy 
Kościele Parafialnym. NZOZ Caritas Wrocław 
organizuje nieprzerwanie od 11 lat badania dla ko-
biet z naszej Gminy i Miasta w ramach programu 
bezpłatnego (50-69). Odpłatnie z badania mogą 
skorzystać kobiety z pozostałych grup wiekowych – 
od 40 roku życia wzwyż. Wykonanie mammografii 
w przypadku kobiet poniżej 40 roku życia wymaga 
skierowania od lekarza specjalisty.

Dzięki tej pozasystemowej akcji, nasze miasto 
wpisuje się w program profilaktyki raka piersi. Paź-
dziernik jest od lat miesiącem walki z tą chorobą. 
Szczególnie w większych miastach popularne są 
marsze „różowej wstążki”. Dzięki takim akcjom 
wiele się zmieniło w zakresie dostępności do badań. 
Na początku skorzystanie z nich wymagało wielu 
starań i determinacji organizatorów. Pamiętamy 
grupowe wyjazdy na mammografię do szpitala 
w Zgorzelcu, do NZOZ w Legnicy, oraz do przy-
chodni zdrowia w Jeleniej Górze. Tamten czas się 
skończył. Teraz mammobusy ustawiają się nawet 
pod supermarketami. Najważniejsza jest jednak 
jakość badań i rzetelność stawianych diagnoz.

W przypadku NZOZ Wrocław przez cały czas 
utrzymuje się ten sam wysoki standard badań. Zda-

Prowadzone są zapisy na wczasy w roku 
2012, które będą zorganizowane w następują-
cych miejscowościach:

I. w Zakopanem – Pardałówce z pobytem w Kra-
kowie w terminie od 28.04.2012 do 30.04.12 pobyt 
w Krakowie (zwiedzanie z przewodnikiem, zakwa-
terowanie Hotel Krakus-Junior) od 01.05.2012 do 
06.05.2012 w Zakopanem w DW DANIELKA. 
W drodze powrotnej zwiedzanie obozu zagłady 
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Koszt pobytu to 790 zł. W cenie: Transport 
autokarowy w obie strony; Zakwaterowanie  
w pokojach 2, 3 osobowych z łazienkami, TV; Peł-
ne wyżywienie; Usługi przewodnickie (Kraków, 
Oświęcim). Za dodatkową opłatą możliwość sko-
rzystania ze spływu przełomem Dunajca (koszt 
ok. 60 zł – ponad 2 godz. spływu na łodziach 
flisackich).
II. w Jarosławcu w Ośrodku Wczasowo-Reha-
bilitacyjnym „ARKA” w terminie: 23.06.2012-
06.07.2012 (14 pełnych dni). Koszt pobytu to 
1550 zł.W cenie: Transport w obie strony wyjazd 
22 czerwca 2012 r.; Pełne wyżwienie; Zakwate-
rownie w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami, 
balkonami, TV, czajnik, ręczniki; Zabiegi rehabili-
tacyjne dla każdego uczestnika; biesiada turnuso-
wa przy muzyce, ogniska, wycieczka.
III. w Pogorzelicy w Ośrodku Wypoczynko-
wym KOMANDOR w terminie od 22.08.2012 
do 31.08.2012 r.(9 pełnych dni). Koszt pobytu 
to 810 zł. W cenie: transport w obie strony; 
zakwaterowanie w pokojach 2,3 osobowych 
w domkach murowanych na terenie ośrodka 
w pokoju łazienka, TV, lodówka; pełne wyży-
wienie; zabawa taneczna, ognisko przy muzyce;  
W każdym przypadku koszt transportu uza-
leżniony od cen paliwa w czasie wyjazdu. Przy 

zapisie obowiązuje przedpłata w kwocie 200 zł 
od osoby.

***
Informujemy, że prowadzone są zapisy na 

Wieczerzę Wigilijną dla osób starszych i sa-
motnych z terenu naszej gminy i miasta. Kolacja 
odbędzie się w dniu 21 grudnia o godz. 15.30 
w Gryfowskim Ośrodku Kultury przy ulicy 
Kolejowej 33a. Zapisy w Klubie Seniora w godz. 
otwarcia. 

***
Zapraszamy na ANDRZEJKI 2011 organi-

zowane 26 listopada o godz. 17.00 w M-GOK. 
przy ul. Kolejowej 33a.

W programie: wspaniała zabawa taneczna 
przy muzyce; 3 posiłki na gorąco, zimne przy-
stawki, gorące i zimne napoje, szampan, ciasto; 
stoliki numerowane; Inne ANDRZEJKOWE 
niespodzianki! Wstęp 30 zł. Zapisy w Klubie 
Seniora lub telefonicznie pod nr 669-835-570, 
75 78-12-662. Ilość miejsc ograniczona.

***
Organizujemy wyjazd do teatru do Jeleniej 

Góry na sztukę pt. Scrooge. Opowieść Wigilij-
na. Wyjazd nastąpi 11 grudnia br. (niedziela) 
o godz. 15.45 z rynku w Gryfowie Śląskim. 
Koszt wyjazdu – 30 zł. Zapisy w Klubie Seniora 
w godz. otwarcia lub telefonicznie 669-835-570, 
75 78-12-662

Bliższe informacje i zapisy: 
Stanisław Dasiak tel. 75 78-12-662 

lub 669-835-570 lub w każdą 
niedzielę w Klubie Seniora od 

godz. 14 oraz wtorek od godz. 16

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców województwa dolnośląskiego, dążąc do 
dalszego wzrostu poczucia ich bezpieczeństwa 
i ograniczenia przestępczości, w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu funkcjonuje 
infolinia pod nazwą „Policyjny Telefon Zaufania”. 
Przeznaczona jest do kontaktu mieszkańców 
województwa dolnośląskiego z Policją w zakresie 
wydarzeń dotyczących przestępczości kryminal-
nej i zagrożeń porządku publicznego.

Numer Policyjnego telefonu Zaufania:
1. 800-283-107 (z telefonów stacjonarnych / 

połączenie bezpłatne),
2. (71) 344-15-53 (numer dla użytkowników 

telefonów stacjonarnych i komórkowych /
połączenie płatne wg stawek operatora.) 

Celem funkcjonowania Policyjnego Telefo-
nu Zaufania jest umożliwienie mieszkańcom 
Dolnego Śląska przekazywania informacji oraz 
wniosków dotyczących:
• zagrożeń i niebezpieczeństw, w tym miejsc 
zagrożonych przestępczością i punktów niebez-
piecznych na drogach i ulicach, 
• osób, miejsc i zdarzeń kryminalnych oraz innych 
faktów, pozostających w zainteresowaniu policji, 
• udzielania porad z zakresu: sposobu załatwia-
nia spraw urzędowych w jednostkach Policji, 
prewencji kryminalnej, przeciwdziałania zjawi-
skom patologii społecznych, a w szczególności 
przemocy w rodzinie i seksualnego wykorzy-
stania małoletnich.

Pod numerem „Policyjnego Telefonu Zaufania” 
policjant dyżuruje od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach od 10.00-18.00. W pozostałe dni i godziny 
wszystkie informacje są nagrywane i odsłuchiwane 
przez kolejnego dyżurującego funkcjonariusza. 

rzały się problemy z wolno działającym internetem 
na etapie wstępnego wywiadu. Obecnie ten man-
kament został też wyeliminowany. Od początku 
badań prowadzonych w Gryfowie w mammobusie 
Caritasu Wrocław, to znaczy od 2001 roku, obraz 
z aparatu rentgenowskiego jest odczytywany przez 
dwóch niezależnych lekarzy i wszystkie opisy mają 
dołączone klisze – łącznie 4 zdjęcia. Nie spotkałam 

się z reklamacjami ze strony kobiet. Za jakiś czas 
prawdopodobnie skończy się również czas badań 
przy Kościele.

Po zakończeniu pracy zawodowej planuję 
wyjazd na stałe z Gryfowa, a badania powinny się 
odbywać w budowanej przychodni zdrowia, czyli 
w systemie służby ochrony zdrowia, tam gdzie jest 
ich naturalne miejsce.

Żeby było bezpieczniejZarząd PKPS informuje
Helena Okulowska
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Początki harcerstwa w Gryfowie 
wspomnienia hm PL Tadeusza Polesiaka
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Kurier Gryfowski

Jak wspomina druh hm PL 
Tadeusz Polesiak, jesienią w 1945 
roku powołana została grupa mło-
dzieży działającej przy tutejszej 
szkole z inicjatywy harcerza, ucznia 
liceum w Jeleniej Górze Maria-
na Koteckiego. W październiku  
w dawnych kamieniołomach, zebra-
ła się grupa 24 chłopców (6 czwórek) 
m.in. Zdzisław Jabłoński, Tadeusz 
Polesiak, Ryszard Fridel, Longin 
Tomicki i Edward Szyszkowski. 
Drużynowym został Ryszard Fridel, 
1 przybocznym Tadeusz Polesiak,  
2 przybocznym Longin Tomicki. 

Na początku roku 1946 nadano 
im 37 Numer Drużyny Harcerskiej 
im. Bolesława Chrobrego. Pierwszy 
występ odbył się już na defiladzie 
1 maja w 1946. Pierwsze mundury 
harcerskie przerabiane były z mun-
durów poniemieckich. Dziewczęta 
nosiły stroje biało-granatowe z lilijką 
na lewej piersi. 

Szkoła mieściła się wtedy w bu-
dynku, gdzie obecnie znajduje się 
Zespół Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych. Nie wszyscy wiedzą, 
że w tamtych czasach duża część 

budynków zajęta była przez Armię 
Radziecką, oddzieloną od mieszkań-
ców, wtedy jeszcze Gryfiogóry pło-
tem przebiegającym od rynku, ulicą 
Lubańską, Partyzantów, Osiedlem  
7 Dywizji, Osiedlem Horyzont, aż do 
krzyżówki. Dyrektorka szkoły zezwo-
liła harcerzom spotykać się w auli. 
Kiedy w roku 1948 wojska rosyjskie 
wyjechały do Legnicy, płot dzielący 
miasto zlikwidowano, a szkołę prze-
niesiono do budynku, gdzie obecnie 
znajduje się gimnazjum. 

W 1946 r. powstała drużyna 
harcerek. Drużynową była Zofia 
Żach, a przyboczną Zofia Kotecka. 
Na spotkania zapraszani byli: druh 
Janiszewski i Marian Kotecki. My, 
wspomina druh Polesiak, byliśmy 
paczką ze szkoły z siódmej klasy. 
Potem grupa ta chodziła do różnych 
szkół w Jeleniej Górze i mieszkała 
wspólnie w internacie. Przyjeżdżali 
do nas i dorywczo nam pomagali.

W latach 40 powstała Drużyna 
Zuchów prowadzona przez Jacka 
Kaczorowskiego, Danutę Kaczo-
rowską, a gdy ci wyjechali, przez 
Wandę Aryko. W 1948 r. Fridel 
wyjechał do Jeżowa Sudeckiego, a ja 
zostałem drużynowym 37 Drużyny 
do roku 1950. Już wtedy drużyna 
harcerska zarobkowała. Dostaliśmy 
zezwolenie na sprzedaż choinek. 
Oprócz tego odbywały się zabawy 
taneczne w tzw. Sali Tabańskiego.

W 1946 r. zakupiono „propor-
czyki” do fanfary, które wyhaftowała 
nam nauczycielka z Jeleniej Góry,  
4 werble i fanfary. Jeden z proporców 
z nieco późniejszych lat zachował się 
do dzisiejszych czasów. Został udo-
stępniony wraz ze zdjęciami histo-
rycznymi Komendzie Hufca ZHP 
we Lwówku Śl. na jubileusz 60-lecia 
i niestety zaginął. 

W tym czasie powstała też 
drużyna „Wodniacy”. Miała to być 
drużyna żeglarska. Harcerze mieli 
kupione od tutejszych Niemców  
4 kajaki, łodzie kanadyjskie i wiosła. 
Na rzece Kwisie, prawie do jeziora, 
wybudowane były miejsca (przy-
stanie) do wypożyczania kajaków  
i łodzi. Brzeg był ogrodzony liną po 

W październiku Towarzystwo Miłośników Gryfowa zorganizowało imprezę „Stulecie Harcerstwa Polskiego – wspomnienie gryfowskich 
harcerzy”. Jej pokłosiem jest poniższy tekst opracowany przez Barbarę Baszak na podstawie rozmowy z druhem hm PL Tadeuszem 
Polesiakiem.

prawej, „spacerowej” stronie, żeby 
nikt nie wpadł do wody. Jednak  
w roku 1948 jezioro stało się obiek-
tem strategicznym i zabroniono pły-
wać. Z czasem cały sprzęt pływacki 
zniszczał. 

Później istniała drużyna starszo- 
harcerska, ale nie była zarejestrowa-
na, ponieważ byli w niej funkcyjni, 
co kolidowało w ówczesnych cza-
sach w jej prowadzeniu.

Gdy druh hm PL Tadeusz Po-
lesiak został powołany do wojska, 
na Komendanta Hufca w Gryfowie 
powołano Henrykę Świdrak. Wte-
dy „Drużyny Klasowe” – bo były to 
dziwne czasy, prowadził Stanisław 
Pszczoła.

Oprac. Barbara Baszak
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Weźmy sprawy w swoje ręce!
Tylko do końca bieżącego roku, czyli do 31 grudnia 2011, istnieje możliwość wyku-

pienia wynajmowanego mieszkania na własność za 1% wartości. Od 2012 roku takiej 
możliwości nie będzie. Szanowni najemcy! To ostatnia szansa stania się właścicielem 
swojego mieszkania za przysłowiową „złotówkę” –  nie zmarnujmy jej!

W wyborach uzupełniających na radnego 
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski (okręg nr 2  
w Gryfowie Śląskim) zarządzonych na dzień 18 
grudnia 2011 r. Komisarz Wyborczy w Jeleniej Gó-
rze zarejestrował następujące Komitety, które złożyły 
zawiadomienie o zamiarze zgłaszania kandydata:
1. Komitet Wyborczy Sojusz 
Lewicy Demokratycznej
2. Komitet Wyborczy Wyborców Anny Tonia 
3. Komitet Wyborczy Wyborców 
Antoniego Lewkowicza 
4. Komitet Wyborczy Wyborców 
Jana Kownackiego
5. Komitet Wyborczy Wyborców 
Marta Krawczyk
6. Komitet Wyborczy Wyborców 
Patryka Bobika
7. Komitet Wyborczy Wyborców 
Stanisława Dasiaka
8. Komitet Wyborczy Wyborców 
Stanisława Sawczak
9. Komitet Wyborczy Wyborców Sylwii Całko
10. Komitet Wyborczy Wyborców Wojtkun
11. Komitet Wyborczy Wyborców 
Zygmunta Packa.

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze powo-
łał także Miejską Komisję Wyborczą w składzie: 
Andrzej Dudzik, Krystyna Teresa Grzegorek, 
Małgorzata Kozłowska, Renata Misiak, Barbara 
Pryjda, Monika Karolina Ptaszkowska, Jolanta 
Sikorska. Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wybor-
czej będzie podany na stronie www.gryfow.pl oraz 
rozplakatowany na tablicach ogłoszeń.

W wyborach uprawnionych było 8 333 mieszkańców gminy Gryfów Śląski. Głosowało 3 
191 osób, co dało słabą frekwencję ogólną 38,29%. Szczegółowo wynosiła ona: w obwodzie nr 
1 - Gryfów Śląski oraz Młyńsko i Krzewie Wielkie – 41%, w obwodzie nr 2 – Gryfów Śląski 43%,  
w obwodzie nr 3 – Gryfów Śląski – 39%, w obwodzie nr 4 – Gryfów Śląski oraz Proszówka i Wie-
ża – 35%, w obwodzie nr 5 – Rząsiny i Wolbromów – 31%, w obwodzie nr 6 – Ubocze – 40%  
i w obwodzie nr 7 – szpital w Gryfowie Śląskim – 54%.
W głosowaniu do Sejmu Rzeczypospolitej najwięcej głosów otrzymali:
1) Grzegorz Schetyna – KWW PO – 766 głosów, 2) Rafał Ślusarz – KWW PiS – 733 głosów,
3) Małgorzata Szmajdzińska – KWW SLD – 312 głosów,
W głosowaniu do Senatu Rzeczypospolitej najwięcej głosów otrzymali:
1) Jan Michalski – KWW PO – 1125 głosów, 2) Roman Kulczycki – KWW PiS – 690 głosów,
3) Jerzy Zieliński – KWW Rafał Dutkiewicz – 44 głosy

Za sprawne i profesjonalne przeprowadzenie głosowania składam serdeczne podziękowania wszystkim 
członkom obwodowych komisji wyborczych, które pracowały pod przewodnictwem pań: Urszuli Magi, 
Teresy Ciereszko, Kingi Jezioro, Anny Boskiej, Renaty Celuch i Agnieszki Muszki oraz pana Andrzeja 
Dudzika. Dziękuję operatorom sieci informatycznej pod kierownictwem koordynatora pana Grzegorza 
Bielaka. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz stażystom za profe-
sjonalne przygotowanie wyborów i dyżury w dniu wyborczym. Bardzo serdecznie dziękuję dyrektorom 
gminnych jednostek organizacyjnych za przygotowanie lokali wyborczych i zapewnienie komfortowej 
pracy członkom obwodowych komisji wyborczych: Alicji Kownackiej – Gimnazjum, Dariuszowi Zatoń-
skiemu – Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim, Annie Domino – Miejsko – Gminny Ośrodek Kul-
tury, Annie Pląskowskiej – Szkoła Podstwowa w Uboczu, Tadeuszowi Deptule – Szkoła Podstawowa w 
Rząsinach oraz personelowi szpitala w Gryfowie Śląskim. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za bardzo miłą, 
sympatyczną i profesjonalną współpracę. PODZIĘKOWANIE

Bardzo serdecznie dziękujemy strażakom 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu Wielkim 
za udzielenie pomocy przy zabezpieczeniu dachu 
po wybuchu butli gazowej w naszym budynku 
mieszkalnym.

Informacja o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 9 października 2011 r.

Wybory 
uzupełniające

Adam i Krzysztof Czajkowscy

Czy ostatnie 10 sekund  meczu może zaważyć 
na wyniku turnieju? Czy w tak krótkim czasie 
może dojść do  przetasowań, które zaskoczą 
uczestnków i kibiców? Czy turniej może trzymać 
w napięciu całe cztery godziny? Otóż tak drama-
tyczny przebieg miała pierwsza odsłona Turnieju 
Piłki Ręcznej o Puchar Przewodniczącego Rady 
Powiatu Lwóweckiego. 

5 listopada w Mirsku bój toczyły dziewczęce 
zespoły szkół gimnazjalnych. Gryfowskie Gim-
nazjum reprezentowane przez: Wiktorię Marzec, 
Weronikę Wysopal, Karolinę Dziadkowską, 
Agatę Sieracką, Klaudię Bitner Natalię Kozioł,  
Dominike Hawrylewicz, Martę Buchowską, 
Beatę Kotarbę oraz Magdalenę Kostrzewę, dało 
pokaz koncertowej gry. Niestety, do pełni szczęś-
cia zabrakło tytułowych 10 sekund. 

Nasza drużyna prowadziła w meczu z Lwów-
kiem. W ostatnich sekundach padł decydujący 
strzał, który przesądził o wszystkim. Drużyna 
zajęła III miejsce. Wielkie gratulacje dla trenera  
Krzysztofa Złocika, ponieważ zespół prezentuje  
wysoki poziom i dobrze rokuje na przyszłość.  
Dziewczyny pokazały wolę walki i determinację 
godną piłkarskich elit. Jako jeden z celów turnieju, 
jego organizatorzy widzą wyławianie sportowych 

talentów. Zauważona została już Magdalena Ko-
strzewa, którą okrzyknięto najlepszą bramkarką 
turnieju w kategorii szkół gimnazjalnych.

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak

Do szczęścia zabrakło 10 sekund

Red.
Adam i Krzysztof Czajkowscy

Gryfowska drużyna z trenerem Krzysztofem Złocikiem, radną powiatową Małgorzatą  
Szczepańską i organizatorem turnieju – Przewodniczącym Rady Powiatu Lwóweckiego 
Henrykiem Kuleszą.
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Historia kazachskiego zesłania małej Leokadii

Gdy po raz pierwszy usłyszałyśmy na lekcji 
historii informację o konkursie „Historia Bliska”, 
uznałyśmy, że jest to zajęcie zbyteczne i niepo-
trzebne. Zadawałyśmy sobie pytania; Po co nam 
to właściwie? Do czego nam się to przyda? Jednak 
po przemyśleniu pewnych aspektów, postano-
wiłyśmy podjąć wyzwanie. Początki były trudne, 
bo nie wiedziałyśmy zupełnie od czego zacząć  
i o czym właściwie napisać. Miałyśmy twardy orzech 
do zgryzienia, ponieważ kolejny problem dotyczył 
wyboru odpowiedniego i satysfakcjonującego 
nas tematu. Dzisiaj z perspektywy czasu jesteśmy 
przekonane, że najlepszym wyborem okazał się ten 
zatytułowany; „Szkolna fotografia – losy Polaków 
na Wschodzie”

Szczególnie zajęłyśmy się fotografią, którą udo-
stępniła nam jedna z mieszkanek Gryfowa Śląskie-
go pani Leokadia Nizioł (prywatnie jest ona babcią 
jednej z nas – Beaty). Poświęciła nam wiele czasu 
by opowiedzieć historię swego zesłania. W trakcie 
wielu rozmów dowiedziałyśmy się także o zsyłkach 
Polaków na Wschód ZSRR. Zaskoczyła nas infor-
macja, że w Kazachstanie, do którego była zesłana 
były polskie szkoły. Zwykłe „spotkania przy herbat-
ce” stały się nie tylko ciekawymi lekcjami historii, 
ale i życia. Dzięki temu cofnęłyśmy się w czasie  
i poznałyśmy losy Sybiraków, którzy doświadczyli 
na własnej skórze zesłania. Bardzo mocno przeży-
wałyśmy widok często wzruszonej babci, pomimo 
tego dalej kontynuowałyśmy naszą pracę. Została 
ona przede wszystkim oparta na opowieściach na-
szej bohaterki, a także na przeprowadzanych z nią 

wywiadach. Równie przydatne okazały się książki 
historyczne oraz dokumentacja pani Leokadii 
Nizioł tj. listy, zdjęcia, dokumenty urzędowe oraz 
pamiątki (książki i podręczniki do nauki).

Z czasem zaczęłyśmy się zatracać w naszej pracy, 
co wpłynęło na coraz bardziej dogłębne doszukiwa-
nie się szczegółów. Chciałyśmy wiedzieć wszystko, 
poznać różnorakie ciekawostki oraz najdrobniejsze 
szczegóły. Gdy nasze opracowanie zostało wysłane 
do Warszawy na konkurs, z niecierpliwością ocze-
kiwałyśmy ostatecznych wyników. Niestety jak się 
później okazało – nie zdobyło ono żadnej nagrody, 
ani wyróżnienia, lecz nie złamało nas to zbytnio. 
Chcemy nadal zajmować się historią. Teraz oczeku-
jemy kolejnej edycji konkursu. Jak ona się dla nas 
skończy? Nie wiemy.

Nim przedstawimy losy Leokadii Nizioł na ze-
słaniu w Kazachstanie, w kilku zdaniach zapozna-
my czytelników z deportacjami władzy radzieckiej 
wobec Polaków mieszkających do 1939 roku na 
kresach wschodnich. Masowe zesłania nie były ani 
wynalazkiem systemu radzieckiego ani osobistym 
wymysłem Stalina, ale to właśnie w tym systemie 
zastosowano je na niewyobrażalną skalę. Ofiarą 
tej praktyki padli w latach 1940-1941 nasi rodacy. 
Wraz z wysiedleniem z rodzinnych stron prze-
siedleńcy tracili cały majątek. Musieli tworzyć od 
podstaw nowe warunki życia, a okoliczności tego 
procesu były ekstremalnie trudne. Życie codzienne 
stawało się niekończącym pasem udręk, ludzkich 

Poniższym tekstem inaugurujemy cykl materiałów pod hasłem „Oni przyjdą po nas”, czyli Inkubator Adeptów Dziennikarstwa przygotowywanych przez uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim w ramach unijnego projektu- „Lepsza Edukacja- Lepsza przyszłość”. Paulina 
Kozińska i Beata Nizioł sięgnęły do nieznanego epizodu z czasów stalinowskich zsyłek – funkcjonowania polskich szkół na terytorium Kazachskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej. Ukazały te wydarzenia poprzez przedstawienie skomplikowanych losów jednej z mieszkanek Gryfowa Śląskiego – pani Leokadii Nizioł.

dramatów i tragedii. Rzeczywistość miała odgrywać 
funkcje degradującą jednostkę ludzką do poziomu 
siły roboczej i podporządkowującej się nakazom  
i zakazom. Jakże głęboki sens miało powtarzane 
ze srogim ostrzeżeniem przez niższych i wyższych 
funkcjonariuszy, a z życzliwością przez prostych 
ludzi ,,nie priwykniosz – padochniesz”, będące sym-
bolem tamtejszej codzienności.

Mała Leokadia wywieziona została 13 kwietnia 
1940 r. Miała wtedy zaledwie siedem lat, a jej siostra 
sześć tygodni. Nad ranem usłyszeli enkawudzistów. 
Mama ubrała ją w najcieplejsze ubrania, jakie miała. 
Spakowała wielki kosz z jedzeniem. Odwieziono je 
na stację kolejową, gdzie czekał już pociąg z wago-
nami bydlęcymi. Podróż trwała około dwóch mie-
sięcy. W wagonie były dwa malutkie, zakratowane 
okienka, przez które czasami wpadały promienie 
słońca. Najbardziej poniżające dla Polaków było 
załatwianie potrzeb fizjologicznych- musieli to ro-
bić na środku do wydrążonej dziury. Raz dziennie 
dawano „kipiatok”, czyli gorącą wodę i chleb, a także 
słoną rybę. Babcia pamięta kobietę, która podczas 
podróży trzymała swoje martwe dziecko przez kilka 
dni z obawy, że je straci. Po przybyciu na terytorium 
Kazachskiej Republiki Radzieckiej, Leokadia wraz  
z mamą i blisko czteromiesięczną siostrą przybyły 
do swojego miejsca docelowego – Zatonia, dzielni-
cy Semipałatyńska, miasta położonego po środku 
nieprzyjaznego stepu… 

Taniec kwiatów (1942 rok). Od lewej: Stefania, Lila, Kazimiera, Rela, Danuta, Rysia, Roza, 
Alicja, Leja, Irka.

Beata Nizioł, Paulina Kozińska

Na nasz konkurs zdjęcia nadesłali: Agnieszka Nowak, Paulina Kinal i Jacek Markowski. Wybrali-
śmy fotografię przysłaną przez Paulinę Kinal (fot. na stronie 20).

Gratulujemy i zachęcamy państwa do udziału w konkursie. 
Oczekujemy zdjęć, na których znajdą się:
• architektura Gryfowa (zabytki, budowle, charakterystyczne dla miasta detale architektoniczne),
• ludzie (mieszkańcy Gryfowa),
• ciekawe miejsca, wydarzenia związane z naszym miastem,
• fotografie z przeszłości.

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

Poznaj miasto moje – konkurs dla mieszkańców

Na chłodną końcówkę listopada i zimny 
grudzień Biblioteka Publiczna przygotowała 
dla Państwa imprezy kulturalne, na które już 
dziś serdecznie zapraszamy:
• 25 listopada o godz. 17.00 – wernisaż wysta-
wy poplenerowej z Gryfic „Artystyczne Spot-
kania Przyjaciół – malarstwo-fotografia”.
• 2 grudnia o godz. 17.00 – wieczór literacko- 
muzyczny Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak. 
O tym wyjątkowym wieczorze pisaliśmy w poprzed-
nim numerze Kuriera, jednak z przyczyn obiektyw-
nych zmieniła się data wydarzenia z 30 listopada na 
2 grudnia.
• 9 grudnia – wernisaż wystawy oraz spot-
kanie podsumowujące rok rowerowy Gry-
fowskiego Towarzystwa  Cyklistów „Zawsze 
w niedzielę, zawsze z gryfowskiego rynku  
i zawsze o godz. 10.00”. 
• 29 grudnia – wernisaż wystawy malarstwa 
wybitnego malarza i grafika profesora war-
szawskiej ASP Rafała Strenta.

Serdecznie zapraszamy na  ul. Kolejową 44, do 
Europejskiego Centrum Kulturalno-Informacyj-
nego – nowej siedziby Biblioteki Publicznej.

To nas rozgrzeje 
w zimne dni

cdn
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Informator Powiatowy
XIII Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego

Marcin Lampart

Pomoc społeczna w po-
wiecie lwóweckim – funk-
cjonowanie i zakładane kie-

runki rozwoju w kontekście działalności powia-
towych jednostek organizacyjnych była głównym 
tematem Sesji, która odbyła się 28 października 
2011 roku. 

Sesję od powitania przybyłych gości rozpo-
czął Henryk Kulesza – Przewodniczący Rady.  
Po powitaniu, głos zabrał Józef Stanisław Mrów-
ka – starosta lwówecki, który zdał sprawozdanie 
z posiedzeń Zarządu Powiatu, które odbyły się 
pomiędzy Sesjami Rady. 

Wiele dyskusji wywołał główny temat zwoła-
nej Sesji – funkcjonowanie pomocy społecznej 
w powiecie. Za punkt wyjściowy dyskusji posłu-
żyła prezentacja przygotowana przez Wydział 
Infrastruktury Społecznej, a przedstawiona przez 
Mariusza Mendochę – Naczelnika Wydziału. 
Prezentacja zbiorczo przedstawiała sytuacje we 
wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu 
związanych z pomocą społeczną. Pomoc społecz-
na w powiecie to wyjątkowy obszar działalności. 
Na terenie powiatu z powodzeniem działają dwa 
domy pomocy społecznej oraz Warsztat Terapii 
Zajęciowej. Wszystkie instytucje funkcjonują 
stabilnie. 

Uzupełnieniem informacji była prezentacja 
Izabeli Romanek, kierownika Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, która przedstawiła 

nowe obowiązki wynikające z przyjętej niedawno 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, które muszą zostać wprowadzone od 
początku 2012 roku. Jedną z istotnych zmian jest 
wprowadzenie nadzoru i opieki nad rodzinami 
zastępczymi przez koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej zatrudnionego przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie. Zmiany w ustawie wiążą 
się z koniecznością poniesienia dodatkowych 
kosztów przez samorząd powiatowy.

Podczas Sesji Radni przegłosowali dwie 
uchwały: przyjęli zmiany do budżetu na 2011 

rok oraz wprowadzili zmiany do planu podziału 
środków PFRON-u na 2011 rok. Treści uchwał 
wraz z uzasadnieniem opublikowane są na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem  
www.bip.powiatlwowecki.pl 

Kolejna Sesja zaplanowana jest na 30 grudnia 
2011 roku. 

Więcej aktualności na naszej stronie 
internetowej www.powiat.lwowecki.pl

Andrzejki 2011  
w „Stacji Nad Kwisą”

26 listopada, godz. 19.00
Zabawa przy przebojach muzyki 

rozrywkowej w wykonaniu zespołu VIET-CONG. 
Oferujemy świetną zabawę, obfite menu, alkohol!

Atrakcją wieczoru AISHA 
Gwiazda tańca orientalnego! 

     

To wszystko za jedyne 100 zł od osoby.
 Ilość miejsc ograniczona! 

Rezerwacje miejsc pod numerem 
tel. 795-453-139 lub bezpośrednio w hotelu.

Zespół Boogie Boys to laureaci wielu festiwali, półfinaliści progra-
mu  Must Be The Music,  dwa fortepiany i perkusja, dźwięki, których 
długo nie zapomnicie!

Bądźcie Państwo z nami 25 listopada od godziny 20.00.

Nie przegapcie Boogie Boys!
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Dzięki ciężkiej pracy całej społeczności szkolnej: 
pracowników szkoły, rodziców, uczniów, wsparciu 
władz samorządowych oraz zaangażowaniu róż-
nych osób i instytucji, 21 października 2011 r. do-
stąpiliśmy zaszczytu przyjęcia naszej placówki do 
Klubu Przodujących Szkół Krajowego Stowarzy-
szenia Pomocy Szkole w Warszawie. Członkostwo 
w klubie przodujących szkół w Polsce, to wielki 
zaszczyt i zobowiązanie

Do Klubu mogą kandydować szkoły legity-
mujące się wspólnym i trwałym dorobkiem całej 
społeczności w realizacji podstawowych celów 
wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, 
dobrą atmosferą i kulturą pracy, indywidualnym 
obliczem pedagogicznym, czystością, ładem  
i porządkiem, wysokim poziomem estetycznym, 
zdrowym klimatem moralnym, kształtowaniem 
postaw społecznych, obywatelskich i patrio-
tycznych, dobrymi wynikami dydaktycznymi, 

tworzeniem warunków rozwoju dla uczniów 
uzdolnionych, zapobieganiem niepowodzeniom 
szkolnym i trudnościom wychowawczym. Nasza 
Szkoła te warunki spełniła i uzyskała aprobatę Za-
rządu Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole 
w Warszawie. Rekomendację w tej sprawie wydał 
naszej placówce pan Waldemar Motyka – sekretarz 
Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole 
w Jeleniej Górze. Jesteśmy dumni z wyróżnienia, 
gdyż na ponad 7000 szkół w Polsce jesteśmy (na 

Szkoła w Uboczu nie została na uboczu, bo Ubocze jest urocze

chwilę obecną) 210 
szkołą w klubie oraz 
pierwszą w gminie  
i w powiecie.

Akt przyjęcia do 
Klubu Przodujących 
Szkół wręczyła Zofia 
Grzebisz-Nowicka 
– Przewodnicząca 
Krajowego Stowa-
rzyszenia Pomocy 
Szkole. Ten ważny 
dla nas dzień przy-
padł w zbliżającą się 
11 – rocznicę nadania 
szkole imienia Wła-
dysława Stanisława 
Reymonta – wielkiego 
Polaka i patrioty. 28 

października 2000 roku to dzień, który na za-
wsze zostanie w naszej pamięci, bo od tego dnia 
wszystko się zaczęło i wiele się zmieniło. Pani dy-
rektor szkoły Helena Nestmann w dniu 6 kwietnia 
2000 r. wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej  
o nadanie szkole imienia W. S. Reymonta.

30 czerwca 2000 r. Rada Miejska Gminy Gryfów 
Śląski pod przewodnictwem pana Witolda Mikosa 
podjęła uchwałę o nadaniu naszej szkole imienia. 
Burmistrz Antoni Lewkowicz, zarządzający wów-

czas naszą gminą i miastem uroczyście ogłosił  
28 października 2000 r., że patronem naszej szkoły 
jest W. S. Reymont, fundując tablicę pamiątkową. 
Sztandar ufundowali państwo Teresa  i Tadeusz 
Matusewiczowie, Rada Sołecka naszej wsi ufundo-
wała drzewiec do sztandaru. Dzięki staraniom ów-
czesnych posłów Olgierda Poniźnika oraz Tadeusza 
Samborskiego, władz gminnych, zaangażowaniu 
całej wsi Ubocze w latach 2003-2005 przeprowa-
dziliśmy remont kapitalny naszej szkoły.

Okres od kiedy patronuje nam W.S. Reymont, 
jest dla nas bardzo pracowity, bogaty w wyda-
rzenia i spotkania z ważnymi osobistościami. 
Prezentujemy naszą szkołę na różnych uroczy-
stościach gminnych, powiatowych, wojewódzkich 
i ogólnopolskich. Staliśmy się członkami wielkiej 
społeczności Szkół Reymontowskich, nawiązali-
śmy wiele kontaktów w kraju oraz zaprzyjaźnili-
śmy się z przedstawicielami Polonii kanadyjskiej  
z Fundacji W.S. Reymonta w Toronto. Każdy Zlot 
Szkół Reymontowskich jest okazją do pogłębiania 
przyjaźni oraz promocji naszej wsi, całej gminy 
Gryfów Śląski oraz powiatu lwóweckiego. Od wielu 
lat reprezentujemy oraz promujemy naszą szkołę, 
wieś, gminę i powiat na corocznych spotkaniach 
szkół noszących imię naszego patrona:
2002 i 2003 roku – Chlewiska Dom Pracy Twórczej 
,,Reymontówka” na Mazowszu
2003 roku – Chlewiska Dom Pracy Twórczej 
,,Reymontówka” na Mazowszu – powołano mnie  
z inicjatywy posła Tadeusza Samborskiego w skład 
Ogólnopolskiej Rady Programowej Szkół Reymon-
towskich Mazowsze
2004 r. - Zabrodzie, Mazowsze
2005 r. - Szczutowo, Mazowsze
2006 r. - Nowa Wieś, na Podlasiu
2007 r. - Wisła – Perła Beskidów
2008 r. – Lipce Reymontowskie w województwie 
łódzkim
2009 r. – Kołaczkowo Wielkopolska
2010 r. – Warszawa (...)

Okazana przez Państwa hojność i dobroć nam  
i naszym uczniom jest dowodem na to, że nigdy nie 
pozostajemy osamotnieni w naszych codziennych 
zmaganiach, że zawsze możemy na Państwa liczyć  
i że to właśnie dzięki Wam, Drodzy Rodzice i Przyja-
ciele, nasz szkolny świat staje się bardziej radosny.

Poniżej przedstawiamy fragment przemówienia dyrektor Anny Pląskowskiej z uroczystości przyjęcia szkoły w Uboczu do Klubu Przodujących Szkół.
Red.

Zofia Grzebisz-Nowicka wręcza Annie Pląskowskiej 
akt przyjęcia do Klubu Przodujących Szkół.

Scenka na temat życia Reymonta.

Pierwsza klasa tuż po pasowaniu.
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Pierwszy konflikt z prawem jest najtrudniej-
szy. Jest obwarowany barierą strachu. Jeśli się ją 
pokona, drugi i każdy następny raz nie ma już 
większego znaczenia…

8 listopada Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury wspólnie z Zakładem Karnym Zaręba za-
prosił młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim do 
obejrzenia sztuki resocjalizacyjnej. 

„Była to opowieść o młodym, ambitnym 
chłopaku, który poznawał życie. Był uczciwy, 
pochodził z dobrego domu. Nastolatek, jakich 
wielu. Miał takie same marzenia, cele i małe 
osiągnięcia. Mógłby to być znajomy, sąsiad, 
przyjaciel, którego mija się w drodze do szkoły 
lub kolega z klasy. Niestety, czasami w naszym 
życiu dzieje się tak, że w pogoni za pieniędzmi, 
lepszym życiem, sukcesem trafiamy w ślepy 
zaułek, z którego nie ma już wyjścia. Tracimy 
wszystko i dopiero wtedy dochodzimy do 
wniosku, że sprawy wymknęły się spod kon-
troli, a rzeczywistość nas przerosła. Czy musi 
tak być, że dopiero utrata wolności uczy nas 
myślenia…”

Tak najkrócej przedstawić można sztukę, 
jaką przygotowali i wystawili w sali widowi-
skowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Gryfowie Śląskim skazani z Zakładu Karnego 
w Zarębie. Nad całością projektu czuwała pani 
psycholog Joanna Galińska. Cały projekt oparty 
jest na alternatywnych formach resocjalizacji 

W związku z dużym zaintereso-
waniem tym projektem już dzisiaj 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury 
wspólnie z Zakładem Karnym Zaręba 
zapraszają mieszkańców, młodzież od 
14 roku życia, rodziców oraz pedago-
gów na powtórkę sztuki, która odbę-
dzie się 9 grudnia br. (piątek) o godz. 
18.00 w sali widowiskowej M-GOK 
przy ul. Kolejowej 33a.

Ku przestrodze
według scena coda, czyli sztuki opartej na włas-
nym doświadczeniu. Realność sztuki dopełnia-
ła scenografia, niemal wierna kopia celi miesz-
kalnej oraz wnętrze baru, dyskoteki. Dekoracja, 
to kolejne wyzwanie i godziny poświęcone na 
jej stworzenie. Aktorzy to, na co dzień skazani 
mieszkańcy takiego „apartamentu”. Gra aktor-
ska była autentyczna i przekonywająca, bądź 
co bądź odgrywali sytuacje niejednokrotnie  
z własnego życia. Po spektaklu odbył się panel 
dyskusyjny, podczas którego młodzież mogła 
zadawać pytania.

Celem przedsięwzięcia było ostrzeżenie 
młodych ludzi przed nietrafnymi decyzjami 
życiowymi, które w konsekwencji mogą prowa-
dzić do więziennej izolacji. Nadrzędnym celem 
przedstawienia jest niesienie młodym ludziom 
przestrogi, by nie powielić błędów osób, które 
poprzez niewłaściwe wybory życiowe zostali 
pozbawieni wolności.

W powyższym artykule wykorzystano cytaty 
z komentarza do sztuki opracowanego przez por. 
mgr Joannę Galińską.

ad
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14 października to dzień, który „od zawsze” kojarzy 
się wszystkim z corocznym świętem polskiej oświaty. 
Z tej to właśnie okazji, ale przede wszystkim, oddając 
hołd swojemu patronowi – błogosławionemu Papieżowi 
Janowi Pawłowi II, cała społeczność szkolna Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. P. II  
w Gryfowie Śląskim, zgromadziła się w gryfowskiej 
świątyni pod wezwaniem św. Jadwigi. Uroczysta cele-
bra mszy świętej przywoływała 33 rocznicę wyniesienia 
metropolity krakowskiego – Karola Wojtyły, na „Stolicę 
Piotrową”. Uczestniczący w nabożeństwie nauczycie-
le, pracownicy szkoły, emerytowana kadra pedago-
giczna, rodzice, absolwenci, zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy miasta i gminy, w tak szczególny sposób, 
zainaugurowali cykl obchodów, trzech, jakże ważnych 
dla ZSOiZ, jubileuszy. Przed 60 laty, w 1951 roku,  
w mieście nad Kwisą, rozpoczął naukę pierwszy z kilku-
dziesięciu już roczników uczniów, tworzących historię 
szkolnictwa zawodowego o charakterze ponadpodsta-
wowym. Dwadzieścia lat temu, na początku polskiej 
transformacji ustrojowej, zostało utworzone Liceum 
Ogólnokształcące, jako istotny element Gryfowskiego 
Zespołu Szkół. Już 10 lat upłynęło, gdy na podstawie 
uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego, a wcześniej, po 
pozytywnej opinii ówczesnego Ordynariusza Diecezji 
Legnickiej Biskupa Tadeusza Rybaka, szkoła otrzyma-
ła tak wielce dla niej zobowiązujące imię patrona - wiel-
kiego papieża i naszego rodaka – Jana Pawła II. Mszy 
Św. przewodniczył ksiądz Krzysztof Kurzeja. Wygłosił 
on także homilię, w trakcie której przywołał najważniej-
sze karty historii gryfowskiej szkoły, podkreślając jej 
trwały wkład w kulturowy i społeczny rozwój regionu, 
tak miasta i gminy, jak również powiatu lwóweckiego. 
Szczególnie mocno zaakcentował znaczenie dla całej 
społeczności szkolnej faktu przyjęcia imienia patrona 
– Jana Pawła II. Podniosłym momentem uroczystości 
było ślubowanie uczniów klas pierwszych ZSOiZ - Li-

ceum Ogólnokształcącego, Technikum i Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej, w trakcie którego mocno wy-
brzmiały wartości głoszone przez patrona szkoły. Po 
części oficjalnej nabożeństwa, głos w imieniu swoim, 
jak również przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta 
Skrzypka, zabrał burmistrz Olgierd Poniźnik. Pogratu-
lował on społeczności szkolnej okazji do świętowania 
tak znaczących jubileuszy, podkreślając trwałą więź 
gryfowskiego zespołu z miastem i gminą, a także  
z całym regionem, eksponując zarazem wielki wkład 
nauczycieli i uczniów we wszystkie przejawy życia 
społecznego miejscowej, „małej ojczyzny”. Niezwykle 
miłym akcentem odbywających się w gryfowskim koś-
ciele uroczystości, było wręczenie przez burmistrza  
i przewodniczącego Rady Miejskiej specjalnego 
pucharu i kwiatów na ręce dyrektora ZSOiZ Jana Oku-
lowskiego i jego zastępczyni – Małgorzaty Wiśniew-
skiej. Zwieńczeniem nabożeństwa był montaż słowno
-muzyczny przedstawiający trwałe i nieprzemijające 
przesłanie patrona szkoły – Jana Pawła II, wyrażone 
w Jego poezji i papieskim nauczaniu, w wykonaniu 
uczniów szkoły. Animatorkami tego interesującego 

Działające już od blisko trzech lat, w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana 
Pawła II w Gryfowie Śląskim – Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Szkoły – „Homo-viator”, poza swo-
imi licznymi celami statutowymi, aktywnie promuje 
zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Swoją ofertę 
programową kieruje nie tylko do uczniów, nauczy-
cieli i pracowników szkoły, ale otwiera się także na 
potrzeby miejscowego środowiska. Między innymi, 
Stowarzyszenie z wypracowanych przez siebie 
środków finansowych, zakupiło szereg urządzeń 
rekreacyjno-sportowych. Zdecydowanie uatrakcyjniły 
one uczniom ZSOiZ zajęcia wychowania fizycznego. 
Dzięki nim odbędzie się też ciekawe i bezpłatne 
szkolenie, z którego mogą skorzystać mieszkańcy 
Gryfowa Śląskiego. 16 grudnia o godz. 17.00  
w tzw. „sali pomarańczowej” ZSOiZ przy ul. Wojska 
Polskiego 20, jego uczestnicy będą mogli zapoznać 
się z umiejętnościami zastosowania niezbędnych dla 
naszego dobrego samopoczucia, jak również kształ-
towania idealnej sylwetki w codziennych zajęciach 
rekreacyjnych, kilku interesujących urządzeń (taśm 
rozciągających – THEO-BAND, piłek fitness, czy też 
stepperów). Zachęcamy wszystkich zainteresowa-
nych do skorzystania z tak niekonwencjonalnej formy 
kontaktu z atrakcyjną ofertą rekreacyjną.

 Rok jubileuszowy przedsięwzięcia były nauczycielki – panie Katarzyna 
Romanowicz i Iwona Grzelczak. 

Druga część uroczystości inaugurujących rok 
jubileuszowy ZSOiZ odbyła się w gościnnych murach 
miejscowego domu weselnego – „Perła”. Tam przy 
tradycyjnej kawie, miało miejsce spotkanie nauczycieli, 
pracowników szkoły oraz emerytowanych pedagogów 
z licznie przybyłymi gośćmi. Spotkanie otworzył dyrektor 
Jan Okulowski, serdecznie witając wszystkich przybyłych 
na uroczystość. W wystąpieniach i gratulacjach występu-
jących gości nieustannie podkreślano znaczenie ZSOiZ 
dla rozwoju regionalnej oświaty, a także życia społecz-
nego i gospodarczego „Doliny Rzeki Kwisy”. W tymże 
duchu wypowiedzieli się starosta Powiatu Lwóweckiego 
Józef Stanisław Mrówka, burmistrz Olgierd Poniźnik, 
Robert Skrzypek reprezentujący Cech Rzemiosł Róż-
nych i Przedsiębiorczości w Lubaniu – Izabela Lipka  
i Ryszard Waloński i wielu innych gości. Wielkie wrażenie, 
na uczestnikach spotkania, wywołało pełne emocji i nie-
ukrywanego wzruszenia, wspomnienie o swojej pracy pe-
dagogicznej, zaprezentowane przez jej byłego dyrektora 
– Adama Pietruszewskiego. Miłym akcentem spotkania 
było ugoszczenie jego uczestników wspaniałym tortem, 
ufundowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Szkoły – „Homo-viator”.

Zapraszamy
na szkolenie

19 października w filii biblioteki w Uboczu odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Wzięli w 
nim udział uczniowie kl. I-III Szkoły Podstawowej w Uboczu. Jego celem było zwrócenie uwagi na ochronę zwie-
rząt oraz zasady opieki nad nimi. Dzieci rozwiązywały krzyżówki, zagadki, słuchały wierszy o zwierzętach i roz-

poznawały ich odgłosy. 
Nie obyło się oczywiście 
bez oglądania bajek oraz 
książek popularno-na-
ukowych o zwierzętach. 
Ponadto mali goście 
obejrzeli inscenizację 
,,Zwierzę nie jest rzeczą", 
a także wykonali ilustra-
cję swojego zwierzaka. 
Uwieńczeniem zajęć 
było wspólne zdjęcie z 
bibliotekarką i wycho-
wawczyniami Alicją 
Kuźniarz i Alicją Cele-
jowską. 

10 października w bibliotece odbyło się spotkanie z przedszkolną grupą „Delfinki”. Okazją był oczywi-
ście obchodzony w październiku Światowy Dzień Zwierząt.  Pogadanka  na temat zwierząt, ich roli w życiu 
człowieka oraz  ochronie zwierzęcych praw wywołała poruszenie wśród dzieci. Maluchy mówiły o swoich 
pupilach, sympatii do zwierząt, a także o ich pielęgnacji. W trakcie zajęć odbył się przegląd bajek o zwierzę-
tach, na zakończenie zaś powstały barwne kolorowanki „Zwierzęta jesienią”. Prace dzieci można podziwiać 
na wystawie w korytarzu biblioteki. Zapraszamy!

Światowy Dzień Zwierząt w bibliotece
Dla przedszkolaków  

Dla młodszych klas szkoły podstawowej 
Jolanta Kuczyńska

Joanna Czerwiec M. Gnach

M. Gnach
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W SP w Rząsinach

W SP w Uboczu

Nasz Oddział Przedszkolny brał udział  
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kolo-
rowa Krowa” i wygrał główną nagrodę. Dzieci pod 
kierunkiem Ewy Szylkiewicz wykonały zabawną 
krowę, na którą głosy oddawali internauci. To dzię-
ki nim wygraliśmy i bardzo dziękujemy! Maluchy 
mają nową, bezpieczną zjeżdżalnię.

27 września klasy III-VI brały udział w wyciecz-
ce do lasu we Włodzicach Wielkich. Zwiedzaliśmy 
„Uroczysko Piekiełko” – Ogród Dendrologiczny. 
Wycieczka uczniom bardzo się podobała – oto 
kilka wypowiedzi uczestników.

27 września byliśmy na wycieczce we Wło-
dzicach Wielkich. Pojechaliśmy do lasu. Pani  
z nadleśnictwa pokazała nam różne gatunki drzew 
i krzewów. Później było ognisko. Jedliśmy kiełbas-
ki. Pani mówiła, że ognisko można palić w lesie w 
wyznaczonym miejscu. Pokazała nam chatkę, gdzie 
były szerszenie. Wróciliśmy z wycieczki uśmiech-
nięci i weseli. Bardzo podobała mi się wycieczka. 

Martyna z kl. IV.
Na początku pani prowadząca pokazała nam 

nacięcia drzew do pozyskiwania żywicy. Potem 
wymyśliła zabawę, która polegała na zaprojektowa-
niu leśnego ludzika. Trzeba było go zrobić z gałęzi, 
szyszek, paproci oraz kamyków. Podzieliliśmy się 
na grupy i zaczęliśmy szukać materiałów. Jak już 

W piątek 16 września w Trzygłowie w gminie 
Gryfice, w województwie zachodniopomorskim 
w obecności władz samorządowych obu gmin 
odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia 
o współpracy między Szkołą Podstawową im. 
Jana Pawła II, reprezentowaną przez dyrektora 
Sławomira Respondka, a Szkołą Podstawową im. 
Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu re-
prezentowaną przez dyrektora Annę Pląskowską.

Umowa partnerska będzie opierać się na 
dobrych i przyjaznych stosunkach pomiędzy 

Zwycięska „Kolorowa Krowa” Znaczenie lasu 

Partnerska współpraca szkół

Nowy rok szkolny przyniósł naszej szkole 
zmiany. Od 1 września mamy nowego dyrekto-
ra, jest nim pan Tadeusz Deptuła, na zastępcę 
została powołana pani Małgorzata Zaparta. 
Gratulujemy!

***
We wrześniu braliśmy udział w akcji Sprzą-

tanie Świata, które w tym roku przebiegało pod 
hasłem – "Lasy to życie – chrońmy je”. Poga-
dankę dla uczniów na temat ochrony środowi-
ska, segregowania śmieci i recyklingu wygłosiła 
pani Danuta Siedlecka. Cała akcja zakończyła 
się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełba-
sek.

***
Nie zapomnieliśmy o Dniu Chłopca. Z tej 

okazji zorganizowane zostało ognisko na rui-
nach Zamku Podskale w Rząsinach. Uczniowie 
mieli możliwość wzięcia udziału w kilku kon-
kursach m.in. na najlepszy wiersz i rymowankę 
o chłopakach oraz rysunek idealnego chłopca. 
Najwięcej emocji wywołał konkurs pt. Co wiesz 
o kobietach. Wygrał go uczeń klasy IV Damian 
Kamiński i tym samym zdobył tytuł Super 
Chłopaka.

***
12 października uczniowie klasy I wraz  

z wychowawczynią Agnieszką Hetel mieli swo-
je święto. Tego dnia odbył się uroczysty apel 
pasowania pierwszaków na uczniów. Po apelu 

rodzice przygotowali dla swoich pociech po-
częstunek.

***
14 października z okazji Święta Edukacji 

Narodowej, rodzice, uczniowie i pracowni-
cy szkoły wybrali się na wycieczkę w Góry 
Izerskie. Główną atrakcją był wjazd kolejką 
gondolową i zdobycie Stogu Izerskiego – 1107 
m n.p.m. Z tej okazji nasz dyrektor, który jest 
przewodnikiem sudeckim, wręczył wszystkim 
certyfikaty. Na górze w schronisku odbył się też 
apel, na którym uczniowie przedstawili krótki 
program artystyczny, przygotowany przez pa-
nią Danutę Siedlecką oraz niżej podpisaną. Na 
zakończenie wycieczki wszyscy zwiedziliśmy 
Świeradów-Zdrój.

szkołami, jak również na ich chęci do pogłębiania 
współpracy i rozbudowywania jej w szerokim za-
kresie, przez nawiązywanie osobistych kontaktów 
uczniów i nauczycieli szkół z północy i południa 
Polski, poznaniu i zrozumieniu historii, kultury 
obu miejscowości i regionów. Zawarte partner-
stwo ma przyczynić się do wzajemnego zbliżenia 
gmin Gryfów Śl. i Gryfice.

zrobiliśmy prace, poznawaliśmy różne gatunki 
drzew oraz roślin. Idąc drogą szukaliśmy grzybów. 
Udało mi się znaleźć prawdziwka oraz maślaka. 
Następnie prowadząca rozdała nam lupy. Mieliśmy 
wyszukiwać różne owady. Na koniec rozpaliliśmy 
ognisko, upiekliśmy sobie bardzo dobre kiełbaski. 
Po zjedzeniu kiełbasek chodziliśmy wokół stawu 
zapoznając się z życiem zwierząt. Potem był czas 
wolny na zabawę. Na pożegnanie zrobiliśmy sobie 
zdjęcia. Wycieczka była super. Wiele się nauczyłem 
o przyrodzie. Radek z kl. VI

Dyrektor oraz Społeczność Szkoły Podstawo-
wej im. Władysława Stanisława Reymonta

w Uboczu składają podziękowanie

pani Anieli Sikorze
panu Stefanowi Trojanowskiemu

za bezinteresowną pomoc 
i ofiarność okazaną

Naszej Placówce w trakcie prac, związanych 
z układaniem kostki brukowej przed szkołą.

Dzięki wielkiemu sercu ludzi dobrej woli 
możliwa jest realizacja naszych zamierzeń  
i celów. Wyrażamy głęboką nadzieję, iż nasza 
współpraca zaowocuje i przyczyni się do dal-
szego rozwoju naszych wychowanków.

Organizator Alicja Celejowska

28 października z inicjatywy Samorządu Ucz-
niowskiego w Szkole Podstawowej w Gryfowie 
Śląskim obchodziliśmy „ Dzień Spódnicy”. 

Wspomniane „Święto” przypada na 30 paź-
dziernika, ale w tym roku był to dzień wolny 
od zajęć lekcyjnych. Tego dnia wszystkie dziew-
czynki, nawet największe miłośniczki spodni, 
miały przyjść do szkoły ubrane w spódniczki. 
Okazało się, że do zabawy włączyli się także 
chłopcy, którzy również wystroili się w tę, nie-
koniecznie męską, część garderoby. Było wiele 
śmiechu i zabawnych zdarzeń, a także nagrody 
za „regulaminowy” strój.

Dzień 
Spódnicy

W SP w Gryfowie

Samorząd Uczniowski 
przy SP w Gryfowie Śl.

Edyta Tkacz

Beata Tabańska, klasa 3d Gimnazjum
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W Gimnazjum wystartowało Koło Dziennikarskie. Działa ono przy szkolnej bibliotece, a jego opie-
kunem jest pani Anita Ochocka. Redakcji Kuriera Gryfowskiego zaproponowano współpracę, na którą 
bardzo chętnie przystaliśmy. W ramach swojej działalności młodzi dziennikarze będą przygotowywali 
artykuły i notatki do rubryki „Co w szkole piszczy” w KG, będą mogli też przyjrzeć się z bliska pracy re-
dakcji. Ich obowiązkiem będzie uczestnictwo w ważnych dla szkoły i miasta wydarzeniach, a następnie 
spisywanie ich w formie relacji lub recenzji. Wspólnie z opiekunką koła oraz Mieczysławem Gnachem 
opiekunem podobnej formacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie, chcemy 
już wkrótce zorganizować warsztaty dziennikarskie pod patronatem Kuriera Gryfowskiego. A już od 
tego numeru publikujemy teksty naszych młodych dziennikarzy.

W Gimnazjum

Od dwóch lat w Gimnazjum w Gryfowie Ślą-
skim działa Szkolny Klub Wolontariatu prowadzony 
przez panie: Anitę Ochocką i Elżbietę Kilarską. 
Chętna młodzież podejmuje się różnorodnych akcji, 
których głównym celem jest niesienie bezinteresow-
nej pomocy.

W ubiegłym roku wolontariusze czytali 
przedszkolakom bajki, odwiedzili podopiecznych 
jeleniogórskiego Domu Dziecka, zorganizowali 
zbiórkę pieniędzy dla ofiar trzęsienia ziemi w Ja-
ponii, kwestowali na rzecz WOŚP, odwiedzili wraz 
Mikołajem przedszkolaków, a w okresie Bożego 
Narodzenia kolędowali w gryfowskim szpitalu. W 
tym roku do Szkolnego Klubu Wolontariatu włą-
czyło się wielu nowych uczniów wnosząc ciekawe 
pomysły. Pierwszym przedsięwzięciem jest zbiórka 
karmy dla bezdomnych zwierząt, którą, jak co 
roku, przekażemy pani Funken. Pani Adela Funken 
jest mieszkanką Gryfowa Śląskiego i wraz z panią 
Małgorzatą Magierowską od wielu lat opiekują się 
bezdomnymi zwierzętami. Nam wolontariuszom, 
los porzuconych kotków i piesków nie jest obojętny 
zwłaszcza teraz, gdy na dworze jest coraz zimniej. 
Tym zwierzętom jest ciężko zdobyć jakiekolwiek 
pożywienie i schronienie przed zimnem i mrozem. 
Apelujemy do wszystkich mieszkańców Gryfowa, 
aby tak jak my, starali się w miarę możliwości poma-
gać zwierzakom.

W piątek 7 października 2011 roku udałam się 
wraz z klasą do Biblioteki Publicznej, aby obejrzeć 
wystawę zdjęć wykonanych przez absolwenta naszej 
szkoły Mateusza Szeligi pt. „Moja rzeczywistość”. 
Na większości zdjęć Mateusz uchwycił portrety 
swoich znajomych. Twarze przedstawiały różne 
emocje m.in. zamyślenie, radość, szczęście. Bardzo 
mi się spodobała ta wystawa, ponieważ sama lubię 
robić zdjęcia. Często fotografuję krajobrazy na-
szych okolic, zwierzęta i roślinność. Chętnie pójdę 
obejrzeć kolejne wystawy zorganizowane przez Bi-
bliotekę Publiczną i z przyjemnością poznam ludzi, 
którzy mają pasję taką, jak ja.

W piątek 14 października uczniowie klas II 
wraz z wychowawcami przygotowali pierwszakom 
festyn integracyjny, który bardzo mi się podobał. 
Było dużo ciekawych konkurencji, w których 
uczestniczyli wszyscy uczniowie. W części arty-
stycznej prezentowaliśmy stroje, piosenki o klasie 
i transparenty. Moja klasa była ubrana w tonacji 
czarno – białej, a nasze hasło brzmiało„ I B najlep-
sza w gimnazjum całym, co widać czarno na bia-
łym”. Potem były rozgrywki sportowe, w których 
mogliśmy się wykazać sprytem i taktyką, bo prze-
cież w sporcie o to chodzi. Cieszę się, bo udało mi 
się rzucić do kosza za pierwszym razem i zdobyć 

W poniedziałek 31października uczennice  
z klasy 3d Dominika Hawrylewicz, Natalia Kozioł, 
Martyna Buchowska i niżej podpisana przebrane 
za wiedźmy odwiedziły dzieci z gryfowskiego 
przedszkola. Głównym zamierzeniem było 
przybliżenie dzieciom amerykańskiej tradycji 
Halloween w formie zabawy. Przeprowadziliśmy 
m.in. takie zabawy jak: „mumia”, „Babajaga pa-
trzy”, zjedzenie ptysia bez pomocy rąk, celowanie 
„kulkowej złości” do pudełka. Najwięcej śmiechu 
wywołał autoportret pani Basi, który narysowała  
z przesłoniętymi oczami. Na koniec wszystkie dzie-
ci zostały poczęstowane babeczkami upieczonymi 
przez naszych wolontariuszy Dagmarę Karpowicz 
i Kamilę Kuczę. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na 
stronie internetowej naszej szkoły.

Dziennikarze na start

Młodzi wolontariusze

Odwiedziliśmy wystawę 
Mateusza Szeligi

Festyn integracyjny klas pierwszych

klasie cenny czas. Przeciąganie liny wywołało naj-
większe poruszenie. Ostanie zadanie należało do 
wychowawców, którzy musieli zbić jak największą 
ilość kręgli. 

I chociaż mieliśmy w planie wygraną, nie uda-
ło się. I miejsce po zaciętej dogrywce przypadło 
moim kolegom i koleżankom z klas I C i I A. Moja 
klasa zajęła II miejsce. Festyn to doskonały pomysł. 
Świetnie się bawiłem i myślę, że zapamiętam go na 
długo, również dzięki fotografiom pana Walde-
mara Pasternaka, które można obejrzeć na stronie 
internetowej naszej szkoły.

Halloween 
w przedszkolu

Agnieszka Stolarska 3 klasa Gimnazjum

Dagmara Karpowicz, 3 kl. Gimnazjum

Łukasz Demidow, klasa 1B Gimnazjum

Beata Tabańska, klasa 3d Gimnazjum
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29 października na zaproszenie opiekunki pani 
Marty Wilas, do świetlicy w Młyńsku przybyły 
dzieci, aby wziąć udział w zabawie „pół żartem, 
pół serio” z okazji Halloween. Symbol tego święta 
wykonały w postaci lampionu z pięknej, dużej 
dyni ze światełkiem w środku.

Mali uczestnicy przebrani byli w różne stroje. 
Dołączone były do nich rekwizyty. Podczas zaba-
wy dzieci brały udział w grach, zabawach i kon-
kursach. W trakcie spotkania mogły częstować się 
słodyczami, owocami i napojami. Nie było strasz-
nie – była za to świetna zabawa – jeszcze jedna 
okazja do wspólnego spotkania się dzieci.

Na co dzień przecież w naszym świecie ży-
wych doznajemy dobroci od tzw. „dobrych du-
szek”. Ja byłam, obserwowałam i uczestniczyłam 
w tej, jakże innej zabawie, jako gospodarz naszej 
miejscowości i gość jednocześnie. Udane spot-
kanie trwało do późnych godzin wieczornych. 
Na zakończenie zabawy wykonałam pamiątkowe 
zdjęcie naszych wspaniałych dzieci.

11 września podczas Dożynek Gminnych 
w Uboczu po raz kolejny udowodniliśmy, że 
„Proszówka to gminy czołówka”. Podczas Cere-
monii Dożynkowej zostały wręczone specjalne 
odznaczenia dla zasłużonych w rolnictwie  
i wzorowych gospodarzy. W tym roku nagrodę 
otrzymali również mieszkańcy Proszówki pani 
Maria Baszak i pan Bronisław Paliwoda.

Dzięki naszym wspaniałym zawodnikom 
po wielu pasjonujących konkurencjach i ry-
walizacji z pozostałymi sołectwami z gminy 
w: krojeniu chleba Jan August, konkursie na 
przyśpiewkę ludową Zdzisława August, Teresa 
Polesiak i Bronisław Baran, konkursie na na-
śladowanie odgłosów zwierząt Artur Różyk, 
jedzeniu arbuza na czas Agnieszka Różyk, 
piciu kwasu chlebowego Leszek Wróblewski, 
promocji reklamy Magdalena August oraz kon-
kurencji niespodziance Irena Długosz – Różyk 
i Jan Głowacki udało nam się zająć I miejsce 
w „Turnieju Sołectw o Złoty Kłos Burmistrza”. 
Sołtys Jan August odebrał z rąk Burmistrza 
Gryfowa główną nagrodę. W konkurencji na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy nasza dele-

Halloween w Młyńsku

Proszówka to gminy czołówka

gacja zajęła III miejsce. Całą imprezę uświetnił 
występ Zespołu Folklorystycznego „Sołtysowe 
Gryfinki”. W tym roku Stowarzyszenie Rozwo-
ju Proszówki zostało zaproszone do współpracy 

ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo Izerskie”. Dzięki temu podczas 
trwania imprezy wszyscy odwiedzający stoisko 
Stowarzyszenia mogli posmakować naszego 
produktu lokalnego „śledź po proszówiańsku”, 
przepysznych pierożków, barszczu łużyckiego 
i chleba ze smalcem i ogórkiem oraz słodkich 
wypieków. Było to wyjątkowe spotkanie gdzie 
innym sołectwom i zaproszonym gościom 
mogliśmy zaprezentować nasze osiągnięcia 
kulinarne.

Wszystkim zaangażowanym mieszkańcom 
Proszówki dziękujemy za pomoc w przygotowa-
niach stoiska kulinarnego oraz wieńca dożynko-
wego. Szczególne podziękowania kierujemy do 
pana Kazimierza Jaszkiewicza za przekazanie 
kłosów zboża na wieniec dożynkowy. Naszym 
dzielnym reprezentantom w Turnieju Sołectw 
gratulujemy i życzymy jeszcze lepszych wyników 
w przyszłym roku.

Oprac. Anna Zawisza

Maria Sosnowska Sołtys Młyńska
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Powiatowy Zespół Doradców – podsumowanie półrocza
W dniach 23-24-lipca odbyły się: „XIII Izerska 

Gala” oraz „IV Izerski Jarmark Ekologiczny”. Są 
to piękne, cykliczne imprezy, które wpisały się na 
stałe w miejsce u podnóża Gór Izerskich, w gminie 
Mirsk, jako święto, które nie tylko łączy całą lo-
kalną społeczność, ale stanowi też popis zespołów 
folklorystycznych oraz jest szczególnym świętem 
dla osób, które zajmują się twórczością artystyczną 

3 września w tegorocznej edycji konkursu „Na-
sze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” 
startowało 65 produktów i 12 potraw z Dolnego 
Śląska. Finał konkursu, zorganizowanego już po 
raz jedenasty przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Polską 
Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego odbył 
się na terenie Pasażu Grunwaldzkiego we Wrocła-
wiu. Podczas imprezy zaprezentowano produkty 
dziedzictwa kulturowego, odgrywające znaczącą 
rolę  w podtrzymywaniu  polskiej tradycji. Za pro-
dukt regionalny pochodzenia zwierzęcego pod 
nazwą „Pieczona szynka jagnięca” wyróżniono 
Małgorzatę  Makuchowską z Wieży.

11 września w niedzielę na Pla-
cu Ratuszowym odbył się Jarmark 
Zdrowej Żywności i Turystyki 
Wiejskiej. Już po raz 24 do Jeleniej 
Góry przyjechali wystawcy z całego 
Dolnego Śląska: rolnicy ekologicz-
ni, twórcy i artyści ludowi, rze-
mieślnicy i pszczelarze. Promowali 
żywność wysokiej jakości, turysty-
kę wiejską, zdrowy styl żywienia  
i twórczość ludową. 

Kiermasz Ekologiczny w Jeleniej 
Górze to wydarzenie promujące 
branżę ekologiczną na Dolnym 
Śląsku. To już XXIV edycja tej 
imprezy, która w tym roku odbyła 
się pod hasłem „Ekologia smakuje”. Atrakcją jarmarku były występy zespołów folklorystycznych: 
„Sołtysowe Gryfinki” z Proszówki, „Marysieńki” z Radostawia i „Lasowianie” z Pieńska.

Zespół „Sołtysowe Gryfinki” z Proszówki w ostatnich 
miesiącach, licząc tylko od czerwca, uczestniczył w przeglą-
dach, prezentacjach i promocjach swojej gminy. Szczególną 
nagrodą dla zespołu była prezentacja gminy Gryfów Śląski 
podczas zagranicznych wojaży.

•11 czerwca – Raspenava – plener malarski – pre-
zentacja, •18 czerwca – Bischofswerda – w ramach 
współpracy miast partnerskich – prezentacja i zwiedza-
nie Drezna, •25 czerwca – Młyńsko – Dzień Rodziny –  
prezentacja, •26 czerwca – Czerwona Woda – „V Przegląd Ze-
społów Folklorystycznych” – „Śpiewanie nad wodą” – prezenta-
cja, •2 lipca – „Dzień Rybnicy” – prezentacja, •9 lipca – Wieża 
– „Pomostówka” – prezentacja, •24 lipca – Mirsk – „XI Gala 
Izerska” – przegląd zespołów folklorystycznych i prezentacja 
produktu lokalnego, •14 sierpnia – Zgorzelec – Festiwal Smaków 
Pogranicza – udział w konkursie kulinarnym i w przeglądzie ze-
społów folklorystycznych. W konkursie Smaków Pogranicza swo-
je popisy kulinarne przedstawili Zdzisława i Jan August, zajmując czołowe miejsce za „Śledzie w cieście”. Gratulacje.,• 20 sierpnia – Kobierzyce – III Festiwal Kultury 

Ludowej – prezentacja, • 28 sierpnia – Wojciechów – Gminne Dożynki 
– prezentacja, • 11 września – Jelenia Góra – Otwarcie Jarmarku Zdrowej 
Żywności i Turystyki Wiejskiej – prezentacja, • 11 września – Ubocze – 
Gminne Dożynki – prezentacja. 

Zespół „Sołtysowe Gryfinki” składa serdeczne podziękowanie 
panu Dariuszowi Niebieszczańskiemu z Zakładów Mięsnych za 
sponsoring przejazdu na w/w imprezy.

Zespół „Sołtysowe Gryfinki” pragnie przekazać na łamach 
Kuriera Gryfowskiego gorące pozdrowienia koleżance Barbarze 
Szuniewicz i koledze Janowi Głowackiemu życząc im szybkiego 
powrotu do zdrowia.

Rękodzieło Artystyczne
i rękodziełem ludowym na co dzień. Równolegle 
z przedstawionymi wydarzeniami odbywał się 
IV Konkurs Rękodzieła Artystycznego Pogórza 
Izerskiego zorganizowany przez Dolnośląski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu – PZD  
w Lwówku Śląskim. W ramach konkursu zgroma-
dziliśmy ok. 20 wystawców, których prace były wy-
stawione do oglądania w miasteczku namiotowym. 

Stanowiły niebywałą atrakcję dla zwiedzających 
mieszkańców i przybyłych turystów, których nie 
brakowało. Laureaci konkursu Edyta Pałasz z Mir-
ska (I miejsce), Stefania Lewicka z Kamieńca Ząb-
kowickiego (II miejsce), Małgorzata Kamieńska  
z Wieży (III miejsce), Ewa Michalska z Wolimierza 
(wyróżnienie) zostali obdarowani nagrodami 
ufundowanymi przez DODR we Wrocławiu oraz 
głównego organizatora XIII Izerskiej Gali – Urząd 
Miasta i Gminy w Mirsku. 

Najlepsza 
szynka z Wieży

Ekologia smakuje

Oprac. Teresa Polesiak

Co słychać w zespole?

Oprac. Teresa Polesiak, Fot. Jan August, Teresa Polesiak 
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„Czas, czym jest czas? Gdy mnie nikt 
nie pyta – wiem. Gdy próbuję wy-
jaśnić temu, który mnie pyta – nie 
wiem.” (św. Augustyn). 

Czy można czas zatrzymać? 
Chyba nie. Czy można cofnąć czas? 
Tak – raz w roku, o jedną godzinę. 
Czy trzydzieści lat to dużo, czy 
mało? Dla kogoś, kto odsiaduje wy-
rok, to zapewne wieczność, ale dla 
wspomnień- to jedna mała chwila. 
Problem czasu zawsze wywoływał 
wiele dyskusji filozoficznych. Ale 
tak naprawdę nie o czasie to będzie 
rozważanie…

W październiku odbyło się 
spotkanie uczniów klasy VIII a- ab-
solwentów Szkoły Podstawowej nr 
2 w Gryfowie Śląskim. Trzydzieści 
lat temu, w czerwcu, po raz ostat-
ni usłyszeliśmy szkolny dzwonek  
w „podstawówce”. Jego dźwięk 
oznajmił nam koniec pewnego 
etapu i początek następnego. Każdy 
podążył w swoją stronę. 

Chęć powrotu do lat szkolnych 
sprawiła, że 8 października posta-
nowiliśmy, już po raz trzeci, spotkać 
się. Pomysł ten udało się nam zrea-
lizować, w dużym stopniu, dzięki 
Annie, naszej koleżance z klasy. Na 
Jej zaproszenie, z różnych zakątków 
Polski, przybyło osiemnaście osób, 
w tym dwoje wychowawców- pani 
Jadwiga, która troszczyła się o nas 
przez sześć lat i pan Kazimierz, któ-
ry wychowywał nas w klasie siód-
mej i ósmej. Ich obecność bardzo 
podniosła rangę spotkania. Wspo-
mnieniom nie było końca- kaflowe 
piece, które grzały w zimowe dni, 
spacery wokół korytarza z piosenką 
na ustach, „występy” na scenie auli 
szkolnej podczas lekcji muzyki, 
słynne „Kormorany”, wykopki, wy-

Tajemnica czasu, czyli spotkanie po latach…

cieczka wokół jeziora, malowanie 
słupków przy chodnikach, musztra 
na „po”, itd… Można by tu jeszcze 
dużo wymieniać. Oczywiście, nie 
zabrakło też wspomnień o nauczy-
cielach. W dniu spotkania czas 
się dla nas zatrzymał. Trzydzieści 
lat stało się jedną chwilą. Choć 
życie różne płata figle, a los nie 
zawsze jest łaskawy, zapomnieliśmy  
o swoich troskach i problemach 
dnia codziennego; poczuliśmy się 
tak, jak za dawnych lat. Nie mu-
sieliśmy się obawiać, że zabraknie 
tematów do rozmów. Szkoda, że nie 
wszyscy mogli przybyć na spotka-
nie. Mamy jednak nadzieję, że na 
kolejnym będzie nas jeszcze więcej. 
Tych którzy, nie mogli przybyć, 
pozdrawiam w imieniu wszyst-

kich uczestników spotkania. Tych, 
którzy byli obecni, pozdrawiam 
również, wyrażając nadzieję, iż ta 
krótka relacja ze spotkania klaso-
wego, spełniła, przynajmniej częś-
ciowo, ich oczekiwania. Trudno jest  
w kilku słowach opisać blaski i cie-
nie naszego dzieciństwa.

W imieniu nas, uczniów, dziękuję 
naszej Wychowawczyni i Wycho-
wawcy za ich trud i troskę, za ich 
starania, by wychować nas na ludzi; 
dziękuję również za to, że mimo 
swoich obowiązków, przybyli na 
spotkanie.

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury prowadzi

rezerwację miejsc na 
Zabawę Sylwestrową.

Oprawa muzyczna – DJ.
Pełne wyżywienie (obiad, 

przekąski, napoje).

Cena biletu 100,00 zł/osobę.
Rezerwacja i sprzedaż biletów 

tylko do 16 grudnia 2011 r.
Ilość miejsc ograniczona!

Byli uczniowie klasy VIIIa

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na aukcję prac wykona-
nych przez uczestników Dziecięco - Młodzieżowej Pracowni Plastycznej. 
Aukcja odbędzie się 1 grudnia 2011 r. (czwartek) o godz. 16.00 w „Małej 
Galerii” w budynku M-GOK przy ul. Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim. 
Serdecznie zapraszamy!

Aukcja prac w M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury składa ogromne podziękowania 
firmie „El-Stan” i pana Stanisława Fronca za wstawienie drzwi zewnętrz-
nych prowadzących do Dziecięco-Młodzieżowej Pracowni Plastycznej oraz 
„Małej Galerii”. Drzwi zostały zakupione m.in. z funduszy pozyskanych  
z zeszłorocznej aukcji prac uczestników Pracowni Plastycznej.

Równie gorąco dziękujemy panom Lesławowi Hawrylewiczowi oraz 
Damianowi Sodolskiemu – właścicielom składu opału w Gryfowie Ślą-
skim za nieodpłatne przekazanie materiałów niezbędnych do przeprowa-
dzenia drobnych remontów w M-GOK.

Dziękujemy za zawsze niezawodną współpracę pani Helenie Oku-
lowskiej – Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej za nieodpłatne użyczenie rusztowań murarskich. Dzięki 

Podziękowania od Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
jej uprzejmości mieliśmy możliwość sami naprawić „straszące” swoim wy-
glądem ubytki tynku w elewacji budynku M-GOK.    

I tak w ostatnich tygodniach, m.in. dzięki życzliwości sponsorów  
i ogromnym zaangażowaniu pracowników Ośrodka Kultury, udało się od-
nowić pomieszczenia pracowni plastycznej, decoupage oraz „Małej Gale-
rii” w podpiwniczeniu M-GOK. Ponadto przystosowaliśmy pomieszczenie 
pod pracownię fotograficzno-turystyczną, otynkowaliśmy uszkodzenia w 
elewacji budynku oraz pomalowaliśmy popękane elementy elewacji i balu-
strady na froncie budynku. 

Małymi kroczkami, konsekwentnie, przy wsparciu życzliwych osób 
polepszamy warunki, tak by wszystkim, licznie korzystającym z oferty 
Ośrodka Kultury chciało się do nas wracać. Dziękujemy!
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  OGŁOSZENIE
Kierownik budowy z uprawnie-
niami do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno
-budowlanej oraz dużym do-

świadczeniem zawodowym podejmie nadzór nad 
pracami przy budowie domków jednorodzinnych 
i innych obiektów.                            

Tel.: 697-932-875

WYKONUJEMY:

• PRANIE DYWANÓW, TAPICERKI OBICIOWEJ I SAMOCHODOWEJ,

• SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I MIESZKAŃ PO REMONTACH,

• MYCIE OKIEN • KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE W DOMU, W BIURZE,  

NA KLATKACH SCHODOWYCH, • OPIEKA NAD NAGROBKAMI  

NA CMENTARZACH, • INNE USŁUGI BRANŻOWE,

Polecamy cykliczne i jednorazowe sprzątanie specjalistycznym sprzętem i środkami 

piorącymi renomowanej firmy KÄRCHER.

USŁUGI SPRZĄTANIA „AGMAR”

Tel. kontaktowy: 795-624-134

!LOKALE DLA FIRM!
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

w Gryfowie Śląskim wynajmie pomieszczenia 
pod działalność gospodarczą. Lokale znaj-
dują się w budynku przy ul. Kolejowej 33a.

 Zapewniamy korzystne 
warunki wynajmu.

Szczegółowe informacje pod numerem 
tel. 75 78-12-900 oraz w siedzibie M-GOK, 

ul. Kolejowa 33a, 59-620 Gryfów Śląski
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23 września komisja w składzie: Edyta Wilczacka 
- Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
– przewodnicząca Komisji, Iwona Jarosz – Prezes 
Towarzystwa Miłośników Gryfowa Śląskiego, Paweł 
Rubaj – pracownik Biblioteki Publicznej, Eugenia 
Słodkowska – pracownk ZBGKiM, Krystyna Sam-
borska – pracownik Urzędu Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski dokonała podsumowania konkursu ogło-
szonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski w terminie lipiec–sierpień 2011 r.

Zgodnie z regulaminem konkursu, do  
18 czerwca należało złożyć kartę – zgłoszenie 
posesji w następujących kategoriach:
1. Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy 
zabudowie jednorodzinnej,
2. Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy 
przy obiektach usługowo-handlowych.
3. Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy  
w zabudowie wielorodzinnej,
4. Najpiękniej ukwiecony balkon lub okno,

Na konkurs wpłynęło 21 zgłoszeń. Komisja do-
konała lustracji zgłoszonych do konkursu miejsc, po 
czym wyłoniono zwycięzców.

W kategorii najpiękniej ukwiecony balkon 
lub okno:
Jako najpiękniejszy uznano balkon Heleny  
i Tadeusza Pakulskich przy ul. Wiśniowej i przy-
znano nagrodę w postaci talonu do realizacji we 
wskazanych sklepach ogrodniczych w wysokości 
270 zł. Ponadto wyróżniono okna Wspólnoty 
Mieszkaniowej, ul. Rynek 11-12 w Gryfowie Śl. i 
przyznano nagrodę – talon w wysokości 120 zł;

W kategorii najpiękniej ukwiecony ogródek 
kwiatowy w zabudowie jednorodzinnej:
Przyznano trzy równorzędne miejsca i uznano za 
najpiękniejsze następujące ogrody:
Elżbiety i Ryszarda Denisienko
– ul. Kusocińskiego,
Anny i Jerzego Dziedziców – ul. Gliniana 
Józefy Kuś - ul. Andersa 
Nagrodą były talony w kwocie 170 zł.

W kategorii najpiękniej ukwiecony ogródek 
kwiatowy w zabudowie wielorodzinnej: Wszyst-
kie zgłoszone w tej kategorii ogrody uznano za 
równie piękne i przyznano nagrody w formie 
talonów w wysokości po 120 zł: 
• Wspólnocie Mieszkaniowej, ul. Kolejowa 21a, 
• Paulinie Karnauch – ul. Żeromskiego 
• Elżbiecie Raubo i Iwonie Brodzińskiej –  
ul. Akacjowa

W kategorii najpiękniej ukwiecony ogródek 
kwiatowy przy obiektach usługowo-handlowych, 
jako najpiękniejszy uznano ogród przy Restau-
racji „Magnolia” prowadzonej przez panią Gra-
żynę Szymaszek – ul. Floriańska i przyznano 
nagrodę w formie talonu w wysokości 170 zł.

Komisja uznała, że każda zgłoszone miejsce 
jest ciekawe i godne uwagi, w związku z czym 
postanowiła przyznać wszystkim pozostałym 
uczestnikom wyróżnienia oraz nagrody w for-
mie talonów w wysokości po 70 zł.

Ponadto każdy z uczestników konkursu zo-
stał uhonorowany pamiątkową tabliczką oraz 
paczką z cebulkami kwiatów.

Ukwiecone
 Miasto 2011

Rodzinne Ogrody Działkowe ,,Na Horyzon-
cie” powstały 20 października 1978 r.  (to już 33 
lata!). Ogród gospodaruje na powierzchni 6,32 ha. 
Posiadamy 216 działek w tym 4 nieużytkowane. 

11 maja 2011 r. na zebraniu zarządu ROD 
przyjęto rezygnację  prezesa Antoniego Lew-
kowicza i powołano na tę funkcję wyżej wy-
mienionego Arkadiusza Cichonia.
Obecnie zarząd  pracuje  w składzie:
• prezes – Arkadiusz Cichoń
• wiceprezes – Ryszard Witkowski
• sekretarz – Maria Trojanowska
• skarbnik – Stefania Hawrylewicz
• członek zarządu – Antoni Lewkowicz
• gospodarz – Kazimierz Wilczyński
• (II gospodarz – wciąż poszukiwany,  obecnie w 
pracach porządkowych, dyżurach gospodarczych  
bardzo pomaga pan Zbigniew Hawrylewicz)
• przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
–  Czesław Kacprzak
• przewodniczący Komisji Rozjemczej 
– Bronisław Kalemba.

W bieżącym roku  wykonano remont domku 
gospodarczego, oczyszczono rowy odpływowe, 
postawiono pojemniki na odpady segregowane 

oraz okresowo kontenery, wykonane zostały też 
nowe tablice ogłoszeniowe.

W tym roku również przystąpiliśmy do kon-
kursu ,,Wzorowa działka roku 2011” w okręgu 
legnickim. W konkursie wyróżniono działki pań-
stwa: Janiny i Piotra Owerkowiczów – działka nr 
173, Ireny i Andrzeja Nowakowskich – działka nr 
15, Marii i Dariusza Sadocha  – działka nr 208.

17 września podczas „Dnia Działkowca” za 
wieloletnią i wzorową pracę na działce oraz za 
prace społeczne na rzecz ogrodu zostali wyróż-
nieni przez zarząd  następujący działkowicze: 
• Maria Jercha
• Janina Świdnicka
• Jerzy Karnauch
• Zofia Szostak
• Jan Stachniuk
• Maria Trojanowska
• Leokadia Kozłowska

Wszystkie te osoby otrzymały nagrody rzeczo-
we. Podczas „Dnia Działkowca” uczestnicy świet-
nie się bawili i grillowali. Prezes przeprowadził 
wiele konkursów, a tańce trwały do białego rana. 
Fot. z imprezy na stronie obok. Więcej na www.
nahoryzoncie.eu

Działka – nasz sposób 
na lepsze życie

Choć w zasadzie szykujemy się do świąt, prawdziwy działkowiec wciąż nie składa broni. Aura sprzy-
ja intensywnemu porządkowaniu, w ciągle ciepłym listopadzie sadzić można jeszcze czosnek, byliny, 
krzewy owocowe i ozdobne. Oficjalnie działkowcy podsumowali sezon 17 września niezwykle udaną 
imprezą na wolnym powietrzu. W roli gospodarza i konferansjera zadebiutował nowy prezes Arkadiusz 
Cichoń. Poniżej zamieszczamy informację o aktualnych poczynaniach działkowców. Red.

Zapalony działkowiec

5 listopada o godz. 20.00 w hotelu "Stacja nad Kwisą" odbyło się kolejne, piąte już spotkanie z muzyką na 
żywo. W ten piękny, listopadowy wieczór mogliśmy obcować  z twórczością nieżyjącego już niestety, prekursora 

polskiego bluesa – Ta-
deusza Nalepy. Jego 
utwory zaprezentowali  
wrocławscy muzycy 
występujący pod na-
zwą BLUESGRAND: 
Jerzy Baszkiewicz (gi-
tara, wokal), Jerzy Bel-
czyk (gitara, organy), 
Jacek Palmowski (gita-
ra, harmonijka ustna), 
Andrzej Wyjak (gitara 
basowa, wokal), Artur 
Mickiewicz (perkusja).

Z muzyką Nalepy

Na podstawie protokołu komisji 
P.

W  Halloween czyli 31 października, dzieci i młodzież spotkały się  w Świetlicy Środowiskowej 
w Gryfowie Śląskim przy wspólnej zabawie. Kilkoro z nich przebrało się: mieliśmy wróżkę, diabeł-
ki oraz inne stworki. Spotkanie rozpoczęliśmy od wykonania lampionów z dyni, którymi udeko-
rowaliśmy świetlicę.  Następnie odbyło się wiele konkursów i gier w scenerii halloween, którym 
towarzyszył uśmiech i dobry humor uczestników. Najbardziej podobał się Quiz Halloweenowy. 
Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat tego amerykańskiego święta. Najpierw jednak musiały 
przebić balon i odnaleźć w środku pytanie. Śmiechu było co niemiara. Planujemy już następną za-
bawę: andrzejki. Zapraszam dzieci i młodzież do świetlicy od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 12.00 do 17.00. 

Halloween w świetlicy 
środowiskowej w Gryfowie Śląskim

Marta Wilas, wychowawca świetlicy



Najpiękniej ukwiecone balkony i ogródki 

Wiceprezes Ryszard Witkowski wręcza 
dyplom i nagrodę pani Zofii Szostak.

Członkowie zarządu ROD: Maria Trojanowska, Stefania Hawrylewicz, 
od lewej stoją: Ryszard Witkowski, Czesław Kasprzak, Arkadiusz  
Cichoń, Zbigniew Hawrylewicz.

Posesja państwa Heleny i Tadeusza Pakulskich.

Posesja pani Józefy Kuś. Posesja pana Jerzego Dziedzica.

Ogród przy ul. Żeromskiego prowadzony przez panią Paulinę Karnauch.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu i członków komisji.



Zapraszamy na Kamczatkę
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Serdecznie zapraszamy na interesujący pokaz slajdów z wyprawy na Kamczatkę gryfowianki Kamili Kunkiewicz. Pokaz odbędzie się 10 
grudnia w Hotelu „Stacja nad Kwisą” o godz. 17:00. Będzie on miał charakter luźnego opowiadania o górach i dzikiej przyrodzie Dalekiego 
Wschodu. Podróżniczka chce zachęcić młodych (i nie tylko) ludzi, aby nie bali się dalekich i tylko pozornie „ciężkich” podróży. 
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