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Wernisaż wystawy w Gryficach.

Zespół „Gryfowianie” w operze wrocławskiej.

Cezary Dubiel i Tadeusz Biłozor podczas wernisażu „Portowe impresje”. Licealistki dumne ze zdobycia autografu artysty.

Gryfowska Kapela Podwórkowa podczas występu w Lubomierzu. Joanna Małoszczyk w gryfickiej galerii „Brama”.
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Trochę morza w Gryfowie
Mistrz impresjonizmu nie powstydziłby się fantastycznie malarskiej fotografii, którą zaprezentował 

14 września na wystawie w Europejskim Centrum Kulturalno-Informacyjnym utytułowany, szczeciń-
ski fotografik Cezary Dubiel. „Portowe impresje – port to jest poezja” – tak zatytułował artysta 
swoją ekspozycję i trafił w sedno. Port to jest poezja, poezją są też jego malarskie zdjęcia.

Licznie przybyła publiczność, wśród której był prezes Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego Tadeusz Biłozor, przyjęła wystawę z wyjątkowym entuzjazmem. To było wydarzenie arty-
styczne, na które warto było czekać. Cezary Dubiel w swym napiętym kalendarzu wynalazł termin 
specjalnie dla Gryfowa z wyjątkowym trudem. Pomogła nam osobista znajomość zawarta podczas 
Artystycznych Spotkań Przyjaciół w Gryficach. Miło nam, że tak wspaniale owocuje partnerstwo na-
szych zaprzyjaźnionych miast.

W sobotę 15 września, Cezary Dubiel poprowadził warsztaty z diaporamy cyfrowej dla gryfowian. 
Ich plonem jest diaporama o Gryfowie, w której zostały wykorzystane zdjęcia uczestników warszta-
tów. Diaporamę można obejrzeć na stronie Biblioteki Publicznej www.biblioteka.gryfow.info. Tam też 
do pobrania jest katalog wystawy i zdjęcia z wernisażu.

Poplenerowymi i powarsztatowymi wysta-
wami fotografii (w Gryfickim Domu Kultury) 
oraz malarstwa (w Muzeum i Galeriii Brama) 
a także obchodzonym po raz kolejny w ponad 
półwiecznej historii Gryfickiego Domu Kultury 
„Świętem pieczonego ziemniaka”, zainauguro-
wano w Gryficach Rok Kulturalno-Oświatowy.  
Uroczystość, w której udział wzięli m.in. burmistrz 
Gryfic Andrzej Szczygieł, jego zastępca Waldemar 
Wawrzyniak, przewodniczący Komisji Kultury To-
masz Malczewski, dyrektor Zamku Książąt Pomor-
skich w Szczecinie Barbara Igielska oraz delegacja  
z Gryfowa Śląskiego, jak co roku akcentuje rolę, jaką 
pełni kultura w codziennym życiu miasta. Ponadto 
inauguracja, której corocznie jesteśmy świadkami 
stanowi scementowanie więzi, jakie z artystami wy-
pracował Gryficki Dom Kultury. Już w listopadzie 
planujemy wernisaż poplenerowej wystawy „Baj-
kowe Gryfice” w Gryfowie Śląskim, oczywiście 
w galerii ECKI. Zapraszamy Państwa serdecznie. 
Szczegóły już wkrótce na plakatach.

W Gryficach
 bajkowo

22 i 23 września w Operze Wrocławskiej odbył 
się "V Festiwal Tradycji Dolnego Śląska". Zespół 
folklorystyczny „Gryfowianie” został zakwalifikowany 
do udziału w tym festiwalu. Wystąpił w składzie: Maria 
Bodak, Katarzyna Szczerbicka, Joanna Czerwiec, Ma-
rzena Dubiel, Emilia Drońska, Maria Szuman, Krystyna 
Berbecka-Łabuz, Natalka Dziewit. Kapela w składzie: 
Zygmunt Bodak, Wiesław Dąbrowski, Józef Zając, Zbi-
gniew Cybulski. Wystąpiliśmy 22 września o godzinie 
18.00 w koncercie własnym. W ciągu dwóch dni wystą-
piło jeszcze 29 zespołów ludowych i folklorystycznych. 
Wszystkie wykazały się wysokim poziomem, zarówno 
muzycznym, jak i strojów ludowych.

 Zespół Gryfowianie dziękuję Starostwu Powiato-
wemu we Lwówku Śląskim oraz M-GOK w Gryfowie 
Śląskim za współpracę. 

Natomiast Gryfowska Kapela Podwórkowa w sezo-
nie 2012 wystąpiła m.in. na Festiwalu Filmów Komedio-
wych w Lubomierzu, w Golejowie, Lwówku Śląskim na 
Dożynkach Powiatowych, w Jeleniej Górze, na zapro-
szenie burmistrza, w Świeradowie-Zdroju oraz na wielu 
innych imprezach okolicznościowych.

Gryfowianie w operze
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Kurier Gryfowski

M.

Zygmunt Bodak

OGŁOSZENIE
DROBNE

Sprzedam kawalerkę o po-
wierzchni 28 m kw. położoną 
przy ulicy Kolejowej 47/15 w 
Gryfowie Śląskim. Mieszkanie 
jest ocieplone od wewnątrz, 
posiada ogrzewanie gazowe.

KONTAKT
695-601-120
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Związek Harcerstwa Polskiego wraz z Naro-
dowym Funduszem Ochrony Środowiska zorga-
nizowali pomoc w postaci bezpłatnego wyjazdu 
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, z terenów 
dotkniętych klęską powodzi. Pomoc ta dotyczyła 
także naszej gminy.

W sumie czterema autobusami na kolonie 
wyjechało 146 dzieci z całej gminy, w tym z Wol-
bromowa 3 dzieci, Proszówki 5 dzieci, Krzewia 
Wielkiego 11 dzieci, Wieży 12 dzieci, Rząsin 15 
dzieci, Ubocza 25 dzieci i Gryfowa Śląskiego 75 
dzieci. To były niezapomniane kolonie. Trwały 
dwa tygodnie od 18 do 31 sierpnia. Koordyna-
torem przedsięwzięcia było Kuratorium Oświa-
ty we Wrocławiu. Chcielibyśmy podziękować 
między innymi paniom: Dorocie Wilczyńskiej i 
Marcie Kowalskiej oraz innym wychowawcom 
w Jarosławcu, za wspaniałą opiekę nad naszymi 
pociechami, które z kolonii wróciły zadowolone, 
wypoczęte i z uśmiechami na twarzy.

Na miejscu, na dzieci czekało sporo atrakcji. 
Gdy tylko pogoda dopisywała, wychodziły nad 
morze. Wyjeżdżały na różne wycieczki między 
innymi do Sierakowa do Wioski Hobbitów. Zor-
ganizowano wyjazd do Darłówka, gdzie dzieci 
część czasu spędziły w Aquaparku, a później pły-
wały statkiem po morzu. Koloniści brali udział 
w konkursach plastycznych, z których przywieźli 
dużo nagród, mieli okazję spotkać się z panem 
Januszem Chomontkiem, polskim sportow-
cem, siedemnastokrotnym rekordzistą Księgi 
rekordów Guinnessa w podbijaniu różnych ro-
dzajów piłek i członkiem Towarzystwa Kontroli 
Rekordów Niecodziennych. Byli na ruchomych 
wydmach w Słowińskim Parku Narodowym w 
okolicach Łeby.

To nie wszystkie atrakcje kolonii. Dzieci miały 
także organizowane dyskoteki, ogniska i wizytę 
dmuchanego parku rozrywki. Za zorganizowa-
nie wypoczynku dla tak dużej grupy dziękujemy 
wszystkim organizatorom. Po prawej wspomnie-
nie z wakacji napisane przez uczestniczkę kolonii 
Natalię Królak, uczennicę klasy 4b ze Szkoły 
Podstawowej w Gryfowie Śląskim.

Niezapomniane kolonie

Oprac. Renata Misiak
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29 listopada o godz. 16.00 w galerii Europejskiego Centrum Kulkturalno-Informacyjnego odbę-
dzie się wieczór poetycki Wiesławy Siemaszko-Zielińskiej. Serdecznie Państwa zapraszamy. Poniżej 
przedstawiamy notkę biograficzną autorki.

Wiesława Siemaszko-Zielińska urodziła się w Lublinie. Obecnie mieszka w Jeleniej Górze. Członkini 
Związku Literatów Polskich i klubów literackich w Jeleniej Górze (min. Stowarzyszenia Jeleniogórski 
Klub Literacki, w którym pełni funkcję sekretarza zarządu). Absolwentka filologii polskiej Uniwersy-
tetu Gdańskiego. Pedagog, poetka, animatorka kultury. Autorka sześciu tomików poetyckich, zbioru 
opowiadań, książki publicystyczno-literackiej, cyklu programów literackich w telewizji regionalnej, 
licznych publikacji w ogólnopolskiej prasie literacko-artystycznej oraz w kilkudziesięciu antologiach 
i almanachach (w tym zagranicznych). Kilkakrotnie prezentowana w audycjach na antenie Polskiego 
Radia. Jej wiersze tłumaczono na język niemiecki, szwedzki, serbski i ukraiński. 

Łyk poezji późną jesienią
Na granicy słowa
 drży jak
 cień
 snu jaśniejący ślad
 przeźroczyste metafory
 wirują we mnie
 w zakamarkach zmysłów
 delikatne muśnięcia zdarzeń
 prowokują czas
 lekko przepływa 
 pod powiekami myśli (…)

(„Sny w poezji uśpione”)
***

(…)otwiera się słowo
 co jak
 kamień
 rzucony o ścianę
 niezrozumienia
 kuli się
 pod ciężarem głosu
 chowa w dłoniach
 swój lęk
 i niepewnie 
 zagląda
 w głąb siebie
 by uchylić drzwi
 szuka ze mną wspólnego języka

(„W głąb siebie”)

Oto fragmenty wierszy autorki:

OGŁOSZENIE 
Do wynajęcia mieszkanie przy ulicy  
Żeromskiego. 75 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój. Umeblowane. 

Kontakt: 511-112-409 
lub 519-819-008

Łańcuchy na szyi ludzi przykutych do budy 
na gryfowskim rynku. Tak protestowano w nie-
dzielę 23 września przeciwko okrutnemu trakto-
waniu czworonogów. To tylko happening, jednak 
dla tysiąca polskich psów – okrutna codzienność. 

W akcję „Zerwijmy łańcuchy” poza organi-
zacjami prozwierzęcymi włączają się znane po-
staci ze świata kultury i rozrywki – oni również 

przywiązują się do bud. To ważne, bo chcemy, 
by wzrastała świadomość, że pies powinien być 
przywiązany do człowieka, a nie do budy. 

W XXI wieku znamy już humanitarne sposo-
by bezpiecznego dla otoczenia trzymania zwie-
rząt. Dlatego w centrach największych polskich 
miast ustawiamy budy, do których każdy, kto 
tylko zechce, może się na kilka minut przywiązać 

- by zobaczyć, jak wygląda świat z perspektywy 
psa łańcuchowego, jak wycieńczające, koszmar-
nie nudne i bezsensowne jest życie na 2 metrach 
kwadratowych. Większość osób biorących udział 
w akcji jest zaskoczona ciężarem takiego łańcu-
cha – to po prostu trzeba poczuć na własnej szyi. 
W Gryfowie koordynatorem akcji „Zerwijmy 
łańcuchy” była Monika Ignaciuk-Borkowska. 

Przedsięwzięcie zorganizowano po raz pierw-
szy, choć noszono się z tym zamiarem od paru 
lat. W tym roku wsparcia udzielili członkowie 
gryfowskiego SLD oraz stowarzyszenie Homo 
Viator działające przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim. 
W akcji wziął udział lekarz weterynarii Tomasz 
Radyno, który opowiedział o przypadkach psów 
poszkodowanych na skutek uwięzi. Opowiadał 
historie, z którymi miał do czynienia w swojej 
pracy. Głośno zachęcano przechodniów do 
udziału w akcji. Wolontariuszki wręczały wszyst-
kim ulotki i naklejały naklejki. 

W sumie w przedsięwzięciu wzięło udział 40-
45 osób. Jak na pierwszy raz, to całkiem sporo. Pla-
nuję kontynuować akcję jutro w szkole, w której 
pracuję, czyli w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Gryfowie Śląskim – mówi Moni-
ka Ignaciuk-Borkowska.

Bądź Bratem – Nie Katem

P.
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Wszystkie Rady Gmin zostały zobowiązane 
do dokonania podziału gmin na jednomanda-
towe okręgi wyborcze do Rady Gminy, na pod-
stawie art. 13, w terminie 15 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. 
przepisy wprowadzające ustawę – kodeks wybor-
czy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 
588, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz.889.) tj. do dnia  
1 listopada 2012 roku.

Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi 
wyborcze, uwzględniono liczbę mieszkańców 
zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień 
30 września 2012r. zgodnie z punktem 6 uchwały 
PKW z dnia 7 maja 2012r. Nowy podział Gmi-
ny i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze 
tworzone dla wyboru Rady Miejskiej Gminy 
Gryfów Śląski obowiązywał będzie do wyborów 
przeprowadzanych na kadencję Rady w latach 
2014-2018.

Nowy podział 
gminy i miasta 

Gryfów Śląski na 
okręgi wyborcze

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak

Zgodnie z przepisem art. 419 § 2 ustawy  
z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. 
U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podział na okręgi wy-
borcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych 
wybieranych w każdym okręgu ustala, na wnio-
sek wójta, rada gminy. Projekt podziału Gminy  
i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze opra-
cowany został zgodnie z zasadami zawartymi 
w w/w ustawie, a obowiązek jego opracowania 
wynika wprost z treści art.. 13 ust. 1 ustawy  
z dnia 5 stycznia 2011r. – Przepisy wprowadzają-
ce ustawę – kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
113 ze zm.). 

Zgodnie z brzemieniem art. 418 § 1 kodek-
su wyborczego w każdym okręgu wyborczym 
tworzonym do wyboru rady w gminie niebę-
dącej miastem na prawach powiatu wybiera się 
jednego radnego. Przedstawiany podział Gminy  
i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze speł-
nia wymogi kodeksu wyborczego. 

Nr okręgu wyborczego, granice okręgu, 
ilość mandatów:
Okręg nr 1: Gryfów Śląski, ulice: 
Garbarska, Młyńska 1-4c, Młyńska 16-37, 
Żeromskiego - 1
Okręg nr 2: Gryfów Śląski, ulice: 
Cmentarna Kolejowa 1-19c, Kolejowa 
41-66, Lipowa, Przedszkolaków, Rybna, 
Szkolna, Uczniowska - 1
Okręg nr 3: Gryfów Śląski, ulice: 
Andersa, Floriańska, Kwiatowa, Lwowska, 
Malownicza, Storczykowa, Tulipanowa, 
Wiosenna - 1
Okręg nr 4: Gryfów Śląski, ulice: 
Jeleniogórska 14-24, Osiedle Horyzont, 
Osiedle 7 Dywizji, Parkowa, Partyzantów, 
Spacerowa, Widokowa, Zielona - 1
Okręg nr 5: Gryfów Śląski, ulice: 
Akacjowa, Sienkiewicza - 1
Okręg nr 6: Gryfów Śląski, ulice: 
Jeleniogórska 7-9, Krótka, Kusocińskiego, 
Nad Stawami, Oldzańska, Polna, Słonecz-
na, Spokojna, Strzelnicza, Wiśniowa - 1
Okręg nr 7: Gryfów Śląski, ulice: 
Gliniana, Kolejowa 20-38a, Lwówecka, 
Młyńska 5-15a, Sikorskiego, Spółdzielcza, 
Targowa - 1
Okręg nr 8: Gryfów Śląski, ulice: 
Garncarska, Grodzka, Łąkowa, Rolna, 
Rzeczna, Rzepakowa, Sanatoryjna, Wąska, 
Za Kwisą - 1
Okręg nr 9: Gryfów Śląski, ulice: 
Bankowa, Boczna, Felczerska, Wojska Pol-
skiego, Zakątek, Zaułek, Źródlana - 1
Okręg nr 10: Gryfów Śląski, ulice: 
Lubańska, Plac Kościelny, Rynek - 1
Okręg nr 11: Sołectwo: Proszówka, Wieża 
- 1 
Okręg nr 12: Sołectwo: Krzewie Wielkie, 
Młyńsko - 1
Okręg nr 13:Sołectwo: Rząsiny, Wolbro-
mów - 1
Okręg nr 14: Sołectwo: Ubocze od nr 1 do 
nr 144 - 1
Okręg nr 15: Sołectwo: Ubocze od nr 145 
o nr 305 - 1

Podział Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski 

na okręgi wyborcze 

Podział Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 
okręgi wyborcze dokonano przy zachowaniu 
jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej 
przez podzielenie liczby mieszkańców gminy 
przez liczbę radnych wybieranych do Rady Miej-
skiej Gminy Gryfów Śląski. Liczbą mieszkańców 
braną pod uwagę przy podziale gminy na okręgi 
wyborcze była suma wyborców ujętych w reje-
strze wyborców z urzędu, wyborców wpisanych 
do rejestru wyborców na wniosek oraz pozosta-
łych osób zameldowanych w gminie na pobyt 
stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzyma-
no zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wybor-
ców w innej gminie. Na dzień 30 września 2012r. 
liczba mieszkańców w Gminie i Mieście Gryfów 
Śląski ustalona wg powyższych zasad wynosiła 
10054 osób. Otrzymana norma przedstawiciel-
stwa wynosi: 10054 : 15 = 671 osoby. 

Zasady dokonywania podziału gmin na okrę-
gi wyborcze określone zostały w art. 417 – 420 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – kodeks wybor-
czy. (Dz.U. – j.w.)

Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 1 Przepisy wpro-
wadzające ustawę – Kodeks wyborczy, rady gmin 
w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy 
na okręgi wyborcze, obowiązane są do dokona-
nia podziału gminy na stałe obwody głosowania 
i ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib ob-
wodowych komisji wyborczych. Proponowany 
podział gminy i miasta Gryfów Śląski na 
obwody głosowania będzie miał zastosowanie 
do wyborów do Sejmu RP, Prezydenta RP, do 
Parlamentu Europejskiego oraz referendów od 
chwili jego uchwalenia. Dla wyborów organów 
samorządowych, zgodnie z art. 16 Przepisy 
wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy – 
przyjęty podział na obwody głosowania będzie 
miał zastosowanie od kadencji 2014-2018.

W związku z powyższym podaje się do wia-
domości mieszkańców Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski:
1. Projekt uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów i liczy radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym (po prawej).
2. Uzasadnienie nowego podziału gmin na jednoman-
datowe okręgi wyborcze (poniżej).
3. Dostępny na stronie internetowej www.gryfow.pl 

Uzasadnienie 
 

 
Zgodnie z przepisem art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę 
radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy. Projekt 
podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z 
zasadami zawartymi w w/w ustawie, a obowiązek jego opracowania wynika wprost z treści 
art.. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Przepisy wprowadzające ustawę – kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.). 
 

Zgodnie z brzemieniem art. 418 § 1 kodeksu wyborczego w każdym okręgu 
wyborczym tworzonym do wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu 
wybiera się jednego radnego. Przedstawiany podział Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi 
wyborcze spełnia wymogi kodeksu wyborczego. 
 

Podział Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze dokonano przy 
zachowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby 
mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski. Liczbą mieszkańców braną pod uwagę przy podziale gminy na okręgi wyborcze była 
suma wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru 
wyborców na wniosek oraz pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za 
wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w 
innej gminie. Na dzień 30 września 2012r. liczba mieszkańców w Gminie i Mieście Gryfów 
Śląski ustalona wg powyższych zasad wynosiła 10054 osób. Otrzymana norma 
przedstawicielstwa wynosi: 10054 : 15 = 671 osoby. 
 

 
 

Podział Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze obrazuje poniższa tabela: 
 
Nr okręgu 

wyborczego 
Liczba 

mieszkańców 
Liczba mandatów wynikająca z jednolitej 

normy przedstawicielstwa 
Liczba 

mandatów 
1 711 711 : 671 = 1,05 1 
2 699 699 : 671 = 1,04 1 
3 664 664 : 671 = 0,98 1 
4 743 743 : 671 = 1,10 1 
5 751 751 : 671 = 1,11 1 
6 718 718 : 671 = 1,07 1 
7 687 687 : 671 = 1,02 1 
8 671 671 : 671 = 1,00 1 
9 619 619 : 671 = 0,92 1 

10 669 669 : 671 = 0,99 1 
11 656 656 : 671 = 0,97 1 
12 619 619 : 671 = 0,92 1 
13 611                          611 : 671 = 0,91 1 
14 620 620 : 671 = 0,92 1 
15 616 616 : 671 = 0,91 1 

 

formularz zgłaszania uwag i wniosków do projek-
tu uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski na okręgi wyborcze. 

 Wszelkie uwagi dotyczące zmian w sprawie 
podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi 
wyborcze mogą być zgłaszane w formie pisemnej 
(załącznik nr 3) do Urzędu Gminy i Miasta w 
Gryfowie Śląskim w godz. pracy Urzędu tj.: 8:00-
17:00 (poniedziałek), 7:30-15:30 (wtorek, środa, 
czwartek), 7:30-14:30 (piątek) do sekretariatu 
(pokój nr 4) w Ratuszu lub e-mailem (sekreta-
riat@gryfow.pl) do 19 października 2012 roku 
(piątek)

Uzasadnienie
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Podziękowanie

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, najem, dzierżawę znajduje się 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej  
www.gryfow.pl lub www.bip.gryfow.pl w zakład-
ce nieruchomości. 

19 września br. w sali posiedzeń gryfowskiego 
ratusza miejscowi radni wraz z władzami miasta  
i gminy debatowali nad bieżącymi sprawami lokalnej 
społeczności.

Wrześniowa sesja Rady Miejskiej oscylowała 
wokół dwóch tematów – usuwania skutków lipco-
wej powodzi i oceny wykonania budżetu gminy za 
I półrocze 2012 roku. Na samym początku obrad 
burmistrz Olgierd Poniźnik omówił sprawy zwią-
zane z realizacją uchwał oraz przedstawił ponad 150 
zarządzeń wydanych od ostatniej sesji. Następnie 
działania w kwestii usuwania szkód po katastro-
fie, jaka nawiedziła Ubocze, Rząsiny, Wolbromów  
i Gryfów Śl. przedstawił zarówno burmistrz Gryfo-
wa, jak i starosta lwówecki Józef Stanisław Mrówka. 
Ich wystąpienia wzbogaciła dokumentacja fotogra-
ficzna, pokazująca siłę żywiołu i ogrom zniszczeń.  
Drugim ważnym tematem była ocena wykonania 
budżetu w pierwszym półroczu. Bieżący rok to  
z pewnością wyzwanie dla władz miasta, ale – co war-
to podkreślić – z podobnymi problemami borykają się 
niemal wszystkie samorządy. Na koniec radni przyjęli 
kilka uchwał – m.in. w sprawie uchwalenia zmiany w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śl., trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy oraz 
zmian w tegorocznych finansach.

Z sesji

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej VOYAGER Sp. z o.o. w Lubaniu od dnia 10 
września 2012 roku uruchomiło przewozy na trasie: Rząsiny – Ubocze -stacja PKP, ul. Oldzańska, ul. Przedszkolaków, Szkoła Podstawowa, Rynek, Horner, 
ul. Rzeczna – Szpital w Gryfowie Śląskim – Proszówka i z powrotem. Poniżej dokładny rozkład jazdy

Uruchomiono przewozy

,
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Informator Powiatowy
IV Dolnośląski Festiwal Dary Lasu

Marcin Lampart

Już po raz czwarty lwówecki rynek zamienił 
się w tętniący życiem las. IV Dolnośląski Festiwal 
Dary Lasu tradycyjnie odbył się w ostatni weekend 
września 2012 roku a „Dary Lasu” na swoich sto-
iskach, tak jak w latach ubiegłych, zaprezentowały 
Nadleśnictwa, pszczelarze, koła łowieckie. Zacięta 
rywalizacja drwali, w konkursach dla amatorów  
i zawodowców, przyciągnęła rzesze widzów. Każdy 
kto tego dnia przybył na rynek, mógł spróbować 
parzybrody z myśliwską nutą, ugotowanej przez 
mistrza kuchni Wiesława Ambrosa, nadwornego 
kucharza koronowanych głów z całego świata, a im-
prezę zakończyły świetne występy kabaretów Tenor  
i Paranienormalni 

Impreza rozpoczęła się w samo południe przy 
dźwiękach rogów myśliwskich sygnalistów ze Zło-
toryi,  a lwówecki rynek zapełnił się barwnymi sto-
iskami Nadleśnictw, pszczelarzy i kół łowieckich. Od 
południa gotowanie parzybrody w wielkich kotłach 
nadzorował sam mistrz Wiesław Ambros, a na scenie 
odbywały się kolejno występy artystyczne oraz pre-
zentacje przedstawicieli Nadleśnictw, kół łowieckich 
i pszczelarzy. Na scenie odbyło się rozstrzygnięcie 
zorganizowanych na długo wcześniej przed imprezą 
konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży.  
W błysku fleszy aparatów fotograficznych i grom-
kich braw, zwycięzcy odebrali z rąk organizatorów 
atrakcyjne nagrody. 

Pierwszym zwiastunem emocji związanych  
z turniejami drwali dla amatorów i zawodowców był 
pokaz zawodowej grupy drwali STIHL TIMBER-
SPORT, której występ na kolejnej imprezie wciąż 
budzi wiele emocji i podziwu, a swoich sił w kon-
frontacji z zawodowcami mogli spróbować również 
widzowie. Od godz. 15.30 rozpoczęły się równolegle 
turnieje drwali dla amatorów i zawodowców. Zawo-
dowcy w ciągu dwóch godzin mieli przy pomocy 
pił spalinowych wyrzeźbić „przedmiot użytkowy”, 
a dla amatorów przygotowano szereg konkurencji  
z użyciem ręcznych pił i siekier. W obu turniejach 

zawodnicy zaprezentowali maksimum zaangażowa-
nia i umiejętności, a walka o zwycięstwo była zażarta 
i emocjonująca. Zmagania „drwali” przyciągnęły 
rzesze widzów, którzy głośno dopingowali swoich 
faworytów. Po zakończeniu obu turniejów na scenie 
głównej odbyła się dekoracja zwycięzców, dla których 
nagrodami były profesjonalne pilarki oraz sprzęt 
dla drwali. Po dekoracji zwycięzców na wszystkich 
widzów czekała nie lada nagroda w postaci miski 
przepysznej parzybrody, po którą ustawiła się wielka 
kolejka. Potrawy starczyło dla wszystkich, a nad jego 
wydawaniem czuwał niestrudzenie sam mistrz, czyli 
profesor Wiesław Ambros z pomocą pań ze Stowa-
rzyszenia „Maltanowo” z Płóczek. Po „akcji” wyda-
wania parzybrody, rozpoczęły się przygotowania do 
występu gwiazd. Ok. godz. 18.00 na scenę wkroczył 
kabaret Tenor, a po nim wystąpiła gwiazda wieczoru 
czyli Kabaret Paranienormalni. Dodatkowymi atrak-
cjami był pokaz gaszenia lasu oraz pokazy maszyn 
wykorzystywanych w leśnictwie, w tym olbrzymiego 

harvestera, który na oczach widzów zamieniał całe 
drzewa w pozbawione gałęzi kłody drewna.

W ramach Festiwalu, dzień wcześniej w piątek 
28 września, odbyła się Konferencja popularno-
naukowa poświęcona zagadnieniom ekoenergii oraz 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność 
związaną z leśnictwem. Uczestnicy mogli zapoznać 
się z działalnością leśników ze Słowacji, Ukrainy  
i Węgier. Swoje wystąpienia zaprezentował również 
główny sponsor festiwalu Tauron – Dystrybucja S.A. 
oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 
Wrocławiu.

Organizatorami imprezy byli w tym roku: Powiat 
Lwówecki, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwo-
wych we Wrocławiu, Nadleśnictwa: Lwówek Śląski 
(koordynator), Bardo Śląskie, Bolesławiec, Cho-
cianów, Jawor, Milicz, Szklarska Poręba, Śnieżka, 
Świeradów, Świętoszów, Wołów, Złotoryja i Żmi-
gród, a także Telewizja Dami. Patronat medialny 
nad imprezą objęli: TVP Wrocław, Muzyczne Radio 

Jelenia Góra, Nowiny Jeleniogórskie wraz 
z portalem nj24. Patronat kulinarny objęła 
Polska Akademia Sztuki Kulinarnej na 
czele z Wiesławem Ambrosem.

Sponsorami tegorocznej imprezy byli: 
Tauron – Dystrybucja S.A. – Kraków, 
Fundacja Polska Miedź – Lubin, Autory-
zowany Dealer Firmy Husqvarna: Paralusz 
Sp. J. – Bolesławiec, sklep we Lwówku 
Śląskim, Zygmunt Kyzioł Gospodarstwo 
Rolne - Rakowice Wielkie, Dariusz Szorc 
- Pławna Dolna, Tadeusz Matusewicz bu-
dowa Maszyn - Ubocze, Marek Kojdecki, 
Gospodarstwo Rolne – Sobota, Tadeusz 
Baran, Gospodarstwo Rolne – Sobota, 
Firma Polmex Sp. z o.o. – Proszówka, 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe 
"PRI-BAZALT" S.A. – Rębiszów, Zakład 
Budowy Dróg i Mostów, ANBUD Anna 
Twardochleb – Lwówek Śląski, Tomasz 
Mrozik, Transbudex Mrozik S.J - Lwówek 
Śląski, Krzysztof Szkop, Gospodarstwo 
Rolne „AGAT” – Płóczki Dolne, Komplek-
sowe Usługi Pogrzebowe „Saja” – Lwówek 
Śląski. Kolejny festiwal już w przyszłym 
roku…

Powiatowa impreza cieszyła się wyjątkową frekwencją.
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Od 1 października rozpocznie się konkurs – 
plebiscyt na najpopularniejszego dzielnicowego 
powiatu lwóweckiego. Plebiscyt organizowany 
jest przez lwówecką Komendę Policji. 

Policjant pełniący funkcję dzielnicowego 
poprzez codzienny kontakt z mieszkańcami od-
grywa rolę łącznika między Policją, a społeczeń-
stwem. Jest jednym z najbardziej widocznych 
policjantów i przez to kształtuje obraz Policji. 

Kto zdobędzie tytuł najlepszego dzielnico-
wego powiatu lwóweckiego ? Tego dowiemy się  
w grudniu. Plebiscyt rusza 1 października i trwać 
będzie do 30 listopada 2012 r. 

Wszyscy dzielnicowi walczyć będą o miano 
najlepszego i najsympatyczniejszego dzielnico-
wego. 

Głosować można będzie:
1. poprzez wypełnienie kuponu konkursowe-

go, który będzie się ukazywał na łamach Kuriera 
Gryfowskiego. Wypełnione kupony należy prze-

Który najlepszy?
słać albo osobiście dostarczyć do Ko-
mendy Powiatowej Policji w Lwówku 
Śląskim z dopiskiem „Najpopularniej-
szy dzielnicowy 2012r.”.

2. oddanie swojego głosu w formie 
elektronicznego sondażu na stronach 
internetowych redakcji portali powia-
tu lwóweckiego które będą wspierały 
plebiscyt m.in. http://www.lwowek-
slaski.net

Poniżej lista dzielnicowych z komi-
sariatu policji w Gryfowie Śląskim na 
których można oddać swój głos:
st. asp. Irena Rajca 
asp. Grzegorz Wasilewski
asp. Mateusz Werecki

 
Oficer Prasowy

Komendy Powiatowej Policji 
w Lwówku Śląskim

asp. Mateusz Królak

Złociste liście jesieni
Szukają miejsca na ziemi
Piękna zieleń gdzieś zniknęła
Złotą szatę przyodziała

Chłodnym wiatrem kołysane
Cicho spadają na ziemię
Puste konary zostają
Smutne - szaro wyglądają

Na drugi rok do nas wrócą
Zielenią drzewa ozdobią
Ptaki gniazda będą wiły
Śpiewem życie umilały

To jest polska złota jesień
Przeplatana deszczem, śniegiem
Szumiące morze z falami
Ma pustą plażę z mewami

Daniela Gumieniak

Wiersze nadesłane
przez czytelników

Jesień

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy za udział  

w zbiórce nakrętek. Dzięki Państwa po-
mocy udało się nam już zebrać 1270 kg 
nakrętek na kwotę 1.080 zł. Pieniądze zo-
staną przelane na konto syna w Fundacji 
Dzieciom – „Zdążyć z pomocą”. Zbiórka 
trwa dalej. 

wdzięczni rodzice
Małgorzata i Tomasz Dróżdż
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W SP w Uboczu
Delegacja szkoły 

w Legnicy 
1 września na zaproszenie Tadeusza Sam-

borskiego, założyciela i prezesa Stowarzyszenia 
Kulturalnego „Krajobrazy”, delegacja szkoły 
wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział  
w uroczystości nadania sztandaru Stowarzysze-
niu Kulturalnemu "Krajobrazy". Wydarzenie to 
miało miejsce w Legnicy z okazji 15-lecia tegoż 
stowarzyszenia.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00 
w legnickiej katedrze mszą świętą. Uroczyste 
wręczenie sztandaru i koncert odbyły się o 13.30 
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy 
przy ul. Lotniczej. 

Na uroczystość przybył poseł Franciszek Jerzy 
Stefaniuk z PSL, wiceprzewodniczący sejmowej 
komisji ds. łączności z Polakami za granicą oraz 
znana dziennikarka Barbara Wachowicz, autorka 
wielu publikacji o Kresach Wschodnich, Mi-
strzyni Mowy Polskiej. 

Kocham, lubię, szanuję,… nie śmiecę!
Pod takim hasłem 17 września w naszej placówce przebiegała akcja Sprzątanie Świata 2012. Po za-

jęciach lekcyjnych odbyło się spotkanie w szkolnej auli, w której uczniowie z klas starszych zaprezen-
towali scenki ekologiczne oraz modę, wyjaśniając znaczenie dbania o czystość naszej planety. Odbył 
się konkurs plastyczny o ww. tematyce oraz konkurs techniczny pt. „Małe i duże dzieci robią cuda ze 
śmieci”. Chętni chłopcy i dziewczęta zaprezentowali w jaki sposób można wykorzystać plastikowe 
pojemniki, czy inne odpady. 

Z głowami przepełnionymi ważnymi informacjami ekologicznymi uczniowie z nauczycielami 
udali się sprzątać wyznaczone tereny. Klasy starsze zmagały się z przydrożnymi rowami, młodsze 
porządkowały teren wokół szkoły. Smutne jest to, iż nadal w rowach znajduje się wyrzucone rekla-
mówki, a nawet worki ze śmieciami. Nie wiemy ile lat jeszcze minie, zanim ludzie uświadomią sobie 
swoje poczynania. Z takimi refleksjami po podsumowaniu akcji, wszyscy upiekli sobie kiełbaski przy 
ognisku. 

Wizyta biskupa
18 września w naszych skromnych progach gościliśmy Jego Ekscelencję 

Księdza Biskupa Diecezji Legnickiej Marka Mendyka. Dzieci powitały gościa 
wierszami, piosenkami i kwiatami. 

Bezpieczni na drodze 
– spotkanie z policjantami

20 września klasę pierwszą odwiedzili policjanci Powiatowej Komendy 
Policji z Lwówka Śląskiego. Poruszyli zagadnienia bezpieczeństwa dzieci 
na drogach. Uczniowie brali udział w różnych sytuacjach np. jak prze-
chodzić przez jezdnię, na jakim świetle należy się zatrzymać, a na jakim 
przechodzić. Rozpoznawali znaki drogowe dotyczące pieszych oraz pre-
zentowali, którą stroną drogi należy iść do szkoły, jeżeli nie ma chodnika. 
Chętni uczniowie odpowiadali na zadanie pytania wykazując się zdobytą 
widzą na ww. temat.

Nasza artystka
Gratulacje dla Julii Łopąg z kl.V, która zajęła I miejsce w kategorii klas 

IV-VI w Powiatowym Konkursie Artystycznym „Las – Ekologia oraz Zielona 
Energia”. Alicja Celejowska
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W SP w Gryfowie

W dniach 28-30 września odbył się „XXXVIII 
Jeleniogórski Rajd Młodzieży Szkolnej Stara Kamie-
nica 2012”, w którym co roku (od 2000 r.) uczest-
niczy pod opieką niżej podpisanej Szkolne Koło 
Turystyczno-Przyrodnicze „EKO-GRYFIKI” re-
prezentujące Szkołę Podstawową Gryfowie Śl. Rajd 
odbywał się pod honorowym patronatem starosty 
jeleniogórskiego Jacka Włodygi, przewodniczącego 
Rady Powiatu Jeleniogórskiego Rafała Mazura i 
 wójta gminy Stara Kamienica Wojciecha Poczyn-
ka. Organizatorem był Zarząd Oddziału „Ziemi 
Jeleniogórskiej” Polskiego Towarzystwa Schronisk 
Młodzieżowych w Jeleniej Górze. Współorgani-
zatorzy to: Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, 
Władze samorządowe Gminy Stara Kamienica, 
Liga Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgu w Jeleniej 
Górze, Dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowe-
go, Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w 
Jeleniej Górze oraz Zarząd Oddziału w Lwówku Śl., 
Oddziały PTSM w byłym woj. jeleniogórskim – Bo-
lesławiec, Zgorzelec. 

Trasy Rajdu, których było 9, przebiegały przez 
tereny Kotliny Jeleniogórskiej i otaczających je 
pasm górskich oraz Ziemi Lwóweckiej i Kotliny 
Mirskiej w dniach 28-30 września z zakończeniem 
w Starej Kamienicy. Na każdej z tras uczestniczyło 
ok. 4-5 drużyn – tj. ponad 400 uczniów, nie tylko  
z rejonu byłego woj. jeleniogórskiego (była również 
drużyna ze Szczecina).

Współzawodnictwo rajdowe polegało nie tylko 
na przejściu zaplanowanej trasy. W czasie Rajdu 
punktowane były również:
■ Konkurs o ochronie przyrody (trasa Nr 2) –  
3 uczniów z drużyny – Tematyka konkursu: zwie-
rzęta i rośliny chronione, historia i główne zasady 
ochrony przyrody, Karkonoski Park Narodowy  
i inne parki narodowe w Polsce, z życia LOP,
■ Konkurs krajoznawczy – 3 innych uczniów  
z drużyny – tematycznie konkurs obejmuje wiedzę 
(historyczną, geograficzną, przyrodniczą i współ-
czesną) o własnej trasie wędrówki,
■ Program ogniskowy – cała drużyna,
■ Konkurs „Czyste góry” – cała drużyna,
■ Postawę na Rajdzie – cała drużyna,
■ Wyposażenie indywidualne i zespołowe. 

Trasa rajdu wiodła przez ciekawe tereny pod 
względem przyrodniczym i krajoznawczym na-
szego regionu. Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę 
krajoznawczo-przyrodniczą i zweryfikowali ją  
w terenie. Na trasie nr 2 podczas konkursów mu-
sieliśmy stanąć do rywalizacji z uczniami starszymi 
i to z bardzo dobrych szkół. Nasza drużyna była 

najmłodsza. Pozostałe drużyny reprezentowały:
■ I LO im. St. Żeromskiego w Jeleniej Górze,
■ Gimnazjum przy ZSO im. St. Żeromskiego  
w Jeleniej Górze,
■ II LO im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze,
■ Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu.

 Pytania nie były zróżnicowane i dostosowane 
do poziomu edukacyjnego. Każda drużyna w obu 
konkursach (przyrodniczym i krajoznawczym) od-
powiadała na pytania z tej samej puli. Radość nasza 
i satysfakcja z włożonej pracy podczas przygotowań 
do rajdu była ogromna, gdy przy takich przeciwni-
kach, osiągnęliśmy tak dobre wyniki:
I miejsce w konkursie przyrodniczym:
■ Jessica Buczyńska, VI c, ■ Kamil Olszewski, VI c, 
■ Patrycja Suproń, VI b
II miejsce w konkursie krajoznawczym – przegry-
wając 0,5 pkt. z I LO im. St. Żeromskiego w Jeleniej 
Górze:
■ Artur Sikora, VI b, ■ Michał Augustyn, V c,  
■ Jakub Rogólski, V b,

Nasze wrażenia z rajdu:
– Cieszymy się niezmiernie z wygranej. Gdy 

zobaczyliśmy z kim będziemy rywalizować chcieli-
śmy odpuścić ale p. Mariola Kotowicz powiedziała, 
że wierzy w nas, że jesteśmy dobrze przygotowani 
i już kiedyś nasi poprzednicy z gimnazjalistami  
i licealistami wygrywali i że w ogóle ma ona układy 
z Duchem Gór Karkonoszem i ten trud naszych 
przygotowań do rajdu nie pójdzie na marne, bo 
mamy wiedzę w głowie, a w sercu miłość do gór. 
W sobotni wieczór po zdobyciu Śnieżnych Kotłów 
z obolałymi nogami i ramionami przystąpiliśmy 
do konkursów i okazało się, że mamy wiedzę kra-
joznawczą i przyrodniczą lepszą niż nasi rywale. 
Konkurs przyrodniczy wygraliśmy, a w krajoznaw-
czym zajęliśmy II miejsce przegrywając 0,5 pkt.  
z I LO w Jeleniej Górze. Nasza radość trwa do dziś, 
cały czas myślimy, że to sen, że to niemożliwe,  
a jednak. 

Do domów wróciliśmy zmęczeni, ale ogromnie 
szczęśliwi i zadowoleni, bo udało nam się spełnić 
własne i p. Marioli Kotowicz marzenia. Będziemy 
wszystkich zachęcać do poznania naszego pięk-
nego rejonu, który jest atrakcyjny pod względem 
przyrodniczym i krajoznawczym.

 SP z Gryfowa lepsza od „Żeroma” i „Norwida” 

Opracowała: Opiekun drużyny podczas rajdu 
Mariola Kotowicz

cd. wieści z SP w Gryfowie na nastepnej stronie.

I miejsce w konkursie ogniskowym
■ Małgorzata Trojanowska, VI c, ■ Anna Deni-
sienko, VI c, ■ Magdalena Ślusarz, VI c oraz pozo-
stali członkowie 9 osobowej drużyny.

Pozostałe punkty współzawodnictwa drużyna 
wypełniła wzorowo, dzięki czemu zajęliśmy I miej-
sce na trasie nr 2 w „XXXVIII Jeleniogórskim Raj-
dzie Młodzieży Szkolnej „Stara Kamienica 2012”. 
Przy tak mocnych drużynach to ogromny sukces. 
Otrzymaliśmy również puchar dla najaktywniejszej 
i najlepszej drużyny LOP, która jest również ak-
tywna turystycznie i od 12 lat reprezentuje Szkolne 
Koło Turystyczno-Przyrodnicze „EKO-GRYFIKI” 
działające przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śl. 

Ta nierówna rywalizacja pokazała uczniom (którzy 
od początku czuli, że są na przegranej pozycji), że 
nie można się poddawać i należy walczyć do koń-
ca, a wiedza jaką posiadają, wykracza daleko poza 
ramy II etapu edukacyjnego. Miesięczne przygoto-
wania do rajdu – analiza dość trudnej trasy, nauka 
do konkursów, a następnie uczestnictwo w rajdzie 
– sprawdzenie swojej wiedzy w terenie, zdobycie 
nowej, rywalizacje konkursowe, pokonanie zmę-
czenia podczas kilkunastokilometrowych wędró-
wek, to wszystko sprawiło, że teraz ta 9 uczniów nie 
tylko docenia walory przyrodniczo-krajoznawcze 
swojego regionu, ale również wierzy, że jest w stanie 
osiągnąć sukces dzięki nauce i własnej pracy.

SKTP „EKO-GRYFIKI”
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W dniach 16-18 września 2012 roku Fundacja 
im. Jerzego Szmajdzińskiego zorganizowała wy-
różnionym uczniom gimnazjów z Dolnego Śląska 
wyjazd do Warszawy. Przejazd z Jeleniej Góry do 
stolicy trwał kilka godzin i dojechaliśmy do hotelu 
wieczorem, po zmroku. Następnego dnia zwiedzi-
liśmy Pałac w Wilanowie, Muzeum Chopina, Stare 
Miasto i Muzeum Powstania Warszawskiego. Po 
Muzeum Powstania Warszawskiego oprowadzała 
nas rodowita warszawianka, która była dzieckiem, 
kiedy wybuchło powstanie. Mogliśmy poznać hi-
storię powstania widzianą oczami małego dziecka 
i usłyszeć relację od kogoś, kto był świadkiem tej 
tragedii. Po zwiedzaniu złożyliśmy kwiaty na gro-
bie pana Jerzego Szmajdzińskiego. Bardzo mi się 
podobał rynek Starego Miasta, Zamek Królewski, 
Kolumna Zygmunta i mury obronne. Byliśmy 
pod sławnym pomnikiem Syrenki Warszawskiej 
i pomnikiem Małego Powstańca, wysłuchaliśmy 
opowieści o odwadze warszawiaków w czasie  
ll wojny światowej, a na koniec dnia czekała nas 
niespodzianka. Opiekunowie zabrali naszą grupę 
na film pt. „Podróż do środka Ziemii”. Myślę, że 
był to bardzo udany, obfitujący w emocje dzień. 
Następnego dnia wyruszyliśmy do Centrum Na-
ukowego im. Kopernika. Jest to muzeum techniki 
i ciekawych wynalazków. Świetnie się tam bawili-
śmy, bo mogliśmy na własnej skórze przeprowa-
dzić doświadczenia. Z muzeum wyruszyliśmy do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie mieliśmy 
odebrać certyfikaty stypendialne. Po odebraniu 
stypendium każde z nas otrzymało pamiątkowe 
zdjęcie z prezydentem Aleksandrem Kwaśniew-
skim i panią Małgorzatą Sekułą-Szmajdzińską. 
Po uroczystości zwiedziliśmy budynek Sejmu,  
a następnie wyruszyliśmy w drogę powrotną do 
domu. Spędziliśmy ją w bardzo miłej, przyjemnej 
atmosferze. Przyjechaliśmy do domów około go-
dziny 2 w nocy. Mimo zmęczenia byłam bardzo 
zadowolona, że spędziłam czas wśród miłych lu-
dzi, zwiedzając Warszawę.

Po zakończeniu każdego roku szkolnego, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim 
dokonuje podsumowania i podlicza punkty każdej ze szkół naszego powiatu, w ramach współzawodnictwa 
sportowego. W ubiegłym roku szkolnym, jak w poprzednich dwóch latach, trud, wysiłek i poświęcony czas 
nauczycieli wychowania fizycznego oraz uczniów naszego Gimnazjum nie poszły na marne. Zajęcia prowa-
dzone dla uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych, przyniosły po raz kolejny zamierzone efekty. Uczniowie 
naszego Gimnazjum przez cały rok godnie, dzielnie, a przede wszystkim często wyciskając ostatnie resztki sił 
reprezentowali szkołę na różnych zawodach sportowych zdobywając czołowe miejsca, a ku naszej radości, 
były to miejsca na podium. Zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak i zespołowych osiągnęliśmy 
bardzo wysokie wyniki. Podsumowując, owocami naszej pracy jest kolejny sukces, trzeci raz z rzędu zajęcie  
I miejsca wśród szkół gimnazjalnych naszego powiatu we współzawodnictwie sportowym. Na-
uczycielom i uczniom, których nie sposób wymienić w artykule ze względu na ilość, gratulujemy, życząc 
kolejnych sukcesów.

W piątek 14 września odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy fotografii Cezarego Dubiela 
pt. „Portowe impresje”. Artysta przybył do nas 
ze Szczecina i jest światowej sławy fotografikiem 
oraz twórcą diaporam.

Na poniedziałkowej lekcji języka polskiego 
całą klasą wybraliśmy się do galerii obejrzeć 
wystawę ukazującą spojrzenie artysty na pol-
skie wybrzeże. Dzięki staraniom galerii ECKI 
mogliśmy zobaczyć coś nowego, ciekawego  
i inspirującego. Po powrocie na lekcję opowia-
daliśmy wrażenia z wystawy i zapoznaliśmy się 
z terminologią „diaporamy”. Teraz wiemy, że jest 
to spektakl audiowizualny, którego tworzywem 
są nieruchome obrazy w postaci przeźroczy lub 
zdjęć i zsynchronizowany z nim dźwięk.

Fajnie, że lekcję języka polskiego mo-
gliśmy spędzić w takiej formie. Trochę 
inna lekcja, która na długo zostanie w 
pamięci, zachęca do zabawy z aparatem 
i odkrywania nowych pasji. Dziękujemy 
opiekunom galerii i nauczycielom za 
stworzenie nam możliwości obcowania 
ze sztuką.

Na koniec zacytuję słowa Jana Pawła 
II „Świat bez sztuki naraża się na to, że 
będzie zamknięty na miłość”.

W Gimnazjum
Gimnazjaliści 
w Warszawie

4 października obchodzony jest Międzynaro-
dowy Dzień Zwierząt. Uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Gryfowie Śląskim uczcili go, włączając 
się w zainicjowaną przez Samorząd Uczniowski 
wraz z opiekunem panią Agnieszką Guzy zbiórkę 
suchej karmy dla zwierząt ze schroniska w Jeleniej 
Górze. W zbiórkę karmy zaangażowała się cała 
społeczność uczniowska, a najbardziej pomocni 
okazali się pierwszoklasiści. Klasa 1c, której wy-
chowawczynią jest pani Anna Niebieszczańska 
zebrała 62,33 kg karmy, a klasa 1b wraz z wy-
chowawcą panią Agnieszką Zwierzańską – 29 kg. 
Klasy starsze też się starały, uczniowie z 5c z panią 
Martą Reimann zebrali 27,90 kg karmy natomiast 
ich koledzy z klasy 6a z panią Teresą Polesiak 
przynieśli 25,40 kg. W sumie udało się zebrać 234 
kg karmy, która pomoże przetrwać zwierzętom. 
Za dobroć okazaną potrzebującym zwierzakom 
serdecznie dziękujemy.

Zbiórka suchej karmy dla zwierząt ze schroniska 

Artur Sikora, kl. 6b

Karolina Brażnikow

Niepokonani

W poniedziałek 1 października w szkolnej bi-
bliotece miało miejsce uroczyste otwarcie wysta-
wy prac plastycznych dwóch uczennic z klasy 2a 
Pauliny Stolarczyk i Doroty Marzec. Otwarcia 
dokonała pani dyrektor szkoły Alicja Kownacka, 
która gratulowała uczennicom ich zamiłowania 
do sztuki, zachęcała do dalszego tworzenia i roz-
wijania zdolności plastycznych. Na uroczystość 
zaproszono również panią Agatę Jankowiak, 
wychowawczynię dziewcząt panią Ewę Górak 
oraz kolegów i koleżanki z klasy. Budujące jest to, 
że młodzi ludzi mają pasje i chcą dzielić się nimi 
z rówieśnikami. Zachęcamy do naśladowania 
dziewcząt. Może u kogoś w szufladzie leżą wier-
sze, fotografie, rysunki albo inne dzieła. Może 
czas, aby ujrzały światło dzienne?

Kółko dziennikarskie ma głos
Trochę inna lekcjaWystawa Pauliny i Doroty

Kółko dziennikarskie

Weronika Cichoń

Elżbieta Demidow



Na nasz konkurs zdjęcie nadesłał tylko pan Robert Grzelczak (prezentu-
jemy je poniżej). Gratulujemy i zachęcamy państwa do udziału w konkursie.

 
Oczekujemy zdjęć, na których znajdą się: 
• architektura Gryfowa (zabytki, budowle, charakterystyczne dla miasta de-
tale architektoniczne), 
• ludzie (mieszkańcy Gryfowa), 
• ciekawe miejsca, wydarzenia związane z naszym miastem,
 • fotografie z przeszłości. 

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

Poznaj miasto moje 
– konkurs dla mieszkańców

7 października w świetlicy wiejskiej w Rząsinach odbyło się „święto ziem-
niaka”. Przedsięwzięcie było pomyślane, jako festyn dla wszystkich mieszkań-
ców wsi. Zgodnie z nazwą w tytule imprezy w świetlicy królował ziemniak.  
I to zarówno w kuchni, jak i na sali. Z kuchni rozchodziły się wspaniałe za-
pachy smażonych placków ziemniaczanych i frytek. Każdy uczestnik festynu 
mógł skosztować tych rumianych specjałów za darmo. Organizatorzy przy-
gotowali też wiele zabaw i konkursów. Startowały w nich zarówno dzieci, jak 
dorośli. Ci ostatni zaprezentowali się m.in. w konkursie „na najdłuższą obier-
kę”. Atrakcją festynu była loteria fantowa i malowanie twarzy. Niżej podpisana 
organizatorka serdecznie dziękuje za pomoc wszystkim, którzy zaangażowali 
się w pomoc przy organizacji imprezy. Szczególne podziękowania należą się 
pani Małgorzacie Szczepańskiej za dofinansowanie imprezy, Jadwidze Miłan  
i Marzenie Wojciechowskiej za przeprowadzenie zabaw i konkursów.

Święto ziemniaka w Rząsinach

Dorota Proracka
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Kulturalny 
październik

26 października Biblioteka Publiczna przygotowała dla Państwa dwie pro-
pozycje kulturalne. O godz. 16.00 odbędzie się wieczór promocyjny książki 
Zuzanny Bardzel „Na świadectwo prawdzie”. Wydana przez autorkę pozycja 
jest szkicem poświęconym matce i bratu. Urodzona w północno-zachodnim 
Kazachstanie pani Zuzanna, spisała ich wspomnienia z zesłania i opowieści 
o Sybirze. Niewielka książeczka opatrzona jest skanami dokumentów oraz 
rysunkami Klaudii Flisak. Serdecznie zapraszamy Państwa na ten wyjątkowy 
wieczór wspomnień, gdzie będzie czas na rozmowę o trudnych tematach oraz 
odnowienie własnych wspomnień, które z racji ich wagi powinniśmy pielę-
gnować. Po wieczorze będzie można nabyć książkę z dedykacją autorki.

***
O godz. 18.00 w galerii ECKI odbędzie się wernisaż wystawy Joanny Ma-

łoszczyk „Neosecesja”. Znana gryfowska malarka i poetka przygotowała tym 
razem wspaniały cykl rysunków w stylu secesyjnym. Serdecznie zapraszamy. 
Poniżej prezentujemy jedną z prac artystki.
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A.C. W sezonie ogródki działkowe to dla wie-
lu działkowiczów drugi dom. Zaryzykowałbym 
nawet twierdzenie, że spędzają tu więcej czasu, bo 
pojawiają się skoro świt, a wracają wieczorem. Jako 
początkujący działkowicz dopiero niedawno dane mi 
było poczuć, co to znaczy posiać, pielęgnować, zebrać. 
Nie spodziewałem się, jaką to daje frajdę. Pierwsze 
plony są niesamowitym przeżyciem. Tworzymy coś 
całkowicie nowego, od podstaw.

– M. Sz.: Nie sposób nie zapytać o kontrower-
syjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spra-
wie ustawy dotyczącej ogródków działkowych. 
Co zawierał?

S.H.: – Zawierał stwierdzenie, że niezgodne  
z Konstytucją są 24 przepisy tej ustawy. W szczegól-
ności zakwestionował przepisy określające przywileje 
Polskiego Związku Działkowców. Sprzeczny z Kon-
stytucją okazał się na przykład art.6, który mówi  
o tym, co jest rodzinnym ogrodem działkowym oraz 
9, który wymienia tylko jedną organizację zrzesza-
jącą działkowców – Polski Związek Działkowców. 
Artykuł 10 straci już moc w momencie ogłoszenia  
w Dzienniku Ustaw. Nakazuje on Skarbowi Państwa 
i samorządom przekazywanie w nieodpłatne użyt-
kowanie PZD gruntów stanowiących ich własność, 
jeżeli w planach zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczone są one na ogrody działkowe. Tych 
sprzeczności wyłowiono, jak wcześniej wspomnia-
łam, dużo więcej.

– M. Sz.: Co oznacza to dla was, gryfowian  
w praktyce?

– M. T.: Po deklaracji pana burmistrza, który 
gościł na naszym dożynkowym festynie 14 września, 
czujemy się nieco uspokojeni. Zapewniono nas, że 
nasze ogrody pozostaną, możemy więc spokojnie 
prowadzić prace, które wynikają z kalendarza. Wie-
my jednak, że wielu działkowcom, szczególnie tym 

Są gotowi na wszystko
Należą do ścisłej czołówki awangardy trendów coraz bardziej popularnych w Europie, choć pewnie nie zdają sobie do końca  
z tego sprawy. Odczarowują mit, że działka to miejsce wycofania, skansen PRL. Zamieniają ją bowiem w miejsce magiczne, prze-
strzeń rekreacyjną, miejsce spotkań, wymiany poglądów, dyskusji. ROD „Na Horyzoncie” w sezonie, to swoiste forum romanum. 
Taki trend zauważalny jest dość mocno w Europie. Działkowicze to już prawie siła polityczna. Co prawda decyzja Trybunału Kon-

stytucyjnego nieco ich na chwilę przygasiła, ale ferment, który powstał, nie pozostawia wątpliwości – zrobią wszystko, żeby obronić swój azyl. 
Coraz więcej mieszkańców wielkich miast Europy zaczyna na własną rękę uprawiać warzywa. Pobudki są różne. Do najważniejszych jednak 
należą aspekt: ekologiczny i oszczędnościowy. O pszczołach hodowanych na dachach wieżowców w Berlinie pisaliśmy w Kurierze już dwa lata 
temu. Okazuje się, że nikogo nie dziwią tam już skrzynki z pomidorami czy plastikowe butelki z innymi sadzonkami. Fenomenem działek 
zajmuje się nawet profesor Sulima – wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zdaniem polega on na wysokiej zdarzeniowości- działki 
to po prostu samo życie. Działki nie są sztuczne, nie są odświętne. Są codzienne, to proza życia, miejsce dynamiczne, w działaniu. Fascynuje 
artystów, którzy doceniają tę mieszankę pomysłowości i zapobiegliwości, która nie pozwala niczemu się zmarnować, zostać wyrzuconym. 
Każdy staje się w ten sposób spontanicznym ekologiem. Zapytaliśmy członków zarządu ROD „Na Horyzoncie”: panie Marylę Trojanowską, 
Stefanię Hawrylewicz i prezesa Arkadiusza Cichonia, na czym polega fenomen gryfowskich działek.

w dużych miastach, których grunty są wyjątkowo 
atrakcyjne, po prostu podcięto skrzydła. Zastana-
wiają się, czy to nie są ich ostatnie żniwa. Trudno 
nie zrozumieć ich rozczarowania i żalu. Często  
z nieużytków wyczarowali rajski ogród – miejsce 
wytchnienia po dniu pracy. 

– S. H.: Jeśli chodzi o formę zrzeszenia,bo to jest 
przecież przedmiotem konstytucyjnego sporu, to mo-
żemy być związkiem, stowarzyszeniem, czym trzeba. 
Jesteśmy gotowi na wszystko, aby ocalić nasz azyl.

– M. T: Naszymi działkami interesują się ludzie 
młodzi. To w Gryfowie nowy trend, ale, jak się oka-
zuje, widoczny w Europie. To nas cieszy. Młodych nie 
zraża, że działkę, często sporym wysiłkiem trzeba 
najpierw przywrócić do normalności. Ten wysiłek się 
naprawdę opłaca. W tym sezonie działkowcy mogli 
się cieszyć również nową toaletą. Armaturę sanitar-
ną na tę inwestycję otrzymaliśmy od pana Tadeusza 
Matusewicza, któremu przy tej okazji bardzo ser-
decznie dziękujemy.

– A. C.: Warto podkreślić, że w życiu działkowca 
atrakcyjne jest również to, że jesteśmy zgraną grupą. 
Dowodem są festyny dożynkowe. Ten zarząd zorga-
nizował go już po raz drugi. Myślę, że z przytupem 
zakończyliśmy sezon. Dziękuję wszystkim uczestni-
kom, za spontaniczne włączenie się do zabawy. Było 
nas ponoć słychać w gryfowskim rynku. Jakie plony, 
takie dożynki.
Dziękujemy za rozmowę

Rozmawiała Małgorzata Szczepańska

Zarząd ROD „Na Horyzoncie” wraz z burmistrzem.

Zabawom i tańcom podczas dożynek działkowiczów nie było końca.



Nowo utworzona Kancelaria 
Notarialna w Lubaniu 

Notariusz Jerzy Granowski uprzejmie infor-
muje, że przy ulicy Spółdzielczej 12 działa dru-
ga KANCELARIA NOTARIALNA w Lubaniu, 
czynna w pon.-pt, godz. 9.00-17.00, w soboty 
po wcześniejszym umówieniu. 
Tel. 601-57-19-75, 75 64 92-990. 
e-mail: j.granowski@power.pl
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SKTP „EKO-GRYFFIKI”

Kobiety lubią dbać o siebie i dobrze wyglądać. Stąd mamy w Gryfowie sporą ilość gabinetów kosmetycz-
nych, fryzjerskich i i solarium. Efekty są widoczne na naszych ulicach. Gryfowianki są naprawdę ładne! 

I TAK TRZYMAĆ! 
Jednak nowoczesna kobieta dba przede wszystkim o własne zdrowie. W naszym mieście do tej pory 

brakowało dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla kobiet. I nie ma co ukrywać, że świadomość 
kobiecości i wiedzy, jak dbać o zdrowie wśród nastolatek i młodszych pań wciąż nie jest rewelacyjna. 
Często brakuje osoby, z którą można bez skrępowania porozmawiać na „wstydliwe” tematy. 

I TO MUSIAŁO SIĘ ZMIENIĆ! 
Oto mamy przychodnię dla kobiet, która powstała dzięki 

uporowi w organizacji i zaangażowaniu wyłącznie własnych 
środków (bez kredytu się nie obyło). Przychodnię dostępną 
dla każdego ubezpieczonego bezpłatnie. NZOZ Przychod-
nia Ginekologiczno-Położnicza „ALFA” w Uboczu nr 299 
powstała na bazie prywatnego gabinetu dr Jadwigi Barwiń-
skiej (obecnie Grabowskiej). Gabinet NZOZ jest wyposażony  
w sprzęt umożliwiający szeroką diagnostykę i terapię róż-
nych dolegliwości kobiecych m.in. USG z funkcją kolor power 
doppler i trzema głowicami (do piersi, ciąży i ginekologicz-
na), videokolposkop (do pogłębionej diagnostyki raka szyjki 
macicy), aparat do badań KTG, krioterapii i elektrochirurgii. 
Dzięki temu możemy wykorzystać doświadczenie i umie-
jętności lekarzy specjalistów tu pracujących potwierdzone 
licznymi certyfikatami PTU i PTG. Miło nam jest poinformo-
wać mieszkanki Gryfowa i nie tylko, że nasza przychodnia 
podpisała umowę kontraktową z NFZ. A stało się to po uzy-
skaniu przez nas najwyższej oceny wśród ofert złożonych  
w konkursie NFZ z powiatu lwóweckiego! Obecnie już przyj-
mujemy bezpłatnie pacjentki ubezpieczone w NFZ. 

Poradnia czynna jest codziennie w godzinach rannych lub 
popołudniowych. Pacjentki rejestrowane są „na godzinę” 
- w dogodnym dla nich terminie. Nie ma więc zbędnego 
„przesiadywania” w poczekalni. Do poradni można się re-
jestrować osobiście w godzinach pracy, telefonicznie pod 
numerem 607-592-159 lub poprzez e-mail: kontakt@gineko-
log-gryfow.pl


