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Ferie 2015 za nami
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Kto nie chciał, nie nudził 
się na feriach w Gryfowie

W M-GOK
Zabawy ze sztuką w M-GOK minęły w twórczej, przyjaznej atmosferze. 

Zabawy integracyjne pozwoliły poznać się wzajemnie nowym uczestnikom. 
Łączenie barw w akwareli, zmierzenie się z wykonaniem własnej sylwetki 
naturalnych rozmiarów, dripping, czyli wspaniałe chlapanie farbami, czy 
wreszcie malowanie stołów wg własnego projektu, skutecznie wypełniły 
czas ferii zimowych. Nisko skłaniam głowę przed przeprowadzonymi przez 
Julię i Wiktorię zajęciami zabawowo-plastyczno-technicznymi dla wszyst-
kich uczestników, ze mną włącznie. To mnóstwo pomysłów i ogrom pracy, 
by przygotować scenariusz, potrzebne materiały i przeprowadzić zajęcia – 
serdecznie gratuluję! Dziękując wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę 
życzę sukcesów w szkole i rychłej wiosny :) 

Marzena Staliś, instruktor plastyki

W bibliotece – Zimowe szaleństwo
Dzięki naszym codziennym małym gościom było miło, kolorowo i ra-

dośnie. Niestety, już za nami dwa intensywne tygodnie twórczej zabawy 
i relaksu. Na zakończenie zaaranżowaliśmy krainę pingwinów i śmietanko-
we lody dla każdego. Grenlandia w bibliotece? A dlaczego nie?

Mamy nadzieję, że mali uczestnicy zajęć bibliotecznych powrócili do 
szkoły wypoczęci i z dużą dawką nowej energii do nauki. Wierzymy, że w ta-
kich świetnych nastrojach dotrwacie do wakacji, bo na wakacje biblioteka 
ma już fantastyczny plan. Do zobaczenia! Więcej informacji i dużo zdjęć na 
stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.gryfow.info oraz na profilu 
biblioteki na FB

 Jolanta Kuczyńska, starszy bibliotekarz

W świetlicy środowiskowej
Podczas ferii zimowych dzieci i młodzież z terenu naszej gminy, miały 

możliwość aktywnego wypoczynku w Świetlicy Środowiskowej w ramach 
zajęć profilaktycznych, które zapewnił Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gryfowie Śląskim. Uczestniczyło w nich codziennie ponad 30 
osób w godzinach od 9.00 do 15.00. Oprócz zajęć plastycznych, muzycz-
nych, kulinarnych, gier i zabaw, odbyła się zabawa karnawałowa, za prze-
prowadzenie której dziękuję p. Mariuszowi Swastkowi.

Atrakcją okazał się wyjazd na lodowisko do Łagowa, a następnie do 
McDonald’s w Zgorzelcu. Koszt przejazdu pokrył Miejsko Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim. Do darmowego wstępu na 
lodowisko przyczynił się w dużej mierze burmistrz Olgierd Poniźnik, za co 
serdecznie dziękujemy. Dzięki życzliwości kierownictwa zakładu produk-
cyjnego MATUSEWICZ Budowa Maszyn S.J., dzieci i młodzież zwiedziły 
firmę, po której oprowadził nas pan Edward Wilas.

Zajęcia kulinarne w świetlicy tj. pieczenie babeczek, przygotowywanie 
sałatki owocowej, grzanek, czy prażonej kukurydzy podczas seansów fil-
mowych, to duża zasługa sponsorów. Dziękuję p. Justynie i Damianowi 
Rusinkom oraz Kościołowi Zielonoświątkowemu za ufundowanie pro-
duktów spożywczych. Jako wychowawca Świetlicy Środowiskowej w Gry-
fowie Śląskim, mam nadzieję, że czas spędzony podczas ferii zimowych 
w świetlicy będzie dla uczestników zajęć miłym wspomnieniem. 

Świetlica Środowiskowa w Gryfowie Śląskim przy ul. Oldzańskiej 1B, 
czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 17.30.  
Zapraszam dzieci i młodzież.

Marta Wilas, wychowawca Świetlicy Środowiskowej w Gryfowie Śląskim

Podczas ferii, 19 i 20 stycznia w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim, odbyły się 
warsztaty w ramach dziennikarstwa muzycznego. Zajęcia prowadzone były 
przez Macieja Wowka i Jacka Włodarskiego i miały na celu zapoznanie 
przyszłych DJ’ów i dziennikarzy z pracą na takich sprzętach jak: kontroler 
pioneer ddj sx, gramofon technics mk1210, mikser DJM-600, deck pioneer 
cdj 2000NXS. 

Uczniowie gryfowskiego liceum oraz młodzież z ościennych szkół 
świetnie radzili sobie ze zdobywaniem nowych umiejętności. Zajęcia prze-
biegały dwutorowo. Głównym zadaniem grupy przyszłych DJ’ów była syn-
chronizacja dwóch utworów, wybicie bitu na płycie winylowej oraz próby 
mixowania piosenek. Natomiast druga grupa, przyszli dziennikarze, zajęli 
się tworzeniem własnej redakcji i dyskusją na temat hejtu, o którym artykuł 
pojawi się wkrótce w Kurierze Gryfowskim.

 Praktyka czyni Mistrza 

Aleksandra Twardochleb, Marcelina Ryczkowska
Uczennice kl. I Liceum Ogólnokształcącego w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim
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Czasem trafi się ślepej kurze ziarno. Takim 
ziarnem w moim wypadku było zaproszenie 
od Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji 
Europejskiej we Wrocławiu. Zaproszenie nie 
byle jakie, gdyż tyczyło się ono wizyty studyjnej 
w  Brukseli, w trakcie której miałem zapoznać 
się z pracą serwisów prasowych Komisji Euro-
pejskiej, Europarlamentu i Rady Europejskiej. 
Stwierdziłem, że to niebywała okazja i koniecz-
nie muszę jechać, przy okazji promując Gryfów, 
gdzie tylko się da. 

Do udziału w projekcie zaproszono 25 osób 
z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opol-
skiego i śląskiego. Wśród nich byli przedstawicie-
le lokalnych mediów, jak i znanych powszechnie 
potentatów rynkowych, jak np. Gazeta Wybor-
cza, czy też radio Eska. 

Po przylocie do Brukseli spędziłem kilka 
godzin niedzielnego wieczoru na zwiedzaniu 
miasta wraz ze starym znajomym z Mirska, od 
kilku lat mieszkającym w stolicy UE. Miasto jest 
rewelacyjne, ludzie uśmiechnięci i pomocni, ech, 
aż chciałoby się, aby tak wyglądał Gryfów.

Poniedziałek był dniem, podczas którego by-
liśmy gośćmi Komisji Europejskiej. Odbyliśmy 
kilka spotkań z przedstawicielami komisji. Pan 
Wojciech Talko opowiadał nam o roli Komi-
sji Europejskiej, pani Mara Rusu przedstawiła 
funkcjonowanie serwisu audiowizualnego, po 
którym następnie oprowadził nas pan Fred 
D`hondt. W  południe wzięliśmy udział w ofi-
cjalnej konferencji prasowej Komisji, w trakcie 
której poruszany był problem aktualnej sytuacji 
na Ukrainie. W trakcie kolejnych spotkań wyja-
śniono nam rolę organów Komisji Europejskiej 
oraz mogliśmy zadawać własne pytania. Niestety, 
na najciekawsze z nich, tyczące się m.in. polityki 
zagranicznej UE, czy też sytuacji polskich kopalń 
nie otrzymaliśmy jednoznacznych odpowiedzi.

Poniedziałek był także dniem, podczas któ-
rego intensywnie promowałem Gryfów. Jako na-
rzędzie, wykorzystałem kilka ostatnich płyt DVD 
z filmem Gryfów Nabiera Kolorów. Wręczałem je 
nieco zaskoczonym w pierwszym odruchu pre-
legentom. Po kilku dniach napisałem do dwójki 
osób prośbę, o przedstawienie swoich wrażeń po 
obejrzeniu filmu. Opinie przeczytacie w ramce 
obok.

Drugiego dnia wizyty gościliśmy w Euro-
parlamencie i Radzie Europy. Wizyty te były 
zdecydowanie krótsze, niż ta w Komisji, jednak 
pozwoliły nam zapoznać się z serwisami pra-
sowymi tych instytucji. Zwiedziliśmy również 
studia prasowe poszczególnych państw człon-
kowskich. W trakcie tego dnia chciałem „urwać 
się” od grupy. Udało mi się umówić na spotkanie 
z Lidią Geringer de Odenberg w celu przeprowa-
dzenia wywiadu. Niestety, sprawę powstrzymał 
podwyższony poziom zagrożenia w związku 
z zamachami na redakcję Charlie Hebdo. Jak 
się okazało, w porze, która pasowała pani Lidii, 

Poniżej opinie o filmie Gryfów nabiera kolo-
rów przesłane przez urzędników Komisji Euro-
pejskiej. 

Dziękuję, przekazałem Twój film mojemu kole-
dze Przemysławowi, on też pracuje w Działaniach 
Marii Skłodowskiej Curie zajmuje się projektami 
unijnymi na rzecz innowacji w działaniach ba-
dawczych.Jestem pewien, że go obejrzy. Ja obejrza-
łem i stwierdzam, że to bardzo atrakcyjne i zielone 
miasto! Macie piękna rzekę. 

Gratuluję dobrej pracy!
Dr Christos Marazopoulos

Dział komunikacji i przejrzystości 
DG ds. Międzynarodowej Współpracy i Rozwoju

W Brukseli już wiedzą 
gdzie jest Gryfów

moja grupa nie była już w Europarlamencie, 
a Radzie Europejskiej. W związku z 3 stopniem 
alarmu antyterrorystycznego nie było możliwo-
ści, abym wszedł do PE bez osoby, która by za-
anonsowała moją wizytę. Musiałem zrezygnować 
ze spotkania, udało mi się jednak wysłać drogą 
elektroniczną pytania, na które spodziewam się 
odpowiedzi w najbliższym czasie.

W trakcie podróży powrotnej bramki na lot-
niskach nie robiły już na mnie żadnego wrażenia. 
Wyjazd był bardzo udany i liczę, że któregoś dnia 
uda mi się powrócić do pięknego miasta nad 
rzeką Senna. A jeszcze bardziej, że ktoś stamtąd 
przyjedzie do naszego małego, ale malowniczego 
regionu.

Mariusz Dragan

Obejrzałem Twój film, naprawdę podoba mi 
się profesjonalne podejście do realizacji. Produkcja 
jest na wysokim poziomie, a miejsce bardzo pocią-
gające. Czy trzeba lecieć do Drezna, aby dostać się 
do Gryfowa?

Dyskutowaliśmy, dlaczego niezatrudnieni 
stanowią kluczowy problem w Twoim regionie 
i rozumiem, że w tych okolicach to spory problem. 
Mam nadzieję, że wkrótce znajdą się rozwiąza-
nia.

Twój film to doskonały przykład wybiegają-
cego w przyszłość podejścia i stanowi haczyk dla 
przyszłych turystów. Mam nadzieję, że znajdziesz 
wszystkie dostępne kanały komunikacji, aby po-
kazać go i przekonać Europejczyków (i innych) do 
odwiedzenia Twojego regionu.

Życzę wszystkiego najlepszego

Paul Harris
Policy Officer (DG EAC)

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury

Chwalą nas w Komisji Europejskiej

Kochanej Mamusi i Babci 
pani Helenie König w dniu 

80 urodzin składamy serdeczne 
życzenia aby każdy następny 

rok przynosił wszystko to, 
co w życiu najpiękniejsze. 

Życzymy zdrowia, szczęścia, 
niewyczerpanych pokładów 
wiary i spełnienia marzeń.

Dziękujemy, że jesteś, 
dziękujemy, że my jesteśmy

Kochające dzieci 
i wnukowie z rodzinami
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Uczniowie kształcący się w zawodzie technik 
leśnik, w gryfowskim Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II, 
coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność w 
obrębie społeczności szkolnej oraz środowiska 
lokalnego. 

W związku z nawiązaniem współpracy naszej 
szkoły z Ogólnopolską Fundacją „Eko-Roz-
woju”, mającą swoja siedzibę we Wrocławiu, 
młodzi gryfowscy leśnicy zostali obdarowani 
przez tę organizację czterema dziesięcioletnimi 
bukami. Fundacja ta zajmuje się szeroko rozu-
mianą ekologią, a przede wszystkim ochroną 
zagrożonych drzew, w kontekście utrzymania 
zespołów parkowych i alej. Buki zostały uroczy-
ście, a zarazem profesjonalnie zasadzone w dniu 
8 listopada 2014 r., na dziedzińcu obok budynku 
głównego szkoły. Uczniowie mieli w ten sposób 
swoistą inicjację zawodową i okazję do opieki 
w trakcie czteroletniej nauki nad posadzonymi 
przez siebie drzewami. 

W ramach realizacji projektu z funduszy 
unijnych – „Modernizacja Kształcenia Zawo-
dowego na Dolnym Śląsku II” (szczególnie 

PODZIĘKOWANIE
Dyrektor, grono pedagogiczne 
oraz społeczność uczniowska

Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Gryfowie Śląskim

serdecznie dziękują
Firmie Matusewicz Budowa Maszyn s.j. 

za ufundowanie i wykonanie
podłogi w siłowni szkolnej.

6 lutego miała miejsce kolejna odsłona reali-
zacji uczniowskiego Mini Projektu Badawczego 
„Drzewo-Poznaj-Posadź-Pokochaj”.

Uczniowie klasy 1 Technikum Leśnego w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim mieli 
niepowtarzalną okazję zapoznać się z gatunkami 
drzew rosnących na terenie Gryfowa Śląskiego 
oraz wspinać się na nie pod kierunkiem instruk-
torów reprezentujących firmę „Eko-Trek” Jerze-
go Stolarczyka z Wrocławia. Reprezentujący ją 
specjaliści od tree climblingu, należą do czołówki 
polskich wspinaczy. Są medalistami Mistrzostw 
Polski w tej dyscyplinie oraz uczestnikami za-
wodów międzynarodowych, w tym Mistrzostw 
Europy. Praktyczne zajęcia młodych adeptów 
leśnictwa z gryfowskiego ZSOiZ odbywały się 
w dwóch miejscach: na dziedzińcu miejscowego 
Gimnazjum oraz w parku miejskim obok Szkoły 
Podstawowej. Wspinaczka przyniosła wielką 
frajdę uczestniczącym w niej uczniom. Jedyną 
niedogodnością były chłodne porywy wiatru.

Młodzi gryfowscy leśnicy coraz bardziej aktywni

z  Europejskiego Funduszu Społecznego), nasi 
leśnicy uczestniczą w przedsięwzięciu – „Po-
znaj. Posadź. Pokochaj. – Innowacyjne metody 
kształcenia w zawodzie technika leśnika, z wyko-
rzystaniem treeclimbingu i planowania zadrze-
wień, przygotowujące na nowe wyzwania rynku 
pracy”. Częścią tego działania było posadzenie 

czterech dorodnych, ponad dziesięcioletnich lip, 
w parku obok Szkoły Podstawowej w Gryfowie 
Śląskim. Wydarzenie to miało miejsce 15 grud-
nia 2014 roku. Uczestniczyli w nim m.in. Bur-
mistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd 
Poniźnik, w towarzystwie pracowników Urzędu 
Miasta i  Gminy, a także wicedyrektor ZSOiZ 
w Gryfowie Śląskim Jolanty Imiołek, oraz część 
nauczycieli naszej szkoły. Dodatkowym elemen-
tem tego wydarzenia było ustalenie zawarte po-
między dyrekcją ZSOiZ i gryfowskimi władzami 
samorządowymi o przekazaniu pod stałą opiekę 
wyżej wzmiankowanego parku klasie I Techni-
kum Leśnego. 

Również tuż przed świętami Bożego Naro-
dzenia uczniowie dostali długo oczekiwany przez 
siebie prezent – zakupione przez ich rodziców 
mundury. Będą w nich wspaniale prezentować 
się w trakcie ważnych uroczystości szkolnych 
i przedsięwzięć zawodowych. 

Od lutego 2015 r. oddana będzie również do 
użytku szkolnego nowa pracownia multimedial-
na do nauki niektórych przedmiotów leśnych.

Arborystyka i nauka wspinaczki drzewnej

Oprac. Mieczysław Gnach
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8 lutego 2015r. przeprowadzono w każdym 
sołectwie Gminy Gryfów Śląski wybory Sołtysów 
i członków Rad Sołeckich. Wyniki są następujące:

I KRZEWIE WIELKIE 
1) Sołtys – Anna Wieliczko
2) Rada Sołecka – Karolina Cierlik, 
Urszula Długosz, Jan Jagiełło, 
Waldemar Kosior, Jolanta Dolna 
3) Uprawnionych do głosowania: 270 osób

Głosowało: 117 osób 
Frekwencja: 43,3% 

II MŁYŃSKO
1) Sołtys – Maria Sosnowska 
2) Rada Sołecka – Wojciech Chrabąszcz, 
Janina Jakubowska, Jadwiga 
Kubiszyn, Bożena Łukasik, Janina Sokołowska
3) Uprawnionych do głosowania: 229 osób 

Głosowało: 54 osoby 
Frekwencja: 23,58 %

III PROSZÓWKA
1) Sołtys – Jan August
2) Rada Sołecka – Ryszard Baszak, 
Gabriela Czekanowska, Agnieszka 
Gajczyk, Dawid Mieczkowski, Kamila 
Zajączkowska, Sebastian Zajączkowski
3) Uprawnionych do głosowania: 230 osób 

Głosowało: 45 osób 
Frekwencja: 19,56 

IV RZĄSINY 
1) Sołtys – Katarzyna Jezierska
2) Rada Sołecka - Edward Chomentowski, 
Danuta Cierlik, Stanisław Czajewicz, 
Zbigniew Grodecki, Elżbieta Roskowińska, 
Teresa Szymanel
3) Uprawnionych do głosowania: 390 osób

Głosowało: 167 osób 
Frekwencja: 42,82%

Informacja 
z wyborów Sołtysów 

i Rad Sołeckich
na terenie Gminy 

Gryfów Śląski

V UBOCZE
1) Sołtys – Emilia Szymutko 
2) Rada Solecka – Elżbieta Jeziorna, 
Julian Kaniuk, Bogusława Łopąg, 
Marek Niebylski, Krzysztof Sieradzki, 
Grażyna Trojanowska, Krzysztof Trojanowski
3) Uprawnionych do głosowania: 1013 osób

Głosowało: 177 osób 
Frekwencja: 17,47%

VI WIEŻA
1) Sołtys – Pasiak Barbara 
2) Rada Sołecka – Stanisław Krawczyk, 
Małgorzata Makuchowska, Jarosław 
Mielniczyn, Kamil Sobociński, Aneta Subocz
3) Uprawnionych do głosowania: 317 osób

Głosowało: 84 osoby
Frekwencja: 26,5%

VII WOLBROMÓW
1) Sołtys – Zbigniew Chodorski 
2) Rada Sołecka – Krzysztof Kryza, 
Edward Kumoś, Szymon Kumoś, 
Sławomir Łopąg, Jolanta Ścigan 
3) Uprawnionych do głosowania: 103 osoby

Głosowało: 63 osoby
Frekwencja: 61,16%

Łącznie uprawnionych do głosowania w 7 so-
łectwach były 2 552 osoby, udział w głosowaniu 
wzięło 707 osób, co daje średnią frekwencję 
27,7%.
 Gratuluję wybranym osobom i życzę wszelkiej 
pomyślności, spełnienia zamierzeń i realizacji 
wspólnych planów.

„Jak się zegarkowi powodzi? 
Owszem, niczego, chodzi.” – 
Janusz Wolski niczym Jan Brzechwa 
wierszem niesie wieści do ratusza, 
że nareszcie na stacji czasomierz rusza!
Radość, euforia i osłupienie – 
kolejarze w lutym dali nam spełnienie,
bo na gryfowskim dworcu
odrestaurowany zegar się pojawił, 
który w zachwyt mieszkańców wprawił.”

Z wyrazami podziękowania dla Pracow-
ników PKP S.A. Oddziału Gospodarowania 
Nieruchomościami we Wrocławiu – Rejonu 
Administrowania i Utrzymania Nieruchomości 

w Wałbrzychu oraz Pracowników Zakładu Linii 
Kolejowych w Wałbrzychu – Sekcji Eksploatacji 
Jelenia Góra.

Inicjatorem powrotu zegara był gryfowia-
nin Janusz Wolski pracujący w PKP PLK S.A., 
Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu jako 
Zastępca Naczelnika ds. drogowo-budowlanych 
Sekcja Eksploatacji Jelenia Góra.

podinspektor ds. planowania przestrzennego
Stella Suhako-Wróblewska 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik

Powrót zegara

PODZIĘKOWANIA
Bardzo serdecznie dziękuję członkom So-

łeckich Komisji Wyborczych, którzy sprawnie 
i bezproblemowo przygotowali i przeprowadzili 
głosowania w wyborach Sołtysów i członków 
Rad Sołeckich w 7 sołectwach Gminy Gryfów 
Śląski w dniu 8 lutego 2015r.
Słowa podziękowania i najwyższego uznania kie-
ruję do niżej wymienionych osób:
1) Krzewie Wielkie – Piotr Jagiełło – przewod-
niczący, Krzysztof Bentkowski i Adam Wielicz-
ko – członkowie komisji
2) Młyńsko – Marta Wilas – przewodnicząca,  
Jan Kubiszyn i Mirosław Pfajfer – członkowie 
komisji
3) Proszówka – Zdzisława Rusinek – przewod-
nicząca, Julian Okulowski i Danuta Olsiewicz  
– członkowie komisji
4) Rząsiny – Anna Sawicka – przewodnicząca, 
Mariusz Bronowicki, Zdzisław Wilczyński  
i Mariola Strug – członkowie komisji
5) Ubocze – Daniel Koko – przewodni-
czący, Edward Ciupa i Maria Siatkowska  
– członkowie komisji
6) Wieża – Jerzy Guzy – przewodniczący,  
Zbigniew Kłowaty i Marek Kula – członkowie 
komisji
7) Wolbromów – Katarzyna Kryza – przewod-
nicząca, Danuta Kumoś i Krzysztof Nowacki 
– członkowie komisji.
Dziękuję także Jolancie Kozdębie za profesjo-
nalne przygotowanie dokumentacji wyborczej.

Sekretarz Gryfowa Śląskiego
Jerzy Andrzejczak



5 lutego o godz. 15.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gryfowie Śląskim odbyła się wyjątkowa 
uroczystość. Państwo Maria i Horst Thumulka obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik wraz 
z kierowniczką USC Jolantą Dudzik wręczyli złotym jubilatom medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie oraz dyplomy.

Państwo Thumulka pobrali się 19 grudnia 1964 r. Pan Horst pracował jako górnik w KGHM oraz 
nauczyciel zawodu w ZSOiZ w Gryfowie Śl., pani Maria była szwaczką w GZPO „Gryfex”, pracowała 
także 3 lata w Azbeście. Są rodzicami Edyty i Roberta, dochowali się także dwojga wnuków i jednego 
prawnuka.

Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia jeszcze wielu wspólnych lat w zdrowiu i szczęściu 
oraz samych słonecznych dni takich, jak ten piękny, skąpany w słońcu dzień lutowy, w którym przy-
szło im świętować 50-lecie małżeństwa.

Złote Gody w Gryfowie

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

informuje, że wykazy nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie 
wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę 
w  roku 2015 znajdują się na tablicy ogłoszeń 
w  siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski oraz na stronie internetowej www.gry-
fow.pl i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieru-
chomości. 

Wydawca: Biblioteka Publiczna  
Miasta i Gminy Gryfów Śląski. 
Redaguje społeczny zespół: Mariusz Dragan, 
Małgorzata Szczepańska, Jan Wysopal. 
Redaktor naczelna: Marzena Wojciechowska. 
Skład i foto-edycja: Paweł Rubaj. 
Współpraca: Agnieszka Szymańska (foto). 
Adres: Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 44, 
59-620 Gryfów Śląski, Tel.: 75 78-13-387, 
fax: 75 78-13-180, www.biblioteka.gryfow.
info, www.facebook.com/biblioteka.gryfow 
e-mail: biblioteka.gryfow@gmail.com
Dyżur redakcyjny: poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek: 10-17, środy: 10-15. 
Nakład: 800 egzemplarzy, Druk: Chroma, Żary, 

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszcza-
nych ogłoszeń, nie zwraca tekstów niezamówio-
nych oraz zastrzega sobie prawo do skracania 
i przeredagowywania treści ogłoszeń i artyku-
łów, bądź odmowę ich publikacji. 

Kurier Gryfowski

Każdego roku w innej gminie powiatu lwó-
weckiego organizowany jest specjalny Koncert 
Noworoczny. Tym razem gospodarzem tego wy-
darzenia, które miało miejsce 17 stycznia br., była 
Gmina i Miasto Gryfów Śl.

Na noworoczne spotkanie w gryfowskiej 
świetlicy środowiskowej mieszkańców regionu 
zaprosił starosta lwówecki Marcin Fluder oraz 
burmistrz Gryfowa Śl. Olgierd Poniźnik. Przybyli 
na nie przedstawiciele lwóweckich samorządów, 
miast partnerskich powiatu oraz mieszkańcy.

Na początku burmistrz Olgierd Poniź-
nik powitał wszystkich, informując zarazem, 
że program został zmieniony ze względu na 
śmierć jednego z najbardziej zasłużonych lu-
dzi powiatu lwóweckiego, jakim bez wątpienia 
był ks. prałat Tadeusz Jordanek. Pamięć o  tym 
wielkim kapłanie uczczono minutą ciszy. 
Koncert Noworoczny to także okazja do pod-

sumowań i gratulacji, które przekazywał m. in. 
poprzedni starosta Józef Stanisław Mrówka, 
przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego 
Daniel Koko, a także nowy starosta lwówecki 
Marcin Fluder.

Głównym punktem wieczoru były spektakle 
na motywach baśni Hansa Christiana Anderse-
na Dziewczynka z zapałkami i Królowa Śniegu. 
Przedstawienia teatralne znakomicie przygoto-
wane zostały przez uczniów Szkoły Podstawowej 
w Gryfowie Śl. Jak zapewniają uczestnicy było to 
coś niezwykłego i pełnego prawdziwej baśnio-
wej magii, a zarazem skłaniającego do refleksji. 
Za te chwile wzruszeń młodzi aktorzy zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami i słodyczami. 
Ostatnim punktem, już nieformalnym, były ku-
luarowe spotkania przy kawie, herbacie i smacz-
nych gryfowskich wypiekach.

Koncert Noworoczny

Źródło: Ziemia Lubańska
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Powiat ma nowe władze
INFORMATOR POWIATOWY

Nazwiska burmistrzów naszych gmin poznaliśmy już 17 listopada ubie-
głego roku lub dwa tygodnie później, jeśli rozstrzygała o tym druga tura wy-
borów. W przypadku Starosty i Zarządu Powiatu jest inaczej. Tutaj wybiera 
się spośród 17 osób, które tworzą Radę Powiatu Lwóweckiego (4 radnych 
z Gryfowa Śl., 6 z Lwówka Śl, 3 z Mirska oraz 4 reprezentujących Lubomierz 
i Wleń). Nowe władze ukonstytuowały się podczas sesji 19 grudnia 2014.

Skład Rady Powiatu Lwóweckiego przedstawia się następująco:
Daniel Koko – Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego, Teresa Wa-

chal – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Lwóweckiego oraz Przewodni-
cząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 
Piotr Czembrowski, Zbigniew Grześków, Marcin Fluder, Józef Mrówka 
– Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 
i Obszarów Wiejskich, Jan Karpowicz, Roman Kulczycki, Ryszard Mruk, 
Małgorzata Szczepańska, Rafał Ślusarz, Zenon Zatchiej, Marek Chra-
bąszcz – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii i Pro-
mocji Powiatu, Tadeusz Jagiełło, Danuta Ławnikowska – Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej, Krystyna Piotrowicz, Franciszek Bar.

 Zarząd Powiatu tworzą: Marcin Fluder – starosta lwówecki, Zbigniew 
Grześków – wicestarosta lwówecki, oraz członkowie Zarządu – Małgorzata 
Szczepańska, Zenon Zatchiej oraz Tadeusz Jagiełło. 

 Marcin Fluder jest najmłodszym spośród dotychczasowych starostów. 
Mandat radnego powiatowego pełni drugą kadencję. Od wielu lat spo-
łecznie i zawodowo związany jest z gminą Wleń i powiatem lwóweckim. 
Posiada wykształcenie wyższe elektrotechniczne. W latach 2002-2006 był 
radnym i Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Wleń, 2007-2010 – peł-
nił funkcję zastępcy burmistrza Wlenia, 2010-2014 – sekretarza Miasta 
Wleń. Był uczestnikiem innowacyjnego programu Narodowego Centrum 
Kultury - Dom Kultury +, który z ramienia samorządu lokalnego współ-
tworzył Strategię Rozwoju Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu, 
współtwórcą i członkiem trójsektorowego Partnerstwa Lokalnego „Działaj 
(NA) Gminnie we Wleniu”. W ramach Partnerstwa brał udział w projekcie 
OD RUPIECIARNI DO BAWIALNI, Rewitalizacji Ścieżki Spacerowej Szla-
kiem Zielonym za Zamek Lenno, Inicjatywy Lokalne 2013, współinicjator 
Kuriera Wleńskiego i wielu innych inicjatyw społecznych. Marcin Fluder 
jest również wiceprezesem OSP Wleń. 

Marcin Lampart

1% dla strażaków
Strażacy z gminy i miasta Gryfów Śląski zwracają się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku za 2014 rok. W tym celu w rocznych 

zeznaniach podatkowych PIT należy wpisać: KRS 0000 116 212 i cel szczegółowy – skróconą nazwę jednej wybranej jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej, to jest: OSP w ………………………… i jej dokładny adres włącznie z kodem pocztowym.

Ochotnicze Straże Pożarne w naszej gminie na które można przekazać 1% podatku (numer KRS taki sam jak wyżej, czyli 0000 116 212): 
OSP w Gryfowie Śląskim, ul. Floriańska 2, 59-620 Gryfów Śląski, OSP w Krzewiu Wielkim, 59-620 Gryfów Śląski, OSP w Młyńsku, 59-620 Gryfów Śląski, 
OSP w Proszówce, 59-620 Gryfów Śląski, OSP w Rząsinach, 59-620 Gryfów Śląski, OSP w Uboczu, 59-620 Gryfów Śląski, OSP w Wolbromowie, 59-620 
Gryfów Śląski. Za powyższe zostanie zakupiony brakujący sprzęt i umundurowanie. Dziękujemy.

Rafał Ślusarz, Marcin Fluder, Tadeusz Jagiełło, Piotr Czembrowski, 
Danuta Ławnikowska, Ryszard Mruk, Krystyna Piotrowicz.Danuta Ławnikowska, Daniel Koko, Teresa Wachal.

Józef Stanisław Mrówka oraz członkowie Zarządu Powiatu: 
Zbigniew Grześków, Zenon Zatchiej, Małgorzata Szczepańska.

Starosta Lwówecki Marcin Fluder.
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Lp. Nazwa apteki i jej adres Telefon
kontaktowy

Godziny 
pracy 
w dni 

powszednie

Godziny 
pracy 

w soboty

Godziny pracy 
w niedziele 

i święta oraz inne 
dni wolne od pracy

Dni pełnienia dyżuru
(od poniedziałku od godz. 8.00 

rano do następnego  
poniedziałku do godz. 8.00 rano)

1 APTEKA PRIMULA
Gryfów Śląski, ul. Rynek 3

75 781-39-23 8.00-18.00  9.00-13.00 Nieczynna Od maja 2014 r. 
nie pełni dyżuru

2 APTEKA POD GRYFEM
Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19c

75 781-14-25 8.00-18.00 8.00-13.00 Nieczynna 13.04.2015 – 19.04.2015
13.07.2015 – 19.07.2015
12.10.2015 – 18.10.2015
28.12.2015 – 03.01.2016

3 APTEKA BUSOLA
Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1

75 781-24-39 8.00-18.00 8.00-13.00 Nieczynna 20.04.2015 – 26.04.2015
20.07.2015 – 26.07.2015
19.10.2015 – 25.10.2015

4 APTEKA REMEDIUM
Gryfów Śląski
ul. Malownicza 1

602-188-631 8.00-18.00 9.00-13.00 Nieczynna 06.04.2015 – 12.04.2015
27.04.2015 – 03.05.2015
06.07.2015 – 12.07.2015
27.07.2015 – 02.08.2015
05.10.2015 – 11.10.2015
26.10.2015 – 01.11.2015

5 APTEKA W RYNKU
Lwówek Śląski
pl. Wolności 19

75 782-22-42 8.00-20.00 9.00-14.00 Nieczynna 09.02.2015 – 15.02.2015
11.05.2015 – 17.05.2015
10.08.2015 – 16.08.2015
09.11.2015 – 15.11.2015

6 APTEKA ŁAW 
CHLEBOWYCH
Lwówek Śląski, pl. Wolności 21

75 782-22-02 7.30-18.00 8.00-16.00 Nieczynna Nie pełni dyżuru

7 APTEKA 
„POD BIAŁYM KRUKIEM”
Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1

75 643-68-56 8.00-20.00 8.00-14.00 Nieczynna 18.05.2015 – 24.05.2015
17.08.2015 – 23.08.2015
16.11.2015 – 22.11.2015

8 APTEKA 
„POD ŚW. NEPOMUCENEM”
Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23

75 782-42-07 8.00-18.00 9.00-14.00 Nieczynna 23.02.2015 – 01.03.2015
04.05.2015 – 10.05.2015
25.05.2015 – 31.05.2015
03.08.2015 – 09.08.2015
24.08.2015 – 30.08.2015
02.11.2015 – 08.11.2015
23.11.2015 – 29.11.2015

9 APTEKA MIKSTURA
Mirsk, pl. Wolności 35-36

75 783-42-12 9.00-17.00 9.00-13.00 Nieczynna 23.03.2015 – 29.03.2015
22.06.2015 – 28.06.2015
21.09.2015 – 27.09.2015
21.12.2015 – 27.12.2015

10 APTEKA POD GOŁĘBIAMI
Wleń, ul. Kościuszki 26

75 713-62-91 9.00-17.00 9.00-13.00 Nieczynna 09.03.2015 – 15.03.2015
08.06.2015 – 14.06.2015
07.09.2015 – 13.09.2015
07.12.2015 – 13.12.2015

11 APTEKA PRZYJAZNA
Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6

75 734-86-99 8.00-18.00 9.00-15.00 Nieczynna 16.03.2015 – 22.03.2015
15.06.2015 – 21.06.2015
14.09.2015 – 20.09.2015
14.12.2015 – 20.12.2015

12 APTEKA „POD SŁOŃCEM”
Mirsk, ul. kpt. St. Betleja 24

75 783-40-15 8.00-18.00 8.00-13.00 Nieczynna 30.03.2015 – 05.04.2015
29.06.2015 – 05.07.2015
28.09.2015 – 04.10.2015

12 APTEKA „MEDICUS”
Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3

brak danych 8.00-21.00 9.00-18.00 Nieczynna 02.03.2015 – 08.03.2015
01.06.2015 – 07.06.2015
31.08.2015 – 06.09.2015
30.11.2015 – 06.12.2015

ROZKŁAD PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH 
NA TERENIE POWIATU LWÓWECKIEGO
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Ks. Tadeusz Jordanek urodził się 2 czerwca 1924 roku w Kętach, gdzie się 
wychowywał, w rodzinie prostej ale bardzo religijnej, codziennie uczęszczał 
z matką na mszę świętą, usługiwał w kościele, był ministrantem, tam też ukoń-
czył szkołę podstawową. Podziwiał swojego ojca, który mimo ciężkiej pracy, 
codziennie na klęczkach, długo i żarliwie modlił się. W roku 1937 przyjął z rąk 
kardynała Adama Sapiehy bierzmowanie i wówczas zrodziło się powołanie 
kapłańskie. W 1939 roku młody Tadeusz został przyjęty do klasztoru ojców 
oblatów i rozpoczął nowicjat, który przerwał wybuch wojny. W kwietniu 1942 
roku został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie pracował 
u tamtejszego rolnika, a później dorywczo w handlu owocami i warzywami. 
W roku 1945 ks. Jordanek trafił do Tanwaldu i pracował tam na tokarce robiąc 
m. in. przody do rakiet V1 i V2. Po zakończeniu wojny wrócił do domu, gdzie 
dowiedział, się że brat zginął w obozie oświęcimskim. Mimo ciężkich przeżyć 
wojennych, myśl o zostaniu księdzem jeszcze utrwaliła się. Dokończył gimna-
zjum i liceum, po czym rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchow-
nym we Wrocławiu, które ukończył w 1954 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 
w Katedrze Wrocławskiej 13 czerwca 1954 r. Jako młody wikariusz rozpoczął 
swoją posługę kapłańską w Głuszycy koło Wałbrzycha. Następnie trafił w 1955 
r. do Oleśnicy. Tam, oprócz odprawiania mszy świętych w kościołach oddalo-
nych o około 9 km, do których nie było żadnych połączeń komunikacyjnych, 
uczył religii - organizował katechezę. W 1958 r. został proboszczem w Wa-
bienicach. Parafia miała 6 kościołów, w tym jeden któremu groziło zawalenie 
oraz plebanię w ruinie. Pracy duszpasterskiej i remontowej było ponad miarę, 
początkowo proboszcz był sam, później otrzymał do pomocy wikarego ks. 
Edwarda Dwornika. Za właściwie wykonywane obowiązki gospodarza parafii 
i wzorową pracę duszpasterską ks. arcybiskup Bolesław Kominek mianował 
ks. Tadeusza Jordanka kanonikiem w 1961 r. a w 1964 r. prałatem. 21 czerwca 
1976 roku na prośbę biskupa wrocławskiego ksiądz prałat przybył do Mirska 
i tutaj pełnił swoją posługę kapłańską 29 lat z wielkim zaangażowaniem dla 
parafii, ludzi i miasta. Szczególną troską ks. proboszcza była katechizacja dzieci 
i młodzieży. Aby łatwiej w tamtych warunkach politycznych dotrzeć do nich, 
ks. prałat organizował wbrew woli władz, spotkania nauczycieli z dostojnikami 
kościoła – biskupami. Jeszcze przed oficjalną zgodą władz w szkołach w Mirsku 
powieszono krzyże i prowadzono lekcje religii. 28 czerwca 2005 r proboszcz 
parafii Mirsk ksiądz prałat Tadeusz Jordanek przeszedł na emeryturę. Swoje 
świadczenie emerytalne podzielił na trzy części. Pierwszą zaczął przekazywać 
na rzecz dzieci specjalnej troski w Ubiskach (poczta Piaseczno) koło Warszawy, 
drugą na rzecz bezdomnych podopiecznych Towarzystwa im. Brata Alberta 
we Wrocławiu, trzecią zaś na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej 

dla Sierot w Poznaniu-Branowo. Początkowo zamieszkał w domu księży eme-
rytów w Legnicy, nie siedział tam bezczynnie, pomagał księżom w parafiach 
a głównie w dekanacie Gryfów. Jesienią 2009 r. ks. bp StefanCichy i ks. dziekan 
Krzysztof Kurzeja, widząc poświęcanie się księdza w pracach duszpasterskich 
na terenie Gryfowa i dekanatu, zaproponowali mu mieszkanie na plebanii 
w Gryfowie. 14 czerwca 2009 r. w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Ślą-
skiej w Gryfowie Śl. odbyła się uroczysta msza św. z okazji 85 rocznicy urodzin 
i 55 rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich. Eucharystię celebrował dostojny 
jubilat ks. prałat Tadeusz Jordanek w asyście księży z całego dekanatu. Pięć lat 
później w 2014 roku w swojej parafii w Mirsku świętował 90 rocznicę urodzin 
i 60 rocznicę święceń kapłańskich. Posługa duszpasterska, oddanie siebie po-
trzebującym, prowadzenie ludzi drogą do Pana Boga- to był sens życia księdza 
prałata. Serce, szacunek, chrześcijańska miłość, poświęcenie, głęboka osobista 
wiara - to wartości jakimi obdarzał ludzi. Ksiądz prałat Tadeusz Jordanek zmarł 
14 stycznia 2015 roku. Msza pożegnalna odbyła się w gryfowskim kościele pa-
rafialnym 16 stycznia, a mszy św. przewodniczył biskup Stefan Cichy, po mszy 
trumna została przewieziona do kościoła w Mirsku gdzie 17 stycznia w samo 
południe odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. prałata. Zgodnie z jego wolą 
został pochowany pod murami kościoła parafialnego w Mirsku.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci...
Robert Skrzypek

 Zdjęcia pochodzą ze strony Liturgiczna służba ołtarza przy parafii świętej 
Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim.

Ksiądz Prałat Tadeusz Jordanek
Odszedł wspaniały duszpasterz, opuścił nas i parafię
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W Gryfowie Śląskim zamieszkaliśmy na tere-
nie zakładów drzewnych przy ul. Jeleniogórskiej 
42, których mój ojciec Wacław Olszewski (1911-
1991) został kierownikiem. Załogę tej fabryki 
stanowili Polacy z centralnej Polski i z  byłych 
ziem wschodnich, repatrianci z Francji oraz 
bardzo dobrzy fachowcy starsi Niemcy. Ci ostat-
ni podlegali kolejnej ekspatriacji latem 1947 r. 
Wolno im było wziąć to, co mogli unieść w pleca-
kach, torbach oraz na wózkach, konstruowanych 
niekiedy z wanienek z dorobionymi kółkami. 
W zakładach przy ul. Jeleniogórskiej (dziś Woj-
ska Polskiego) pozostał tylko mocno starszy ślu-
sarz Gustaw Boerner, sanitariusz zakładowy pan 
Girschner, który zestawiał moją złamaną rękę,na 
pożegnanie dał mi kilka przedmiotów dotyczą-
cych sportu i sztuk pięknych.

Po latach, sześciokrotnej zmianie miejsca 
zamieszkania jednak zachował się w domowym 
archiwum list, napisany 30. XI. 1947 r. przez 
p.  Lidię Scheibach z mężem, wysłany do nas 
z  miasta Arnstadt w radzieckiej strefie okupa-
cyjnej. (List ten przetłumaczyła mi dokładnie 
p. Ada Najuch ze Strzelec Opolskich, za co jestem 
bardzo wdzięczny). Autorkę listu pamiętam jak 
przez mgłę, gdy w 1947 r. przez kilka miesięcy 
pomagała w opiece nad moją roczną siostrą 
Agnieszką i nad niedołężną babcią Elżbietą 
(1875-1947), wymagającą całodobowej opieki. 
Pani Scheibach stała się praktycznie członkiem 
rodziny. Latem tegoż roku opuściła rodzinny 
Gryfów. Oto treść wspomnianego listu, pisanego 
zwykłym ołówkiem, przez co pismo nie wyblakło 
i nie rozpuściło się. 

Szanowni Państwo Olszewscy! 
Proszę łaskawie wybaczyć moje długie milcze-

nie. W myślach pisałam do Was we wszystkie dni. 
Dzisiaj, w pierwszą niedzielę adwentu staje się 
to faktem. Teraz dopiero odpoczęliśmy, bo do tej 
pory wszystko szło piąte przez dziesiąte. Ponieważ 
pola już uprzątnięte, można więcej zrobić w domu. 
A  oto krótki opis naszych przeżyć: Pociągiem je-
chaliśmy 14 dni, upał był straszny, z trudem do 
wytrzymania. Przekroczenie granicy było bez kło-
potów, mieliśmy szczęście, gdyż kontrola zabrała 
nam tylko teczkę na akta. W Altenburgu w Tu-
ryngii zostaliśmy skontrolowani na obecność wszy. 
Naszym celem był Erfurt w Turyngii, tam byliśmy 
14 dni w obozie przechodząc kwarantannę. Było 
tu bardzo dobrze, jedzenie dobre i wystarczające, 
często potańcówki, koncerty i teatr. Ja osobiście 
zajmowałam się pocztą obozową. Po zakończeniu 
kwarantanny zostaliśmy ostatecznie rozdzieleni. 
My, teść oraz szwagierka jesteśmy w Arnstadt od-
dalonym o 22 km od Erfurtu. Jest to stare, bardzo 
ładne miasto, ma 30 tys. mieszkańców. Mamy 
tutaj jeden bardzo ładny pokój, dla dwóch osób 
na razie wystarczający. Mój mąż jest zatrudniony 
w demontażu. W jego zawodzie na razie nie ma 
pracy. Zarobek nie jest zły. Prócz tego otrzymujemy 

miesięcznie dodatkowe produkty. Ja biegam cały 
dzień za jedzeniem. W przyszłym tygodniu będę 
załatwiała robotę biurową w domu, A jednak, co 
nie było wiarygodne, pod względem wyżywienia 
najlepiej jest w strefie rosyjskiej. Tutaj otrzymuje 
się na kartki wszystko, co się komu należy. Drew-
no do palenia przynosimy sobie z lasu. Do tej pory 
otrzymaliśmy 50 kg węgla. Pewnie otrzymamy 
później więcej. W innych strefach otrzymuje się 
wszystko na czarnym rynku, za grube pieniądze. 
Obecnie, dwa i pół roku po wojnie większość ma 
mało pieniędzy. Dużo rzeczy się sprzedaje i wy-
mienia. Bieda w innych strefach jest większa, niż 
tu. Moja teściowa ze strefy amerykańskiej była 
niedawno u nas. Jej się powodzi dobrze, bo miesz-
ka na wsi. Po 6 miesiącach otrzymała zezwolenie 
na przyjazd do nas tylko ze względu na ojca. Sama 
musiała znów odjechać. Moja szwagierka też musi 
jeszcze czekać. Mój mąż i ja nie mamy na razie 
możliwości dostać się do innej strefy. Ponieważ 
stosunki się pogorszyły, nie chcemy na razie nic 
więcej.

Raczej wolelibyśmy dostać się za granicę, do 
Francji albo Belgii, tylko nie zostać w Niemczech. 
Wszystko jest rozebrane, a najgorsze czasy jeszcze 
przyjdą. Gdyby Polacy i Niemcy na Śląsku mogli 
obok siebie zgodniej żyć, i gdyby nie było tylu ban-
dytów, bylibyśmy zostali. Źle nam wprawdzie nie 
jest, z głodu nie umieramy, a spać możemy spokoj-
nie. Pracujący otrzymuje co 10 dni 2 i pół bochen-
ka chleba, 200 g masła, 250 g cukru, 400 g mięsa,  
300 g marmolady i 400 g innych artykułów 
spożywczych. Na rok otrzymuje się 125 kg ziem-
niaków a raz w miesiącu pół kilograma warzyw, 
1  pudełko zapałek i ćwierć kilograma proszku 
do prania. Poza tym nie można otrzymać nic. 
Niepracujący otrzymuje z wymienionego połowę. 
Nie jest tego dużo, ale wystarczy. Rozpieszczeni 
nigdy nie byliśmy. Co tutaj można kupić, to pastę 
do podłogi. Nie jest droga. Dowiadywałam się już, 
czy można wysłać do Polski paczkę. Niestety, nie. 
Chciałam Pani Olszewskiej sprawić radość i coś 
przesłać. Przede wszystkim chciałabym jeszcze 
podziękować za wszystko dobre, czego od Pani do-
znałam. To pozostanie dla mnie jedynym pięknym 
wspomnieniem czasów w Polsce. Nie znalazłabym 
tego w  niemieckim gospodarstwie domowym. 

Szczególnie myślę o  Pani córeczce. Ona mi bar-
dzo przypadła do serca i bardzo za nią tęsknię. 
Z pewnością już wychodzi z domu. Co robi Pani 
syn? Włożyłam do listu kilka znaczków poczto-
wych - może go zainteresują. A droga babcia? (zm. 
2.X.1947 r.) Dla niej moje serdeczne pozdrowie-
nia i życzenia zdrowia. Droga Pani Olszewska, 
Pani ma na pewno dużo roboty. Słyszeliśmy 
o nieszczęściu pana Binkowskiego. Pan Schneider 
odwiedził nas. Schneiderowie mieszkają u swego 
najmłodszego syna, niedaleko Berlina. Pan Schne-
ider już nie pracuje, niedługo otrzyma emeryturę. 
Zabzohler jest w Erfurcie, Goettlich w  Goerlitz, 
Lindner, Renner i Baumert w Chemnitz. Każdy 
gdzie indziej.

Co dzieje się w naszym pięknym Gryfowie? 
Czy nasze meble jeszcze stoją na miejscu? Chcie-
libyśmy jeszcze raz tam zajrzeć, potem jednak 
znów wyjechać. Co dzieje się w zakładach? Ach, 
mimo wszystko bywało nieraz ładnie. A teraz chcę 
kończyć. Wszystkim Wam, oraz Waszym drogim 
krewnym w Cieplicach serdeczne pozdrowienia 
oraz wszystkiego dobrego. Wesołych Świąt Boże-
go Narodzenia oraz dobrego Nowego Roku życzy 
Wam Wasza Lidia Scheibach z mężem.
 

Jak widać list p. Lidii Scheibach jest już dziś 
rzadkim, cennym dokumentem sprzed 67 lat, dla 
historyka i polityka. Zawiera dużo informacji, 
szczegółów a także sprzeczności wynikających 
zapewne z konieczności zmylenia cenzury. Jest 
mowa o próbie przesłania do Polski paczki, gdy 
„w sklepach jest wyłącznie pasta do podłogi, nie 
droga", i że „otrzymuje się wszystko, co się komu 
należy", albo „cały dzień biega się za jedzeniem". 
Po wojnie na początku wszędzie było podobnie, 
trudno i źle; coraz mniej jest świadków tamtych 
dni. Z satysfakcją czytam miłe, bezinteresowne 
słowa, skierowane do moich rodziców, szczegól-
nie matki (1911-1954), na które trzeba było za-
służyć życzliwością, uczciwością, współczuciem 
okazuje się, że z wzajemnością. Takie mogą być 
indywidualne stosunki między ludźmi, między 
Niemcami a Polakami. Czy można tu spróbować 
użyć słowa „pojednanie"? Sądzę, że tak. 

Wspomnień i rozważań Jerzego Olszewskiego 
wysłuchał i spisał Robert Skrzypek

W roku 2014 minęła 25 rocznica polsko-niemieckiego pojednania, uroczyście dokonanego 12. XI. 1989 r. w Krzyżowej przez premiera  
Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Niemiec Helmuta Kohla. Był to bardzo ważny akt polityczny i historyczny, o którym na co dzień za 
rzadko się mówi Jest on dowodem dojrzałości, odpowiedzialności, nadziei a także konieczności obu naszych narodów. Pewne fakty sprzed kil-
kudziesięciu lat mogłyby sugerować, że określone indywidualne formy pojednania między Polakami i Niemcami mogły występować już wtedy. 
Pan Jerzy Olszewski (rocznik 1937) mieszkający w Gryfowie od stycznia 1947 r. do 1955 r. dzieli się z czytelnikami "Kuriera Gryfowskiego" 
takimi sugestiami. 

Gryfowskie pojednanie – Versöhnung 
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W SP w Uboczu

W sobotę 17 stycznia w Centrum Kulturalnym w Uboczu odbyła się 
zorganizowana przez Szkołę Podstawową im. W.S. Reymonta w Uboczu 
zabawa karnawałowa dla dzieci połączona z Dniem Babci i Dziadka. Jak 
co roku, frekwencja dopisała. Po powitaniu przez dyrektor szkoły Annę 
Pląskowską wszystkich przybyłych gości, zaprezentowano program arty-
styczny. Jasełka przygotowane pod kierunkiem Alicji Jaworskiej wprowa-
dziły nas ponownie w świąteczny bożonarodzeniowy nastrój. Następnie 
wystąpiły dzieci z  programem artystycznym poświęconym ukochanym 
babciom i dziadkom, które przygotowały Alicja Kuźniarz i Danuta Sie-
radzka. Po oklaskach mali artyści obdarowali swoich ukochanych dziad-
ków prezentami. Nie zabrakło wspaniałej muzyki, konkursów i wspólnej 
zabawy, prowadzonej przez Mariusza Swastka. Dzieci, przebrane w różne 
stroje, prezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne. Organizacja tej 
wspaniałej uroczystości przez szkołę daje okazję do integracji kilku pokoleń 
mieszkańców wsi i okolic.

Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania Radzie Rodziców, Ra-
dzie Sołeckiej oraz pracownikom szkoły, którzy w różny sposób przyczynili 
się zorganizowania zabawy, na której bawiły się cztery pokolenia.

Nasze gimnazjum od dawna współpracuje ze szkołą w Bischofswerdzie. 
Współpraca polega na wymianie młodzieży i wspólnych rozgrywkach 
sportowych i spotkaniach integracyjnych.

W pierwszym semestrze odwiedziła nas drużyna piłki ręcznej dziewcząt 
pod opieką Alexandra Schwarz oraz trenerki Diany Lásker. Grupie towa-
rzyszyły panie: przedstawicielka Urzędu z Bischofswerdy pani Petra Brußig 
oraz tłumaczka Ulrika Bischof. Opiekunami naszej grupy była Małgorzata 
Więcewicz oraz trener Krzysztof Złocik.

Przewidziany mecz odbył się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej 
im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śl. Uroczystego otwar-
cia rozgrywek dokonali dyrektor Alicja Kownacka i burmistrz Olgierd 
Poniźnik. Nad przebiegiem rywalizacji sportowej czuwał sędzia Krzysztof 
Babiak. Miłym akcentem podczas rozgrywek były występy naszych szkol-
nych czirliderek, pod opieką Agnieszki Gumieniak.

Drużyna z Bischofswerdy odniosła sukces. Po meczu obie drużyny zja-
dły wspólny obiad. Wieczorną atrakcją jaką przygotowały uczennice z gim-
nazjum dla swoich koleżanek był spacer po Gryfowie Śląskim. Następnego 
dnia, młodzież udała się na wycieczkę do Szklarskiej Poręby i Świeradowa 
Zdroju. Po powrocie pożegnano koleżanki z Bischofswerdy. To było miłe 
spotkanie i już czekamy na następne.

Karnawał z babcią i dziadkiem 

W Gimnazjum
Polsko-niemieckie spotkania

Alicja Celejowska

Dagmara Pender 2B
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7 lutego w Centrum Kulturalnym w Uboczu odbył się Bal Gimnazjalny 
trzecioklasistów. Rozpoczął się tradycyjnym polonezem przygotowanym 
pod kierunkiem Krzysztofa Złocika.

Uroczystego otwarcia Balu Gimnazjalnego 2015 dokonała dyrektor 
Alicja Kownacka. W imieniu młodzieży głos zabrali: Adrianna Puzyniak 
i Grzegorz Romanowski (fot. po prawej), którzy podziękowali nauczycie-
lom za przekazanie dotychczasowej wiedzy ze wszystkich przedmiotów.

Po części oficjalnej, była już tylko wspaniała zabawa. Niezapomniane 
chwile utrwalono na zdjęciach. Bogata fotogaleria na stronie internetowej 
gimnazjum. Zapraszamy do obejrzenia.

Jedyny taki bal
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Za nami już trzy miesiące, odkąd piłkarze 
Gryfa rozegrali ostatni jesienny mecz – przy-
pominamy, że dwie kolejki zostały przeniesione 
z rundy wiosennej i mamy je już za sobą. Jak 
w  przeprowadzonym wywiadzie wspomniał 
Prezes Andrzej Badermann – miejsce w tabeli 
nie odzwierciedla potencjału i siły zespołu, bo 
stać nas było na zdecydowanie wyższą lokatę 
(12 miejsce na 16 zespołów w klasie okręgowej), 
ale zabrakło szczęścia w kilku meczach, w któ-
rych rywale byli w naszym zasięgu. Twardy Świę-
toszów, Lotnik Jeżów Sudecki, czy GKS Warta 
Bolesławiecka – to kluby z czołówki i na pewno 
nie jest łatwo powalczyć z nimi o punkty. Nato-
miast ciężko wytłumaczyć porażkę z Hutnikiem 
Pieńsk, remis z Zawidowem czy Raciborowicami 
– dół tabeli. Głównym zadaniem gryfowskiej eki-
py jako beniaminka w wyższej klasie rozgrywko-
wej jest oczywiście utrzymanie się, jednak takie, 
które pozwoli nam nie myśleć o wizji ponownego 
spadku. W tym celu piłkarze na czele z trenerem 
Robertem Rodziewiczem ostro trenują – nawet 
4 razy w tygodniu, wliczając biegi w terenie. Od 
początku lutego, w każdą niedzielę będą mierzyć 
się w meczach sparingowych z rywalami, taki-
mi jak: 1.02. – Lechia Piechowice, 8.02. – Piast 
Zawidów, 15.02. – KS Łomnica, 22.02. – Orliki 
Węgliniec, 1.03. – Apis Jędrzychowice, 8.03. 
– Woskar Szklarska Poręba. Powiecie – słabi 
sparingpartnerzy, ale przynajmniej stopniowo 
będzie można ogrywać najlepszych spośród ju-
niorów w pierwszej drużynie Gryfa, co oprócz 
bezpiecznego utrzymania jest zadaniem grające-
go trenera Rodziewicza. 

Zimą wiele zespołów szuka wzmocnień, aby 
pomóc sobie w awansie lub utrzymaniu – nie 
inaczej jest w Gryfie. Nowym bramkarzem Gryfa 
został młody Piotr Bursacki, który był wypo-
życzony z gryfowskiego UKS-u do Czarnych 
Lwówek, jednak po rundzie jesiennej wrócił do 
Gryfowa (a na mocy porozumienia Gryf-UKS 
został zawodnikiem Gryfa). Bramka i atak były 
naszymi najsłabszymi punktami do tej pory, tak 
więc Prezes Badermann zdecydował się jesz-
cze wypożyczyć z IV-ligowej Olimpii Kowary 
ofensywnego zawodnika – Juliana Rudnickie-
go (rocznik 1992) do końca rundy wiosennej 
(w przeszłości grał m.in. w młodzieżówce Miedzi 
Legnica, Karkonoszach Jelenia Góra oraz Arce 
Nowa Sól). Niestety kilku zawodników prze-
stało trenować, grać lub zawiesiło na jakiś czas 
buty na kołku, są to: Paweł Ślusarczyk, Marcin 
Wójcikowski, Bartosz Herman (przybył latem 
z Pub-Gola JG), Grzegorz Skwara, Jakub Gałka, 
Wojciech Deliman i Dariusz Nowosielski. Cze-
kamy również na wyjaśnienie sprawy bramkarza 
Łukasza Króla, który jest zawieszony prawie do 
końca rundy. 

Jak widzicie – kadra uszczupliła się nieco, 
zwłaszcza obrona oraz bramka wymagały i nadal 
wymagają wzmocnień, ale wszystko związane 
jest z kosztami, a Gryf to nie tylko seniorzy, to 
również juniorzy walczący o awans do okręgów-
ki oraz trampkarze, którzy pod wodzą Piotra 
Chlabicza przywieźli ostatnio srebrne medale 
z zimowego turnieju w Mirsku. Realnie patrząc – 
do utrzymania tych trzech kategorii wiekowych 
potrzeba minimum około 55 tysięcy złotych. 

Gryf szykuje się do wiosny

Na pewno możemy liczyć na naszych sponsorów, 
którzy jednak mimo sporego wkładu materialne-
go, nie są w stanie zapewnić nam spokojnego bytu 
w rozgrywkach. W najbliższym czasie rozstrzy-
gnie się konkurs ofert w zakresie gryfowskiego 
sportu i poznamy kwotę, którą Ratusz przyzna 
Gryfowi na te dwanaście miesięcy. Za  rok bę-
dziemy świętować 70-lecie klubu i chyba lepiej, 
żebyśmy mogli celebrować je w okręgówce, a nie 
w A-klasie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej 
strony internetowej gryfgryfow.futbolowo.pl 
oraz polubienia naszego fanpage’a na facebook’u 
– tam wszelkie aktualności będziecie otrzymy-
wać na bieżąco. Trzecia kolejka rundy wiosennej 
będzie rozegrana 21/22.03.2015 r. – Gryf podej-
mie u siebie Piasta Dziwiszów.

Z piłkarskim pozdrowieniem
Paweł Zatoński

W styczniowym numerze Kuriera Gryfow-
skiego zamieściliśmy informację o zawodach 
karate w Bogatyni, w których jedenaścioro dzieci 
z  Gryfowa zajęło miejsca na podium. W  zawo-
dach udział wzięło 120 zawodników z 13 klubów. 
Poniżej przedstawiamy naszych małych karate-
ków, którzy odnieśli wspaniałe sukcesy w tym 
coraz popularniejszym sporcie.

Organizatorem zawodów był Agekan Klub 
Shotokan, a przedsięwzięciu patronował bur-
mistrz Bogatyni.

Wyniki:
I miejsce – Szymon Koszak, 

kat. wiekowa 4-5 lat

III miejsce – Julia Marzec, 
kat. wiekowa 6 lat dziewcząt

I miejsce – Mateusz Żyworonek, 
kat. wiekowa 7 lat

II miejsce – Magda Cejko, 
kat wiekowa 8-9 lat dziewcząt

I miejsce – Michał Spiżewski,
kat. wiekowa 8 lat

II miejsce – Wiktor Łapuga, 
kat. wiekowa 8 lat

Karatecy na podium

III miejsce – Gracjan Niebieszczański,
kat. wiekowa 8 lat

III miejsce – Filip Rybski, 
kat. wiekowa 8 lat

III miejsce – Oskar Cybulski,
kat. wiekowa 10 lat

III miejsce – Maksim Murawicki,
kat. wiekowa 10 lat

I miejsce – Robert Sikora, 
kat. wiekowa 13-14 lat

Gratulujemy!
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Szanowna redkacjo

16 stycznia w piątek byłem świadkiem zdarzenia, które opisuję poni-
żej.Przed garażem budynku naszej straży pożarnej od 10.40 były funk-
cjonariusz służ mundurowych rozpoczął mycie swego prywatnego auta. 
Większość kierowców dba o wygląd swoich cacek ale w tym wypadku czło-
wiek korzysta z wody podłączonej w/w garażu. Nie spieszy się wcale i po 
ok. 30 min. kończy mycie i rozpoczyna odkurzanie.

Zastanawia mnie, czy ma zezwolenie czy tylko przyzwolenie krewnego 
mieszkającego w budynku notabene również byłego funkcjonariusza, który 
niegdyś był skrupulatnym i przepisowym przełożonym. Panowie! Zwracam 
Wam uwagę, że to jest mała miejscowość, tyle tylko, że nie wszyscy się lu-
bią i piją ze sobą kawę. Mycie auta w myjni całodobowej przed marketem 
Sawczak to koszt od 5 zł wzwyż. W opisywanym przeze mnie przypadku za 
zużytą wodę i prąd zapłaci budżet gminy a do studzienki burzowej popły-
nęły ścieki z kosmetyki auta, choć nie powinny.

Zatrzymani meżczyźni podejrzani o szereg włamań na terenie Lu-
bomierza i okolic, odzyskana duża ilość rzeczy pochodzących z wła-
mań oraz spora ilość środków odurzających to efekt akcji gryfowskich 
policjantów.

Policjanci prowadzący sprawy kilku włamań na terenie Lubomie-
rza, Popielówka i Radoniowa powiązali te zdarzenia i ustalili, iż włamań 
tych dokonały prawdopodobnie te same osoby. Duża ilość rozpytanych 
świadków, zabezpieczone ślady oraz działania operacyjne doprowadziły 
policjantów do kryjówki złodziei. Po wejściu na posesję w miejscowości Ra-
doniów i przeszukaniu jej okazało się, że większa ilość skradzionych rzeczy 
jest właśnie tutaj przechowywana. W trakcie przeszukania okazało się że 
nie tylko kradzieżami trudnili się sprawcy. Policjanci zabezpieczyli bowiem 
dużą ilość środków odurzających; ponad 600 porcji marihuany i 34 porcje 
metaamfetaminy.

Łupem sprawców padały przede wszystkim elektronarzędzia, ale nie 
gardzili nawet materiałami budowlanymi, wstępnie oszacowane straty to 
prawie 40 000 złotych.

Przypomnijmy: 
W styczniu 2015 r. sprawca po uprzednim wyważeniu okna, dostał się 

do wnętrza niezamieszkałego budynku w Radoniowie, skąd dokonał kra-
dzieży kuchenki gazowej, mikrofalówki, tostera i szeregu innych rzeczy 
o łącznej wartości strat nie mniej niż 4000 zł. 

W Lubomierzu w styczniu tego roku sprawca po uprzednim podważeniu 
drzwi garażu wszedł do jego wnętrza skąd dokonał kradzieży dwóch rowe-
rów, dużej ilości materiałów budowla-
nych, część do samochodów oraz narzę-
dzi o łącznej wartości około 3000 zł.

W grudniu 2014 roku w miejsco-
wości Popielówek sprawca dokonał 
kradzieży z pomieszczenia świetlicy 
wiejskiej zestawu muzycznego m-ki 
Yamaha wraz z kolumnami, namiotu 
gospodarczego, podgrzewaczy do po-
siłków, kuchenki wraz z dwoma bu-
tlami oraz wiertarki o łącznej wartości 
3000 złotych.

W listopadzie 2014 r. w Popielówku 
sprawca z niezamkniętej stodoły do-
konał kradzieży piły spalinowej marki 
Sthil 046, dmuchawy saplinowej do 
liści marki Stihl wartości 2500 zł.

W sierpniu 2014 roku w Lubomie-
rzu sprawcy po uprzednim pokonaniu 

Szajka złodziei w rękach gryfowskich policjantów
zabezpieczenia drzwi roletowych weszli do środka garażu skąd dokonali 
kradzieży elektronarzędzi: 5 wiertarek, frezarki do drewna, różnego rodza-
ju elektronarzędzi i szeregu innych drobnych przedmiotów powodując tym 
straty w wysokości nie mniejszej jak 13420 zł.

Także w sierpniu sprawca, poprzez wybicie szyby w oknie pomieszcze-
nia gospodarczego dostał się do środka, skąd dokonał kradzieży: silnika 
do motorówki Yamacha, pilarki Sthil, i innych elektronarzędzi o łącznej 
wartości nie mniejszej niż 12150 złotych

W lipcu 2014 r. sprawcy z terenu Przedszkola Miejskiego w Lubomierzu 
dokonali kradzieży sztachet, kantówek oraz kratownic do altan wykona-
nych z drewna wartości 1300 zł, na szkodę Przedszkola Miejskiego w Lu-
bomierzu

Policjanci zatrzymali 24 letniego mieszkańca Radoniowa, 22 letniego 
mieszkańca Lubomierza, 27 letniego mieszkańca Popielówka którzy trafili 
za kratki do policyjnego aresztu. Za włamania, posiadanie dużej ilości nar-
kotyków grozi im wysoka kara.

Obecnie trwają jeszcze czynności celem ujęcia czwartego ze sprawców 
20 letniego mieszkańca Lubomierza. Policjanci także muszą zidentyfikować 
ogromną ilość rzeczy pochodzących z tych włamań i oddać je pokrzywdzo-
nym osobom.

Jednocześnie policjanci apelują, aby w przypadku zauważenia 
podejrzanej sytuacji jak najszybciej poinformować o takim zda-
rzeniu dyżurnego policji dzwoniąc na numer 112. Informację taką 
można podać anonimowo. Często czas poinformowania może 
przyczynić się do zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku i odzy-

skania skradzionego mienia.

Stały czytelnik 
a zarazem pilny obserwator

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Lwówku Śląskim  

st.asp. Mateusz Królak
tel. 600-266-063  

www.lwowek-slaski.policja.gov.pl  
www.facebook.com/policja.lwowek 

Czy ktoś pamięta 
panią Helenę?

Szukam osób które pracowały 
w Pralni Chemicznej w Gryfowie w latach 1972/1973. 

Nie mam na to żadnych dokumentów, nie posiada ich również 
archiwum. Potrzebuję zatem dwóch świadków, aby potwierdzili moje 
zatrudnienie w wyżej wymienionych latach. Byłam w Urzędzie Miasta 
Gryfów Śląski i pani tam pracująca tak mi doradziła. Osoby, które pa-
miętam, wyjechały z Gryfowa (Grażyna Musiał Naumowicz, Stanisława 
Wielgus, Lilia Socha).
Ja również nie mieszkam w Gryfowie od 1975 roku. 
Potrzebne mi to jest do wyliczenia lat pracy do emerytury. 

Nazywam się Helena Suchorzewska, panieńskie Huzarewicz. 
Data urodzenia: 5.09.1954 r Lwówek Śl.
e-mail: franka135@gmail.com 

Bardzo serdecznie dziękuję za próbę pomocy.

Listy do redakcji
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Była sobie ulica w Gryfowie Śląskim, ulica jakich wiele w naszym miasteczku, kiedyś tętniąca życiem. Słychać było okrzyki grających w piłkę lub 
w palanta, biegały gromady dzieci. Były to czasy wyżu demograficznego więc nie było kłopotu z naborem graczy do obydwu drużyn w piłkę nożną. Były 
również subtelniejsze zabawy jak podchody, gry w klasy, zabawy w sklep i w chowanego. Były też przejażdżki mercedesem na pedały i wypady na lody, 
które konsumowano nad rzeką Kwisą. Zostały tylko fotografie towarzyszy zabaw z tamtego okresu. Zdjęcia kolegów, których losy różnie się potoczyły. 
Zostały w pamięci tajemnicze ogrody i zielone łąki dziś skrupulatnie ogradzane i zabetonowane. Wszystko to było, lecz już nie wróci, bo nigdy nie włoży 
się ręki do tej samej wody w płynącej rzece. Jan Wysopal – Towarzystwo Miłośników Gryfowa

Restaurację o nazwie „Staropolska” otwarto 1 maja 1977 r. Działała pod 
patronatem nieistniejącej już dziś w Gryfowie Śląskim Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” (potocznie GS). Wystrój wnętrza restauracji styli-
zowany był na średniowieczną karczmę. Drewniane stylowe krzesła i stoły 
oraz wiszący w kącie obraz księcia piastowskiego Bolka zwanego Srogim, 
dopełniał całości. Piękny błyszczący parkiet, dobra kuchnia oraz obficie 
zaopatrzony bufet zachęcał do uczestnictwa w szaleńczych dancingach. 
I  chociaż po spożyciu większej ilości węgierskiego „Tokaju”, zdawało się 
że książę Bolesław zwany Srogim z obrazu robił „ zeza”, to przebywający 
na parkiecie tancerze bawili się świetnie. Jednak jak zawsze w tamtych 
czasach, nawet najlepsze lokale w naszym mieście z biegiem czasu zaczęły 
„dziadzieć”. Z błyszczącego parkietu zrobiła się czarna podłoga a sam lokal 
zaczęło odwiedzać nieciekawe towarzystwo. „Staropolska” dotrwała jednak 
do przemian ustrojowych. 

Ciekawostką było, iż litery do nazwy restauracji były wykonane na 
warsztatach ZSZ w Gryfowie Śl. przez uczniów w ramach praktyki. Jednym 
z nich był pan Witold Drach, który wspomniał o tym fakcie w komentarzu 
na FB. Z kolei pan Wiesław Chrapek przypomniał sobie, zdarzenie z dębo-
wymi krzesłami z restauracji „Staropolska”. Jak wspomina – zapoznał się 
z nimi osobiście pewien milicjant z Lubomierza oraz jego kolega zapaśnik. 
Przy okazji pan Wiesław pozdrawia swojego brata, z którym wspólnie po-
znali tych gości. I jak tu nie kochać naszego miasteczka z takimi tradycjami?

Wspominając Staropolską

Po przemianach ustrojowych na miejscu Staropolskiej powstał lokal 
o  nazwie zwiastującej nowe czasy – Manhattan. Obecnie funkcjonuje tu 
supermarket pana Sawczaka. Mijają jednak lata a wspomnienie kultowej 
Staropolskiej wśród gryfowian starszej generacji jest wciąż żywe i barwne.

Gry uliczne

Degustacja lodów w kubeczkach nad Kwisą.Heniek, Andrzej, Jasiek i Marek.Jasiek, Waldek i Tomek.

Mariola, Janusz i sprzedający piasek Jasiek. W tle HalinkaJasiek, Tomek i Marek.

Jan Wysopal – Towarzystwo Miłośników Gryfowa
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30 stycznia Towarzystwo Miłośników Gryfowa zorganizowało gawędę historyczną o dawnych 
knajpach, hotelach i restauracjach, które istniały i prosperowały w naszym dynamicznie rozwijają-
cym się miasteczku. Termin trochę niefortunny, bo mecz piłki ręcznej, ale na rasowych gryfowianach 
można polegać. Przyszli ludzie, którzy zasiedlali nasze miasto po 1946 roku. Przyszli ludzie, którzy 
tworzyli powojenną historię naszego miasta. Przyjechali z okolicznych miejscowości zaciekawieni 
naszą działalnością oraz historią Gryfowa Śląskiego. I za to osobiście chciałbym podziękować przy-
jaciołom z Lubomierza, Świecia i z ukochanego Nagórza oraz sympatycznym mieszkańcom naszego 
miasteczka. Miło patrzeć, jak grupa inteligentnych osób potrafi dyskutować o przeszłości i przyszłości 
naszych małych ojczyzn. Dziękuje serdecznie Angeli, Barbarze, Lechowi, Jurkowi oraz sympatycznym 
gryfowianom, uczestnikom naszej skromnej historycznej gawędy. 

Mecz Polska – Katar wygrało TMG

Kto mógł wpaść na tak niecodzienny pomysł, 
jak nagranie piosenki „Jesteś szalona” po łacinie? 
Otóż nikt inny jak mieszkaniec naszej gminy 
Paweł Zatoński. W ciągu miesiąca na YouTube 
piosenka miała 110 260 odsłon. Szalonym pomy-
słem zainteresował się nawet Teleexspress extra, 
w którym Paweł wystąpił w czwartek 15 stycznia.

Sorki za wokal, ale liczy się pomysł (…) 
Mimo, że nagrane było dla śmiechu, to dzięki 

Wam wszystkim za uznanie, to naprawdę budują-
ce – podsumował liczne komentarze na YouTube 
Paweł. 

Przyszły prawnik podstawy łaciny wyniósł 
z jeleniogórskiego Żeroma, obecnie wkuwa pra-
wo rzymskie na Uniwersytecie Łódzkim. W wol-
nych chwilach jest redaktorem w Oficjalnym Ser-
wisie Klubu „GKS „Gryf ” Gryfów Śląski, a także 
muzykiem w zespole disco-polo „Buona Sera”. 

Taka wybuchowa mieszanka pasji i zaintere-
sowań z pewnością przyniesie nam jeszcze nie-
jedną niespodziankę. Na razie zapraszamy pań-
stwa do odsłuchania na You Tube „Jesteś szalona 
po łacinie”. O tym mówi cała Polska!

Stowarzyszenie Awantura wsparło Atelier Wolimierz w organizacji koncertu 8 lutego. Zespoły, 
które wystąpiły to Moszna (Goregrind, Kamienna Góra), Vague Stories(Post Metal, Kraków/Tarnów), 
Drown My Day (Death Metal/Deathcore, Kraków). Muzyka i wystrój wnętrza stworzyły niesamowity 
klimat.

Jako pierwsza zagrała Moszna. Można o nich powiedzieć wiele, ale nigdy nie odda się tego, co 
działo się na scenie. Ich po prostu trzeba zobaczyć. Gitarzysta w masce gazowej, a wokalista w stro-
ju banana… Publiczność uśmiała się jak nigdy i widać było, że muzycy również się świetnie bawią, 
a to najważniejsze. Porządne granie i (nie bójmy się powiedzieć) totalnie nienormalne zachowanie 
to cały wizerunek Moszny. To młody projekt, więc z pewnością jeszcze nie raz o nich usłyszymy. 
Jako drudzy na scenie zaprezentowali się Vague Stories. Podczas ich występu 
oświetlenie sceniczne było wyłączone, a muzyków otaczała jedynie poświata. 
To wszystko wraz z ich brzmieniami po prostu zwalało z nóg. Vague Stories 
zagrało na najwyższym poziomie. Ich muzyka była ciekawą odmianą po po-
pisie Moszny, a taki kontrast znacząco podniósł poziom wydarzenia.

Ostatnim zespołem, który zagrał było Drown My Day – gwiazda wie-
czoru. Wokalista przez cały czas szalał pod sceną i tym samym przekazywał 
publiczności swoją energię. I właśnie podczas występu Drown My Day pod 
sceną zaczęło się dziać coś więcej. Muzyka miała ciężką barwę, więc publika 
zrobiła istny młyn. Wokalista znalazł się w centrum i wyraźnie był z tego 
zadowolony. Klimat Atelier Wolimierz jest przedni, akustyk zrobił wspaniałą 
robotę – każdy instrument i głos był wyraźnie słyszalny. Jedynym minusem 

była niska frekwencja, 
aczkolwiek jest to zro-
zumiałe. Koncert odbył 
się z dala od miasta i to 
w niedzielę. Jednak, ci 
którzy się zjawili nie 
mogą być rozczarowa-
ni. Bilet kosztował 15 zł 
i była to naprawdę niska 
cena za show Moszny, 
technikę Vague Stories 
i moc Drown My Day.

Awantura w Wolimierzu

Szalona 
popularność 
Tu es furiosa 

Radek Klusek

Dawna restauracja na gryfowskim dworcu PKP.
Marzena Wojciechowska

Jan Wysopal – Towarzystwo Miłośników Gryfowa



18 KURIER GRYFOWSKI LUTY 2015

6 stycznia w gryfowskiej galerii ECKI odbył 
się wernisaż malarstwa Jerzego Borowca. Jak na 
prawdziwe wydarzenie artystyczne przystało, 
mieliśmy więc tłum wspaniałych gości, piękne 
obrazy wykonane w większości techniką akware-
li oraz muzyczne niespodzianki (m.in. „Chodź, 
pomaluj mój świat” w wykonaniu Anety Okul-
skiej).

Jerzy Borowiec to postać znana zarówno 
w powiecie lwóweckim jak i poza nim. Znana 
przede wszystkim ze swoich dwóch najwięk-
szych pasji. Jest doktorem nauk weterynaryjnych 
i właścicielem przychodni weterynaryjnej we 
Lwówku Śląskim, przez co znany jest szeroko 
w kręgach miłośników zwierząt.

Zaś miłośnikom sztuki, kojarzy się głównie 
z malarstwem, które uprawia od ponad 20 lat 
i  licznych wystaw, o ile dobrze policzyłam było 
ich 25, i to wystaw w takich miejscach jak: Dwo-
rek Goethego i Galeria Kałamarz w Tarnowskich 
Górach, Wrocławski Browar Mieszczański, Mu-
zeum Śląska Cieszyńskiego, Chrastawa w Cze-
chach, Wilthen w Niemczech czy Galeria Klubu 
Europa w Nowym Jorku.

Maluje przede wszystkim w technice akware-
li. Czasami posługuje się także pastelami (suchy-
mi i olejnymi) oraz farbami akrylowymi.

Tematami jego prac są głównie pejzaże oraz 
ginąca architektura wsi dolnośląskiej. Stąd jego 
prace są w pewnym sensie kroniką otaczającej 
nas rzeczywistości. Niektóre stare wiejskie bu-
dynki utrwalone na papierze lub płótnie w rze-
czywistości już nie istnieją. 

Malarstwo Jerzego Borowca

Bezpłatny dostęp do IBUK LIBRA dla czytelników PiMBP w Lwówku Śląskim
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim wraz z innymi biblio-

tekami od 2012 r., bierze udział w projekcie PWN pod nazwą „Ibuki na Dolnym Śląsku”. 
Biblioteka w ramach konsorcjum bibliotecznego wykupiła roczny dostęp do wybranych 
publikacji w wersji elektronicznej w ramach Platformy Ibuk Libra. Obecnie oferujemy 
dostęp do 2687 e-tytułów. Księgozbiór czytelni zawiera pozycje książek naukowych, 
popularnonaukowych, podręczników akademickich oraz beletrystykę w języku polskim. 
Dostępne w zasadzie książki można nie tylko czytać, możliwa jest również zaawanso-
wana praca z tekstem (zaznaczenie tekstu, tworzenie zakładek, sporządzanie notatek, 
gromadzenie książek na własnej wirtualnej półce). Z czytelni można korzystać zarówno 
w bibliotece jak i poza jej siedzibą, na komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach 
i smartfonach, wystarczy mieć dostęp do Internetu.

Zasady korzystania bezpłatnie z czytelni Ibuk Libra poza Biblioteką.
Użytkownik musi założyć konto w PiMBP w Lwówku Śląskim, ul. Pl.Wolności 1 (za-

pisać się do Biblioteki) celem uzyskania kodu PIN. Indywidualny kod PIN jest niezbędny 
do zdalnego logowania w serwisie www.libra.ibuk.pl i otrzymania dostępu do księgozbio-
ru 24 godziny na dobę.
Czytelnicy, którzy nie mogą odebrać osobiście kodu PIN, a chcą korzystać z Internetowej 
Czytelni Ibuk Libra, mogą drogą mailową wysłać swoją prośbę na adres: pimbp.dzu@
lwowekslaski.pl

Wszelkich informacji dotyczących użytkowania platformy Ibuk Libra udzielają pra-
cownicy Działu Udostępniania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku 
Śląskim, w godzinach otwarcia Wypożyczalni i Czytelni dla Dorosłych, tel. 75 647-87-89. 
Wszystkich czytelników z powiatu lwóweckiego serdecznie zapraszamy do korzystania 
z naszych usług.

Polecamy ciekawą oferta dla miłośników książek elektronicznych
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Dzień Babci i Dziadka
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są 

takie dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to 
święto naszych kochanych Babć i Dziadków.

Zapraszanie dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją 
na stałe wpisaną w repertuar imprez przedszkolnych.21 stycznia w Miejsko 
Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim zostali zaproszeni dziad-
kowie dzieci z grup „Gumisie”, „Misie”, „Muchomorki” i „Kotki”. Natomiast 
22 stycznia zostali zaproszeni dziadkowie dzieci z grup „Biedronki”, „Mo-
tylki” i „Słoneczka”. Po ukończonych występach odbyło się wspólne odśpie-
wanie „Sto lat”(...)

Serdecznie dziękujemy Dziadkom i Babciom za liczne przybycie i wzię-
cie udziału w święcie zorganizowanym dla nich przez kochane wnuki. 

Jeszcze wspominamy Mikołaja 
Mimo, iż upłynęło kilka tygodni od grudnia, a już niedługo rozpocz-

ną się przygotowania do kolejnych świąt, to jednak trudno zapomnieć 
dzieciom z grupy ,,Biedronki’’ o miłych chwilach. Okres przedświątecz-
ny, owiany magiczną atmosferą panującą wokół, był czasem oczekiwań 
dzieci na Mikołaja, choinkę. Jednak tym razem dzieci przygotowały 
niespodziankę dla swoich rodziców i nastrój świąt odzwierciedliły  
w przedstawieniu pt. ,,Mikołajkowy prezent”, w którym to same odegrały 
role. Mali aktorzy stanęli na wysokości zadania, a rodzice mogli być dumni 
ze swoich pociech. Uwieńczeniem spotkania były warsztaty plastyczne, na 
których dzieci i rodzice zjednoczyli swoje siły i uzdolnienia, wykonując 
choinki. Piękne wytwory ozdobiły hol naszego przedszkola. 

Najpiękniejsza bombka
W konkursie na Najpiękniejszą bombkę bożonarodzeniową udział 

wzięły zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Uczestnicy wykazali się ogromną 
inwencją twórczą oraz różnorodnością technik wykonania. Konkurs cieszył 
się dużym zainteresowaniem. Artyści wykonali łącznie 58 pięknych bom-
bek. 
Oto wyniki konkursu:
I miejsce – Julia Maziak ,,Motylki”

Wieści z Przedszkola
II miejsce – Antoni Jakubowski ,,Muchomorki”
III miejsce – Marcel Wochnik ,,Misie”
Wyróżnienia otrzymali:
■ Natalia Baszak ,,Muchomorki”
■ Witold Wróblewski ,,Muchomorki”
■ Błażej Rewers ,,Motylki”
■ Lena Konsór ,,Kotki”

Dzieci otrzymały nagrody i dyplomy. Bombki można było podziwiać na 
wystawie w holu budynku przedszkolnego. Organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowania państwu Jezioro oraz państwu Sawczakom za ufundowa-
nie nagród oraz wszystkim uczestnikom konkursu za udział.

Zabawa karnawałowa 
Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. A 

może przede wszystkim dla naszych milusińskich. Dla dzieci bal karnawa-
łowy to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. W na-
szym przedszkolu taki bal odbył się 23 stycznia. 

Dzieci nie mogły doczekać się tego dnia ze względu na zaprezento-
wanie swoich wymarzonych strojów karnawałowych. W trakcie tańców 
robiono zdjęcia grupowe, a także indywidualne. Podczas trwania zabawy 
odbyły się różne quizy i konkursy. Wspólna zabawa przysporzyła wie-
le radości naszym pociechom, a to było głównym celem naszego balu.. 
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