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8 września w Młyńsku, w pięknych okolicznościach ciepłej i słonecznej 
aury odbyło się największe i najważniejsze w roku święto gospodarskie 
rolników, czyli Dożynki Gminne. Uroczystości rozpoczęliśmy pięknym, 
barwnym Korowodem Dożynkowym, którego uczestnicy pokonali niemal 
300-metrową trasę od sklepu aż pod Kościół pw. Świętego Józefa Robotnika 
w Młyńsku. W tymże kościele została odprawiona Msza Święta dziękczyn-
na w intencji rolników i mieszkańców wsi. Po Mszy odbył się tradycyjny 
Ceremoniał Dożynkowy. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Gminy 
i Miasta – Pan Olgierd Poniźnik oraz Sołtys wsi Młyńsko – Pani Maria 
Sosnowska. Starostami tegorocznego święta rolników byli Pani Mirosława 
Kotarba oraz Pan Marian Łukasik. W tej części odbyło się również wręcze-
nie odznaczeń oraz wyróżnień, m.in. dla osób zasłużonych dla rolnictwa  
i kultury. W imieniu gości zaproszonych głos zabrali Pani Poseł Zofia Czer-
now oraz Senator RP Jan Michalski. 

Część artystyczną rozpoczęły dzieci z sołectwa Młyńsko przedstawiając 
„Bajkę o tym, jak Młyńsko powstało”. Niesamowicie ciepło przyjęty spek-
takl został wyreżyserowany przez Katarzynę Adamowicz. Przedsięwzięcie 
bardzo mocno wspierała radna Rady Miejskiej Marta Wilas oraz rodzice 
występujących młodych aktorów. Na zaproszenie gospodarzy Dożynek 
do Młyńska przyjechał zespół folklorystyczny „Rybniczanki” z Rybnicy. 
Swoimi występami święto uświetniły również nasze gminne, zawsze nieza-
wodne zespoły folklorystyczne „Gryfowianie”, „Sołtysowe Gryfinki” i „Rzą-
sinianki”. Wszystkim występującym na dożynkowej estradzie serdecznie 
dziękujemy.

Wielkie emocje towarzyszyły Turniejowi Sołectw o „Złoty Młynek” 
Burmistrza. Dynamiczne i zabawne prowadzenie turnieju przez Burmi-
strza potęgowało pozytywne wrażenia. Dodatkową atrakcję przygotowała 
Gryfowska Kapela Podwórkowa, która przygrywała zawodnikom. Uczest-
nicy brali udział w konkurencjach: przygotowania zbóż do siewu, jedzenie 
arbuza, ważenie worków, rozpoznawanie miodów, rzut orczykiem, two-
rzeniu bukietu dla teściowej oraz konkurencji niespodziance pn. „śmiech 
to zdrowie”. Uczciwego rozstrzygnięcia w walce o trofeum pilnowało Jury 
w składzie: Jerzy Andrzejczak, Krystyna Samborska, Teresa Polesiak oraz 
Andrzej Tartak. Ostra (ale fair play) rywalizacja zakończyła się wynikiem:

I miejsce – sołectwo Młyńsko
II miejsce – sołectwo Rząsiny
III miejsce – sołectwo Proszówka
IV miejsce – sołectwo Krzewie Wielkie
V miejsce – sołectwo Ubocze
Wieża oraz Wolbromów nie brały udziału w turnieju, natomiast w ich 

miejsce wystartowała młodzież z ZSOiZ w Gryfowie Śląskim zajmując VI 
miejsce.

Oprócz Wolbromowa do Młyńska zawitali przedstawiciele sześciu so-
łectw wraz z przepięknymi wieńcami. Na tę okazję kosz dożynkowy przy-
gotowała również delegacja ZSOiZ w Gryfowie Śląskim. Każda delegacja 
wieńcowa otrzymała pamiątkowe podziękowanie, talon wartościowy oraz 
kalendarz z wieńcami dożynkowymi na 2014 rok.

Na deser dla zebranych wystąpił Jacek Ziobro ze swoim programem 
estradowym. Wydawało się, że na tym atrakcje tego pięknego dnia się skoń-
czą, ale nic bardziej mylnego, ponieważ gospodarze Dożynek przygotowali 
niesamowitą atrakcję – wejście na słup o nagrodę Pani Sołtys. Siedmio-
metrowy, śliski słup był nie lada wyzwaniem, ale nagrody przygotowane 
przez panią Marię Sosnowską zdopingowały panów do walki o trofeum.  
A było nim drzewko sosnowe wraz z tajemniczym, szczelnie zapakowanym 
„załącznikiem”. Bezkonkurencyjny okazał się Adam Jaworski z Młyńska, 
który siedmiometrową trasę w górę pokonał w czasie 29 sekund! Pozostali 
uczestnicy nie odeszli gołymi rękoma. Każdy z nich otrzymał nagrodę za 
udział. Dożynki zakończyliśmy zabawą ludową pod chmurką. 

Oto wydarzenia tego wyjątkowego dnia w „telegraficznym” skrócie. 
Wrażeń było co niemiara, a kto nie był w Młyńsku, niech żałuje.

WspółorganizatorzyPartner Główny Dożynek Sponsor główny

„Młynkowo-Dożynkowo” w Młyńsku

W imieniu pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
dziękuję za wspaniałą i serdeczną atmosferę, jaką stworzyli gospodarze 
tegorocznych Dożynek, czyli zaangażowana w organizację święta spo-
łeczność sołectwa Młyńsko. Dziękujemy z całego serca Radzie Sołec-
kiej sołectwa Młyńsko na czele z panią Marią Sosnowską, strażakom  
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Młyńsku na czele z Panem Janem  
Kubiszynem. Dziękujemy rolnikom i mieszkańcom sołectwa za świetną 
współpracę.

Dziękujemy radnym Rady Miejskiej – Marcie Wilas oraz Panu Je-
rzemu Guzy za nieocenioną pomoc przy organizacji święta. Dziękuje-
my Pani Teresie Polesiak z PZD w Lwówku Śląskim za pomoc stoisk 
twórców ludowych. Podziękowanie ślemy również gryfowskiej Straży 
Miejskiej i Policji za zabezpieczenie porządku w czasie trwania imprezy. 
Dziękujemy mediom: TV Łużyce oraz Kurierowi Gryfowskiemu za pa-
tronat medialny.

Serdecznie podziękowania za udostępnienie hal namiotowych kie-
rujemy do: Pana Jana Augusta – Sołtysa Proszówki i Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Proszówka oraz do sołectwa Wieża. 

Dziękujemy Pani Dyrektor Małgorzacie Wiśniewskiej oraz mło-
dzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie 
Śląskim za aktywne włączenie się w wspólne świętowanie tegorocznych 
Dożynek.

Ponadto Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury serdecznie dzięku-
je Partnerowi Głównemu imprezy: Firmie TAURON Dystrybucja. 
Dziękujemy współorganizatorom: Agencji Nieruchomości Rolnych 
Oddział Terenowy we Wrocławiu, Dolnośląskiemu Oddziałowi 
Regionalnemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Dolnośląskiej Izbie Rolniczej. Dziękujemy sponsorom: Bank Go-
spodarki Żywnościowej S.A., KASA Wspólnota, „Stolbrat” Ubocze, 
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, Państwo Mirosława i Jerzy 
Horbacz Piekarnia i Cukiernia w Gryfowie Śląskim, Państwo Barbara 
i Jacek Sroka Piekarnia w Gryfowie Śląskim, Pan Wiesław Wnukowicz 
Piekarnia w Gryfowie Śląskim, ABI-POL Janusz Niebieszczański Pro-
szówka, Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Gryfowie Śląskim, Pan Grzegorz Rudziak z Gospodarstwa Rolno-
-Handlowego Budziwojów, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 
IZERY z Lubomierza. Imprezę ubezpieczała Kancelaria Ubezpieczeń 
Krzysztof Witkowski w Gryfowie Śląskim.

Dzięki staraniom powyższych osób, jak i wielu innych, którzy  
w mniejszy lub większy sposób przyczynili się do sukcesu przedsięwzię-
cia, tegoroczne Dożynki Gminne były tak udane. 

Anna Domino
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Od wielu lat w ramach współpracy 
Społecznego Biura Poselskiego Lidii 
Geringer de Oedenberg z gryfowskimi 
szkołami, nasza młodzież w nagrodę 
za udział w konkursach, którym pa-
tronuje pani poseł, wyjeżdża na tzw. 
wycieczki parlamentarne do Brukseli 
i Strasburga. Tym razem do Brukseli 
pojechały uczennice Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w 
Gryfowie Śl.  Magdalena Kostrzewa 
(II kl. technikum hotelarskiego) i Ju-
styna Więcewicz (III kl. liceum ogól-
nokształcącego). Była to ich nagroda 
za zwycięstwo w konkursach unijnych 
zorganizowanych przez ZSOiZ i Bi-
bliotekę Publiczną.

Taki wyjazd to jedna z możliwości 
otwarcia na wielki świat, zobaczenia 
miejsc, w których powstaje europej-
skie prawo, uchwala się budżet dla 
Unii, gdzie działa Europejski Rzecz-
nik Praw Obywatelskich. 

Wyjazdy parlamentarne organizo-
wane  przez Lidię Geringer de Oeden-
berg  nie są zwykłymi wycieczkami. 
To doskonale zorganizowane lekcje 
Europy, jej historii i teraźniejszości.  
Przewodniczki Zofia Ulatowska-
-Rybaj oraz jej asystentka Katarzyna 
Mironiak, przekazują uczestnikom 

wyjazdów  wiedzę o Europie w spo-
sób, jakiego się nie zapomina, maksy-
malnie skondensowaną,  podaną jak 
smaczne, acz wyrafinowane danie, ze 
szczegółami i ciekawostkami, jakich 
nie dowiemy się z żadnych książek. 
Lekcje europejskie, są prowadzone 
już w autobusie, na każdym przystan-
ku. Wprowadzają uczestników  w te-
mat i europejski klimat, który szybko 
wszystkim się udziela.

Justyna i Magda znalazły się  
wśród 45 osób reprezentujących 
różne zawody i środowiska z woje-
wództwa dolnośląskiego i opolskiego. 
Grupa była zróżnicowana także pod 
względem wiekowym: najmłodszy 
uczestnik miał 16, a najstarszy 87 lat. 
Byli wśród nich przedstawiciele sto-
warzyszeń pozarządowych, uniwer-
sytetów, szkół średnich i gimnazjal-
nych, Polskiego Związku Głuchych, 
a nawet student polityki międzynaro-
dowej na King`s College w Londynie. 
Ten niezwykły mix osobowy szybko 
się z sobą zintegrował, by wspólnie 
zwiedzać kolebkę demokracji. 

A w ciągu trzech dni udało się 
zwiedzić naprawdę wiele: siedziby 
Parlamentu Europejskiego i Komisji 
Europejskiej,  Parlamentarium, czyli 

(...) Naprawdę warto było pojechać do Brukseli, ponieważ jest tam przepięknie. 
Bruksela zazwyczaj kojarzyła mi się z Parlamentem Europejskim, a przecież 
znajdują si ę tam liczne zabytki, muzea i wspaniałe miejsca. Największe wrażenie 
zrobił na mnie Grand-Place, który uważany jest za jeden z najpiękniejszych ryn-
ków w Europie. Stolica Belgii jest  miastem wielokulturowym, przez te kilka dni 
mieliśmy okazję obserwować mieszkańców różnych krajów, w tym muzułmań-
skich, którzy tam zamieszkują. (...) Wyjazd bardzo mi się podobał, spotkałam 
wielu ciekawych ludzi, zawarłam sympatyczne znajomości. A to co zobaczyłam  
i usłyszałam, na długo pozostanie mi  w pamięci.

Justyna Więcewicz
(...) Celem wyjazdu było m.in. zwiedzanie Parlamentu Europejskiego oraz Ko-
misji Europejskiej. Nasza grupa uczestniczyła w dwóch spotkaniach. W trakcie 
pierwszego z nich dowiedzieliśmy się jak działają poszczególne organy i instytucje 
Unii Europejskiej. Drugie odbyło się z panią poseł, która opowiadała o swojej 
pracy w Parlamencie Europejskim. Uczestnicy wycieczki zostali obdarowani drob-
nymi upominkami, poza tym zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc znajdujących 
się w Brukseli. (…) Mieliśmy też dużo wolnego czasu, który w większości poświę-
ciłyśmy na zapoznanie się z pozostałymi uczestnikami wyjazdu oraz oczywiście 
na zakupy. Nie chciało mi się wyjeżdżać z Brukseli, dlatego już myślę o jakimś 
konkursie, w którym będę mogła wziąć udział i powtórzyć taką wycieczkę. 

Magdalena Kostrzewa

Bruksela w nagrodę
interaktywne centrum dla zwiedza-
jących PE, Grand-Place, Atomium 
czyli monumentalny model kryształu 
żelaza, powiększony 165 miliardów 
razy, Ogród Japoński i wiele innych 
atrakcji turystycznych. 

Młode gryfowianki są przeko-
nane, że było warto  wziąć udział  

w konkursie za taką wspaniałą na-
grodę. Mówią, że od tej pory będą 
patrzyły na Polskę przez pryzmat 
Europy, bo choć od dawna jesteśmy 
jej częścią, o wiele łatwiej jest to po-
czuć, gdy się tej Europy dotknie (ich 
wypowiedzi zamieszczamy poniżej).

Marzena Wojciechowska

Magdalena i Justyna z panią poseł Lidią Geringer de Oedenberg.

Spotkanie z europosłanką w plenerze. W tle Atomium.

Pamiątkowe zdjęcie pod flagami w Parlamencie Europejskim.
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Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim przypomina o obowiązku do-
konywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski ustaliła następujące stawki opłat  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Opłaty można uiszczać w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek ban-
kowy nr  63 1020 2137 0000 9402 0145 8041. 

W przypadku braku wpłat sprawa zostanie skierowana na drogę postępo-
wania egzekucyjnego w administracji na podstawie art. 15 §1 ustawy z dnia 
25 listopada 2005 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.  
z 2012 r. poz. 229, z późn. zm).
Egzekucje opłat Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski może prowa-
dzić z:
1) Wynagrodzeń za pracę, 2) Emerytury,  świadczeń ubezpieczenia społecz-
nego oraz renty socjalnej, 3) Rachunków bankowych, 4) Innych wierzytel-
ności pieniężnych, 5) Papierów wartościowych, 6) Weksla, 7) Pozostałych 
praw majątkowych, 7) Ruchomości.

OGŁOSZENIE
Miejsko-Gminny Ośrodek Po-

mocy Społecznej w Gryfowie Ślą-
skim zwraca się z prośbą do LUDZI 
DOBREJ WOLI o przekazanie na 
rzecz podopiecznych akcesoriów 
dziecięcych typu: wózki dziecięce, 
spacerówki, foteliki samochodowe, 
łóżeczka, ubranka itp. 

Powyższe rzeczy można dostar-
czyć do siedziby MGOPS (Ubocze 
300) w godzinach pracy: poniedzia-
łek od 8.00 do 16.00, wtorek–piątek 
od 7.00 do 15.00.

Kontakt telefoniczny: 
75-30-70-445 lub 75-78-13-781.

Z GÓRY DZIĘKUJEMY 
ZA OKAZANĄ POMOC!

Z placu zabaw przy ul. Kolejowej zginęła huśtawka. Miejski plac zabaw, zwany niekiedy ogródkiem 
jordanowskim, to 22 ary wyposażone w urządzenia typowe dla małych dzieci. W tym roku Urząd 
Gminy i Miasta dokupił nowe huśtawki, a pracownicy Zakładu Budżetowego naprawili małą karuzelę 
tarczową, zwaną bączkiem.

Przez cały sezon plac zabaw cieszył się dużym powodzeniem. Pod koniec lata ktoś ukradł dzieciom 
jedną huśtawkę. Efekt materialny szkody jest taki, że z nowym sezonem miasto będzie musiało wydać 
kilkaset złotych na uzupełnienie straty. 

Równie bolesny jest wymiar niematerialny, ze względu na to, że dotyczy małych dzieci. Jeżeli ktoś 
był świadkiem kradzieży prosimy o kontakt z Zakładem.

Przypomnienie Zarząd 
nad cmentarzami 
30 września 2013 r. na sesji Rady Miejskiej 

Gminy Gryfów Śląski podjęta została uchwa-
ła nr XXXV/183/13 w sprawie Regulaminu 
korzystania z cmentarzy komunalnych na 
terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

Od  1 stycznia 2014 r. zarząd nad cmen-
tarzami komunalnymi położonymi w sołec-
twach: Krzewie Wielkie, Młyńsko i Ubocze 
przejmie Zakład Budżetowy Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie 
Śląskim. O szczegółach sprawy informację 
można uzyskać u sołtysów, jak również 
szersza informacja w tej sprawie zostanie 
zamieszczona w listopadowym wydaniu Ku-
riera Gryfowskiego.

Kradzież huśtawki

Złodzieje karty kredytowej w rękach policji 
Policjanci KP Gryfów Śląski zatrzymali 

dwóch mieszkańców Gryfowa (36 i 52 lata),  
którzy w okresie od 19 września 2013 r. do 21 
września 2013 r. dokonali kradzieży pieniędzy 
w kwocie 4600 złotych z konta  bankowego przy 
użyciu wcześniej skradzionej karty bankomato-
wej. Sprawcy trafili do policyjnego aresztu. 

Zatrzymania za narkotyki
Policjanci non stop pracują nad zmniejsze-

niem ilości narkotyków na naszych ulicach. 
Zatrzymania dilerów są niewątpliwie medialne 
lecz nie zdarzają się często. W większości zatrzy-
mywane są osoby, u których policjanci ujawniają 
jedną do kilku działek. Dlaczego młodzi ludzie 
odurząją się narkotykami? W większości przy-
padków zatrzymani nie potrafią odpowiedzieć 
na to pytanie.

17 września w Gryfowie policjanci KP Gryfów 
Śląski zatrzymali 26- letniego mieszkańca Gryfo-
wa, który posiadał przy sobie środki odurzające 
w postaci marihuany w ilości 4 działek. Sprawcę 
zatrzymano i osadzono policyjnym areszcie.

 ***
W tym samym dniu w Gryfowie policjanci KP 

Gryfów Śląski zatrzymali 20- letniego mieszkańca 
Grodnicy, który posiadał przy sobie środki odurza-
jące w postaci marihuany w ilości 2 działek. Spraw-
cę zatrzymano i osadzono policyjnym areszcie.

***
Na początku października w Gryfowie na  

ul. Uczniowskiej policjanci z KP Gryfów Śląski 
zatrzymali 25-letniego mieszkańca Gryfowa, 
który posiadał przy sobie marihuanę w ilości 
jednej działki. Sprawcę zatrzymano i osadzono 
policyjnym areszcie.

Oficer Prasowy KPP Lwówek Śl.  
st.asp. Mateusz Królak 

Dyrektor ZBGKiM Helena Okulowska
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Kurier Gryfowski
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Złoty Jubileusz

W trakcie uroczystości dożynkowych w Młyńsku 
8 września 2013r. wręczono odznaczenia państwowe 
następującym osobom:
I) Odznaka honorowa „Zasłużony dla kultury polskiej”
1) Maria Bodak, 2) Zygmunt Bodak, 3) Teresa Cierlik, 
4) Józef Zając (fot. 1)

II) Odznaka honorowa „Zasłużony dla rolnictwa”
1) Zofia Błachaniec, 2) Szczepan Herdzik, 3) Zygmunt 
Jakubowski, 4) Grzegorz Kownacki, 5) Bożena Łukasik, 
6) Zofia Mikos, 7) Barbara Pasiak (fot. 2)

III) Srebrna odznaka „Za opiekę nad zabytkami”
1) Piotr Baszak, 2) Tadeusz Matusewicz, 3) Edward 
Sidorenko (fot. 3)

Bardzo serdecznie gratuluję odznaczonym i dzięku-
ję za Waszą społeczną działalność docenioną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odznaczenia dożynkowe

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak

5 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Ślą-
skim odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego piętnastu par  
z gminy Gryfów Śląski. W 1963 roku małżeństwa zawarli:
• Henryka Maria i Henryk Baszak,
• Halina i Ryszard Andrzej Bednarz,
• Telesfora Irena i Stanisław Czajkowski,
• Maria Krystyna i Zbigniew Władysław Fedoryszyn,
• Maria i Daniel Gaczyński,

• Helena i Tadeusz Grodecki,
• Danuta i Ryszard Hołub,
• Eugenia i Włodzimierz Jura, 
• Regina i Jan Kamiński,
• Wiesława Zofia i Franciszek Kowalik,
• Henryka i Jerzy Kazimierz Krawczak,
• Janina i Antoni Sokołowski,
• Romana i Szczepan Stroński,
• Romualda i Franciszek Zienkiewicz,
• Emilia i Bronisław Zięcik.

Odznaczenia przyznane jubilatom przez Prezydenta RP wręczył bur-
mistrz Olgierd Poniźnik wraz kierownikiem USC Jolantą Dudzik i radną 
Urszulą Magą. Proboszcz Krzysztof Kurzeja skierował do jubilatów ciepłe 
słowa, w których podkreślił ogromną wartość rodziny, a w prezencie od 
gospodarzy świętujący małżonkowie otrzymali składankę utworów mu-
zycznych wykonanych specjalnie dla nich przez zespół Adagio. Jubilatom 
serdecznie gratulujemy.

2

3 1
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Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski przypomina o II edycji kon-
kursu o tytuł „Społecznika Roku 2013 Gminy i Miasta Gryfów Śląski. In-
tencją ustanowienia tego tytułu jest nagradzanie działań obywateli na rzecz 
osób potrzebujących   pomocy lub na rzecz środowiska lokalnego. Tytuł   
Społecznika Roku 2013 Gminy i Miasta Gryfów Śląski jest nagrodą honoro-
wą, której celem jest promowanie osób aktywnych społecznie. Kandydatury 
do tytułu można zgłaszać do 20 grudnia 2013 roku na adres: Urząd Gminy  
i Miasta w Gryfowie Śląskim Rynek 1, 59-620  Gryfów Śląski lub osobiście 
w sekretariacie  Urzędu pok. 9. 
» Regulamin przyznawania tytułu „ Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski”
1. Tytuł „Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski” przyznawany jest 
osobom fizycznym.
2. Konkurs o tytuł „Społecznik Roku” ogłasza i rozstrzyga Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Gryfów Śląski będący Przewodniczącym Kapituły Konkursu,    
w skład której wchodzą:
a) Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śl. b) Przewodniczący Rady Miejskiej Gmi-

„Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski”
ny Gryfów Śl., c) Przewodniczący Komisji Sfery Budżetowej Rady Miejskiej Gmi-
ny Gryfów Śl., d) Inspektor ds. infrastruktury społecznej UGiM w Gryfowie Śl.
3. Kandydatów do tytułu może zgłaszać każdy obywatel i instytucja wg na-
stępujących zasad:
a) zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- imię i nazwisko osoby lub instytucji zagaszających,
- opis działalności kandydata,
- uzasadnienie kandydatury.
4. Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń zostanie umieszczona na 
stronie internetowej www.gryfow.pl, na tablicach ogłoszeń oraz w „Kurie-
rze Gryfowskim”.
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Śląski.
6. Kapituła może przyznać za dany rok więcej niż jeden tytuł.
7. Wyróżnieni tytułem otrzymają statuetki oraz nagrodę rzeczową lub pieniężną.

Od 1 października br. 
burmistrz Olgierd Poniźnik 
nie ma już zastępcy. Wszyst-
ko za sprawą odejścia Edy-
ty Wilczackiej, dotychczas 
pełniącej tę funkcję, i obję-
cia przez nią stanowiska za-
stępcy kierownika Oddzia-
łu Dolnośląskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wod-
nych we Lwówku Śl. Kompe-
tencje w zakresie kierowania 
Wydziałem Technicznym 
burmistrz Gryfowa Śl. po-
wierzył Andrzejowi Tarta-
kowi. Uroczyste pożegnanie 
miało miejsce 30 września 
br. podczas sesji Rady Miej-
skiej oraz przy okazji popo-
łudniowego spotkania z pra-
cownikami ratusza.

 Jestem wdzięczna za tą wieloletnią współpracę 
zarówno panu burmistrzowi, kierownikom jed-
nostek gminnych, jak i wszystkim pracownikom 
samorządowym naszej gminy – powiedziała m.in. 
Edyta Wilczacka. – Miałam okazję poznać blaski  
i cienie pracy w kolejnym samorządzie i dzięki 
temu wzbogacić swoje zawodowe doświadczenie. 
To jest dla mnie coś niezwykle cennego, za co jesz-
cze raz bardzo dziękuję.

Z kolei burmistrz Olgierd Poniźnik stwierdził, 
że tak naprawdę trudno się żegnać, bo przecież 
Lwówek Śl. nie jest aż tak daleko, a nie raz przyj-

Gryfowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otworzy swe podwoje już od przyszłego 
roku akademickiego. Plany są bardzo rozległe, a całość ma powstać w gryfowskim  
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Już teraz robimy pierwszy krok  
w celu zdiagnozowania potrzeb środowiska i niniejszym ogłaszamy nabór na bezpłatne 
kursy języków obcych: angielskiego i niemieckiego oraz zajęcia z podstaw obsługi 
komputera. Zapisy od listopada w sekretariacie szkoły ul. Kolejowa 16.

Zapraszamy rodziców, dziadków, babcie, ciocie, wujków naszych uczniów oraz 
wszystkie inne chętne osoby.

Języki za darmo

Zmiany w ratuszu

dzie władzom Gryfowa i DZMiUW podejmować 
wspólne działania, jak choćby trwająca właśnie 
regulacja Olszówki, która prowadzona będzie aż 
do października 2014 roku. Nowe miejsce pracy, 
to nowe wyzwania i projekty, które z pewnością 
przysporzą wielu kolejnych i cennych doświad-
czeń.

Skoro pożegnanie, to nie mogło zabraknąć 
życzeń, kwiatów, drobnych upominków i smacz-
nego tortu, który znakomicie podkreślił rangę 
spotkania i wartość współpracy, która właśnie 
weszła na całkiem nowe tory.

Artur Grabowski

Polski Komitet 
Pomocy Społecznej

Zarząd miejsko-gminny 
w Gryfowie Śląskim

Informuje wszystkich zainteresowanych, że:
I.

prowadzone są zapisy na organizowane w roku 
2014 dwudniowe pielgrzymki:
➢ Do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu  
w terminie 24/25 maja 2014 r.
➢ na Jasną Górę do Częstochowy w terminie 
20/21 września 2014 r. 
Koszt pielgrzymki to 120 zł, w cenie – transport 
autokarem, nocleg, zamówione Msze Święte za 
pielgrzymów, śniadanie dla całej grupy, przewod-
nicy, ubezpieczenie NW. Szczegółowy program 
każdej pielgrzymki będzie podany w terminie 
późniejszym. Zapisy w Klubie Seniora w godzi-
nach otwarcia, przy zapisie obowiązuje przedpłata 
w kwocie 20 zł. Ilość miejsc ograniczona.

II.
W miesiącu listopad/grudzień br. prowa-

dzone będą zapisy na wczasy wypoczynkowe 
i turnus wypoczynkowo-rehabilitacyjny nad 
morzem bałtyckim. Wczasy będą organizowane 
w miesiącu czerwcu i sierpniu 2014 r. 

W planie jest również zorganizowanie kilku 
dniowej majówki w Czechach z wyjazdem do 
stolicy Austrii – Wiednia. Szczegóły odnośnie 
wyjazdów będą podane w terminie późniejszym.

III.
W związku z miesiącem seniora, jakim jest 

październik w Kościele Parafialnym w Gryfowie 
Śląskim w dniu 18 października 2013 r. o godz. 
18 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji 
wszystkich seniorów z Gryfowa Śląskiego oraz 
za zmarłych byłych członków Klubu Seniora.

IV.
Organizowana będzie WIECZERZA WIGI-

LIJNA dla osób starszych i samotnych z terenu 
naszej gminy i miasta. Kolacja odbędzie się  
w dniu 20 grudnia 2013 r. o godz. 15,00 w Gry-
fowskim Ośrodku Kultury przy ulicy Kolejowej 
33. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy od 15 listo-
pada w Klubie Seniora w godzinach otwarcia. 
Bliższe informacje tel. 669-835-570 lub 75-78-
12-662.

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 

Stanisław Dasiak



8 KURIER GRYFOWSKI  PAŹDZIERNIK  2013

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury informu-
je o trwających zajęciach i zaprasza do udziału  
w grupach zajęciowych.

WTOREK  ➢ Godz. 16.00 – Dziecięco-Młodzie-
żowa Pracownia Plastyczna
➢ Godz. 18.00 – Aerobik
ŚRODA ➢ Godz. 15.30 – Zajęcia taneczne 
(hip-hop, dance, formacje taneczne)
➢ Godz. 18.30 – Latino dance fitness
CZWARTEK ➢ Godz. 16.00 – Dziecięco-Mło-
dzieżowa Pracownia Plastyczna
➢ Godz. 18.00 – Aerobik
PIąTEK  ➢ Godz. 17.00 – Zajęcia wokalne
SOBOTA ➢ Godz. 11.00 – Pracownia wyrobu 
biżuterii i decoupage

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

Zapraszamy  na 
zajęcia do M-GOK

27 września w galerii ECKI odbył się wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby Joanny Bruździńskiej, 
malarki i rzeźbiarki z Bolesławca. Duże emocje wśród gości wernisażu wywołała przede wszystkim 
charakterystyczna rzeźba i ceramika. Większość rzeźb powstała w pracowni ceramicznej Mateusza 
Grobelnego w Międzynarodowym Centrum Ceramiki w Bolesławcu. Artystce, która tworzy dopiero 
od czterech lat wróżymy międzynarodową karierę.

Za nami trzecie i ostatnie spotkanie z cyklu 
„Z tajemnicą przez historię”. Tym razem poświę-
cone rocznicy 200-lecia wojen napoleońskich 
stąd tytuł „Wrzesień napoleoński”. W programie 
znalazły się trzy interesujące wykłady, które 
przedstawili:
Szymon Wrzesiński (historyk, publicysta, autor 
książek) – gawęda historyczna „Lwówecko-gry-
fowskie ślady szklanicy Napoleona”,
Piotr Kucznir (wiceprezes Stowarzyszenia  
„Zamek Czocha”, pasjonat historii, regionalista) –  
„3 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego w la-
tach 1812-1813 oraz jego szlak bojowy”,
Paweł Nowaczek (pasjonat historii, regio-
nalista) „Umundurowanie i broń żołnierzy 
napoleońskich” (w tym prezentacja na żywo, 
Agnieszka Łabuz i Iwona Kosakowska (pasjo-
natki historii, członkinie stowarzyszenia „Zamek 
Czocha”) „Prawdy i mity o markietankach”.

Publiczność jak zwykle nie zawiodła,  
a w rolę modela-żołnierza napoleońskiego wcie-
lił się uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych w Gryfowie Śląskim Karol Sekuła. 

Serdecznie dziękujemy naszym wykładow-
com za trzy pasjonujące spotkania historyczne, 
których mogliśmy być świadkami. Jak mówią ich uczestnicy warto było przyjść, by posłuchać, pooglądać, a nawet zainspirować się do własnych historycz-
nych poszukiwań. 

Napoleon w Gryfowie

Świat zrodzony z myśli
M.

M.
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Organizatorzy wyrwali aurze to niedzielne przedpołudnie wbrew prognozom pogody, któ-
re zapowiadały deszcze przez cały dzień. Kolejna odsłona akcji „ Zerwijmy łańcuchy” za nami. 
Gryfowski Rynek oswoił się już ze scenerią – budy i łańcuchy występują tu już kolejny raz.  
W myśl zasady-kropla drąży skałę nie siłą lecz częstym spadaniem, przypominano najważniejsze 
założenia ideologiczne akcji. W tle zaś na znak protestu uczestnicy happeningu przykuwali się do 
pięknej nowej, rzec można wzorcowej, budy. O co chodziło? O uświadomienie, że trzymanie 
psa na łańcuchu jest nieetyczne, niezgodne z już obowiązującym w Polsce prawem, ale 
też niebezpieczne. 

Członkowie Stowarzyszenia Homo Viator, działającego na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych w Gryfowie Śl. oraz radni SLD, którzy zorganizowali happening, zdają 
sobie sprawę, że nie wszystkie psy w Polsce to kanapowce spędzające większą część dnia w domu. 
Jeśli jednak pies mieszka na dworze, to musi się to odbywać według pewnych zasad. Musi mieć odpowiednią do jego rozmiarów ciepłą budę, regularne kontakty 
z ludźmi i innymi psami. Takiego psa należy codziennie wypuszczać, aby mógł się swobodnie wybiegać. Łańcuch zaś, jeśli jest konieczny, bo nie ma innego 
wyjścia, musi mieć co najmniej 3 metry, być lekki i przyczepiony do wygodnej obroży. Te i szereg innych zasad opieki nad zwierzętami, przypominali uczestnicy 
happeningu.

Zgromadzeni radni gminni i powiatowi, nauczyciele, młodzież i mieszkańcy Gryfowa bez oporów przykuwali się do budy, która, warto wspomnieć, zbudowa-
na została przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lwówku Śl dzięki inicjatywie pani radnej Iwony Wasilewskiej.

Zerwijmy łańcuchy

Olszyńskie Stowarzyszenie 
na rzecz Bezdomnych Zwie-
rząt oraz Zespół Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych im. 
Jana Pawła II w Gryfowie Ślą-
skim zachęcają wszystkich lu-
dzi o dobrym sercu do przyno-
szenia karmy dla bezdomnych 
psów i kotów. Dary można zo-
stawiać w budynku szkoły przy 
ul. Kolejowej 16. Wszelkie in-
formacje pod numerem telefo-
nu: 690-316-820.

W związku z zainteresowaniem przedsięwzięciem „Dzień diagnoz logopedycznych” prze-
prowadzonym w Bibliotece Publicznej, rozpoczynamy w Kurierze Gryfowskim cykl „Logope-
dyczny niezbędnik rodzica”, w którym logopeda Małgorzata Szczepańska odpowie na szereg 
pytań związanych z problemami wymowy u dzieci.

Logopedyczny przewodnik rodzica cz. I
Co może, co powinien sześciolatek?

Obniżenie wieku szkolnego 
to jeden z priorytetów polityki 
oświatowej państwa. Potwierdzają 
to kampanie medialne, dzięki któ-
rym dowiadujemy się, że rodzice są  
z tej zmiany generalnie zadowoleni.  
Tymczasem wielu z nich zgłasza 
wątpliwości i obawy, które często 
wynikają z tego, że ich dzieci nie 
mówią jeszcze w wieku 6 lat po-
prawnie. Małgorzata Szczepańska 
– logopeda wyjaśnia ten problem. 

6-latek idzie do szkoły. Czy  
w tym wieku dziecko powinno już 
całkowicie poprawnie mówić?

Dojrzałość szkolna dotyczy 
także dojrzałości pod względem 
wymowy. O ile wyobrazimy sobie, 
ze pewne drobne nieprawidłowości 
możemy jeszcze korygować, kiedy 
dziecko jest już uczniem, to prze-
cież każdy doświadczony pedagog 
potwierdzi, jak dużo problemów 
z nauką czytania i pisania oraz 
funkcjonowaniem społecznym ma 

dziecko  z wadą wymowy. Tak więc  
najlepiej byłoby, gdyby kształtowa-
nie mowy w aspekcie fonetycznym  
było zakończone przed podjęciem 
nauki i to na tyle wcześnie, aby 
wymowa mogła się utrwalić, czyli 
około 5 roku życia.

Często tak nie jest. Co wtedy 
powinien zrobić rodzic? 

Zasięgnąć porady logopedy. 
Czasem wystarczą proste ćwiczenia, 
na przykład usprawniające czubek 
języka, które w domu może prze-
prowadzić każdy. Czasem okazuje 
się,  że terapia trwa dłużej, trzeba 
pójść do laryngologa czy ortodonty. 
O tym wszystkim decyduje logope-
da. Trzeba pamiętać, że mowa nie 
jest umiejętnością, z którą przycho-
dzimy na świat. Rodzimy się jedy-
nie z predyspozycją do nauczenia 
się mowy. Warunkiem koniecznym 
jest  prawidłowy słuch fizyczny oraz 
wzorce, które może naśladować. 
Często, kiedy proszę, aby rodzic 

sprawdził słuch dziecka słyszę – 
Proszę pani, on na pewno słyszy. 
Potem jednak dostaję informację, 
że jest niedosłuch spowodowany 
na przykład przez trzeci migdał. To 
okazuje się być przeszkodą w pra-
widłowym rozwoju mowy. Zanim 
przejdziemy do terapii, trzeba ją 
bezwzględnie usunąć. 

Pragnę jednak uspokoić ro-
dziców 6-latków. Nowa podstawa 
programowa jest  skonstruowana 
zgodnie z fizjologicznymi możli-
wościami dziecka. Chodzi bardziej 
o to, aby zadać kłam twierdzeniu, 
że dzieci z wad wymowy wyrastają 
i nic nie trzeba z tym robić. Trze-
ba, bo po pierwsze wyrastają same 
rzadko, a nawet jeśli, to nie odbywa 
się to bezszkodowo. Warto zadbać 
o komfort dziecka, szczególnie, że 
rozpoczęcie nauki to dla niego spo-
re przeżycie. 

cdn
Rozmawiała Marzena Wojciechowska

Pracownicy 
Biblioteki Publicznej dziękują 

pani Eli Ojewskiej 
– księgarnia 
„Za rogiem”

za przekazanie do oddziału dzie-
cięcego materiałów plastycznych, 
które wykorzystano do zajęć bi-
bliotecznych dla dzieci.

M.
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Takie pytanie postawił uczestnikom warsztatów 
historycznych, poświęconym zdobywaniu umie-
jętności „badawczych”, niezbędnych do poznania 
przeszłości naszego regionu, czyli ziemi gryfow-
skiej, ich prowadzący – dr Łukasz Tekiela.

Jest on znawcą dziejów Górnych Łużyc  
i Przedgórza Izerskiego, specjalizującym się w hi-
storii XVII konfliktów zbrojnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem, wojny 30 letniej. Od kilku mie-
sięcy, dr Tekiela jest również Dyrektorem Muzeum 
Regionalnego w Lubaniu. 

Przedsięwzięcie miało miejsce w ostatni pią-
tek września, w galerii Europejskiego Centrum 
Kulturalno- Informacyjnego w Gryfowie Śląskim. 
Zostało ono zorganizowane przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju ZSOiZ im. w Gryfowie Śląskim 
„Homo Viator”, przy aktywnej współpracy Bibliote-
ki Publicznej w Gryfowie Śląskim oraz Towarzystwa 
Miłośników Gryfowa. Uczestnikami spotkania byli 
uczniowie gryfowskich szkół - Szkoły Podstawowej, 
Gimnazjum i ZSOiZ, wraz z towarzyszącymi im 
nauczycielami – Ewą Kasprzyk, Marzanną Krawiec, 
Agnieszką Patron i niżej podpisanym.

Zajęcia zostały podzielone na dwie części.  
W pierwszej, skierowanej przede wszystkim do 
młodszych jego uczestników, prowadzący przybli-
żył postać wybitnego, szesnastowiecznego gryfo-
wianina  Kaspara Schwenkfelda. Podkreślił aktual-
ność jego dorobku naukowego, a przede wszystkim 
praktyczną stronę jego badań, szczególnie w dzie-
dzinie mineralogii. Ten wielki pionier odkrywania 
bogactwa flory i minerałów ziemi śląskiej, może być 

Gorące letnie popołudnia to świetny czas na 
rodzinne festyny. Taki odbył się w Wieży. Były 
gry sportowe, wspólne śpiewanie, płynęła czeko-
lada- krótko mówiąc dzieci bawiły się doskonale. 
Atrakcją wieczoru była zabawa z takimi posta-
ciami jak Pippi, Myszka Miki. Wszystkie dzieci 
zostały udekorowane medalem z masy solnej. 
Miłym akcentem tego spotkania były słodkie na-
grody ufundowane przez Radę Sołecką, radnego 
Jerzego Guzego, radna Małgorzatę Szczepańską. 
Kulminacyjnym punktem imprezy był mecz 
piłki nożnej- Tatusiowie kontra Mamuśki oraz 
Dziewczynki kontra Chłopcy. Zwyciężyli tatusio-
wie. Imprezę zdecydowanie można zaliczyć do 
udanych.

Czym jest regionalizm?

dla współczesnych miłośników eksploracji minera-
łów znajdujących się w naszym regionie (a przede 
wszystkim, tak popularnych agatów), znakomitą 
inspiracją do ich intensywnych poszukiwań. 

W drugiej odsłonie warsztatów, młodzież  
z gryfowskiego ZSOiZ wysłuchała refleksji dr 
Tekieli o istocie regionalizmu, ze szczególnym 
uwzględnieniem praktycznej strony znajomości 
przeszłości dziejów lokalnych. Zdecydowanie 

kreatywniejszą formą uczestnictwa, była możli-
wość podyskutowania o szansach i wyzwaniach 
stojących przed społecznościami naszego regionu,  
w tym ziemi gryfowskiej. 

Tak niekonwencjonalny sposób prezentacji 
historii regionalnej, był dobrą okazją do zainspi-
rowania młodych gryfowian do samodzielnego 
poznawania przeszłości naszej małej ojczyzny.

 Co tam w Wieży?
Kolejnym wyzwaniem dla pań z Rady So-

łeckiej były budowa wiaty przy świetlicy oraz 
wymiana starego przystanku autobusowego  
w ramach funduszu sołeckiego. Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe „Mega” z Olszyny wy-
konało nowy drewniany przystanek, który, miej-
my nadzieję, długo będzie służył mieszkańcom, 
szczególnie zaś dzieciom. To cenna inwestycja.

Młynkowo-Dożynkowo to święto plonów,  
w którym uczestniczyli sołtys i Rada Sołecka na-
szej wsi. I tym razem panie: Renata, Justyna, Ba-
sia i Agata pokazały, że na wiele ją stać. Wieniec 
dożynkowy był imponujący. Pikanterii dodaje 
fakt, że powstał w ciągu 2 tygodni. Ten sam wie-
niec był bohaterem kolejnej uroczystości – doży-

nek Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Zaciszu. Tym 
razem udowodniono, że razem można wiele.

Agata Pender

Pierwsza książka Artura Grabow-
skiego już w sprzedaży! Zagadka kry-
minalna, wątek miłosny, historia ro-
dzinna, frapująca opowieść o skrywa-
nych od lat, niezwykłych tajemnicach. 
Zapraszamy do Biblioteki Publicznej 
na spotkanie z autorem „Testamentu 
Eleonory”. 

8 listopada o godz. 17.00. 

Wstęp Wolny

Testament Eleonory

Mieczysław Gnach
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1 października jest Międzynarodowym Dniem 
Seniora. Wówczas odbył się pierwszy Bal Seniora 
w Rząsinach. Bal z z doskonałą oprawą muzyczną 
i zaproszonymi gośćmi. Osoby, które brały udział 
w Balu gościły w naszych progach z wielka przy-
jemnością. Przeszkody i trudności, jakie spotkały 
organizatorów Balu Seniora nie zniechęciły do 
realizacji i planu zabawy. Bawiła nas grupa ka-
baretowa z Nowogrodźca pod nazwą GROSIK 
i przewodnictwem pana Stanisława Kowalika 
- przebojami z lat 70. i 80. Atrakcją Balu były 
różnego rodzaju maski, które brały udział w kon-
kursach. Spośród uczestników zabawy z maską, 
komisja przyznała pierwsze miejsce i nagrodę za 
improwizację kultury indiańskiej pani Jadwidze 
Miłan a nagrodę publiczności pan Bogusław Nowicki za śpiew ludowy. Między przerwami występu kabaretu Grosik powróciliśmy do następnego konkur-
su w którym komisja przyznała pierwszą nagrodę pani Joanny Czerwiec za reklamę „dobra kawa”. Wielu zaproszonych nie przybyło z różnych przyczyn, 
jednak wieczór upłynął w ciepłej i miłej atmosferze. Końcowym akordem zabawy było wręczanie podziękowań za udział w balu i współpracę między 
organizacjami pozarządowymi: pani Joannie Czerwiec z grupy seniorek z Ubocza, Dorocie Szlachciuk - prezes fundacji i pracownikowi wolontariatu w 
szkole w Płakowicach, kabaretowi Grosik za wspólną zabawę i umilony czas, seniorom ze Zgorzelca, Jadwidze Miłan pracownikowi biblioteki w Rząsinach.

Bal seniora

Pamiętając o rocznicy utworzenia Związku 
Sybiraków (31 stycznia1928 r.), 74 rocznicy na-
paści ZSRR na terytorium Polski (17 września) 
oraz wznowienia działalności Związku Sybiraków 
w 1998 r. Zarząd Koła w Gryfowie przygotował 
upamiętniającą te wydarzenia uroczystość.

18 września w bibliotece odbyło się spotkanie 
prezesa zarządu Elwiry Urbańskiej z młodzieżą 
gimnazjalną (fot. po prawej) z zespołu redak-
cyjnego Gazetki Gimnazjum. Młodzież (Paulina 
Szostak, Katarzyna Cielicka, Maciej Celuch, Jessi-
ca Buczyńska, Aleksandra Kołodziej, Artur Sikora  
i Patrycja Suproń) po zapoznaniu się z przeżycia-
mi i losem osób deportowanych, zadawała w trak-
cie wiele pytań. Gimnazjalistów zainteresowały 
również lektury o tematyce sybirackiej.

Z kolei 22 września odbyła się msza św. w intencji Sybiraków. Po nabo-
żeństwie zaproszeni gości, honorowi członkowie oraz Sybiracy z osobami 
towarzyszącymi spotkali się w lokalu Perła w Gryfowie Śl. W spotkaniu 
uczestniczyli: Olgierd Poniźnik – burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śl., 
Robert Skrzypek – przewodniczący Rady Miejskiej, Jerzy Andrzejczak 
– sekretarz Gminy, Stanisław Sawczak – radny Rady Miejskiej, Jarosław 
Trościanko – zastępca prezesa Zarządu Oddziału w Jeleniej Górze, Alicja 
Kownacka – dyrektor gryfowskiego Gimnazjum, Marzena Wojciechowska 
– dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfowie i honorowy członek.

Uczestnicy wysłuchali hymnu Sybiraków oraz uczcili chwilą ciszy tych 
Sybiraków, którzy odeszli do wieczności. Następnie prezes koła powitała 
zebranych oraz przedstawiła osoby, które postanowieniem Prezesa Zarządu 

Sybiracy pamiętają

PODZIEKOWANIA dla Pawła Stolarskiego i Rafała Sokołowskiego za pomoc w organizacji sprzętu oraz Seniorom za przygotowanie świetlicy do balu

Prezes Koła Sybiraków w Gryfowie Elwira Urbańska

Prezes stowarzyszenia Klub Seniora w Rząsinach Dorota Proracka

Głównego Związku Sybiraków zostali odznaczeni Odznaką Honorową za 
Zasługi dla Związku Sybiraków. Byli to: Olgierd Poniźnik – Złota Odzna-
ka Honorowa, Jan Burak – złota Odznaka Honorowa. Srebrną Odznaką 
Honorową otrzymali: Stanisława Gałka, Leokadia Nizioł i Klotylda Tyc.

Dekoracji dokonał Jarosław Trościanko w towarzystwie Roberta Skrzyp-
ka. Następnie głos zabrali: Jarosław Trościanko, Olgierd Poniźnik oraz 
Alicja Kownacka. Złożono podziękowania za działalność społeczną, życząc 
zdrowia oraz dalszej owocnej pracy. Spotkanie zakończyło się wspólnym 
posiłkiem.

Podziękowanie
Dziękuję paniom Irenie i Annie Grasza z lokalu „Perła” za miłą atmos-

ferę, sympatyczną obsługę oraz smaczne i obfite dania.
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W SP w Gryfowie

24 września 2013r. w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim odbyła 
się uroczystość XI Gali Laureatów. Naszą szkołę 
reprezentował dyrektor  Dariusz Zatoński, oraz 
wyróżnieni uczniowie ich rodzice i nauczyciele.

W każdym uczniu drzemie jakiś talent, każdy 
ma jakieś zdolności, ale też   każdy inne potrzeby 
rozwojowe, możliwości i pasje. Dlatego tak ważne 
jest nie tylko rozbudzanie tych pasji, ale też umie-
jętne ich rozwijanie i szeroko rozumiana pomoc dla 
wszystkich  dzieci i uczniów w rozwoju ich talentów 
i umiejętności. Każdy z nas ma w tej dziedzinie inną 
rolę do spełnienia: jedni uczą, inni uczą się, jeszcze 
inni dbają by warunki nauczania i uczenia się były 
jak najlepsze. Dopiero wysiłki nas wszystkich skła-
dają się na sukcesy i osiągnięcia, którym co roku 
poświęcana jest ta uroczystość, podsumowująca 
pracę uczniów i doceniająca postawę ich mistrzów 
– nauczycieli, oraz dająca uznanie i niewątpliwie 
mnóstwo satysfakcji rodzicom, bez których ten 
uczniowski sukces byłby niemożliwy. W roku 2013  

Na całym świecie dnia 4 października obcho-
dzony jest Światowy Dzień Zwierząt. W Szkole 
Podstawowej w Gryfowie Śl. uczniowie pamiętają 
o zwierzętach przed zimą. Dlatego też  Samorząd 
Uczniowski wraz z opiekunem panią Agnieszką 
Guzy zorganizował zbiórkę suchej karmy i prze-
kazał ją do Schroniska dla Małych Zwierząt w 
Jeleniej Górze. Co roku bijemy rekordy w zbiórce 
karmy. Akcja ta jest w naszej szkole organizowa-
na po raz trzeci i w tym roku zebraliśmy rekor-
dową ilość - 357,28 kg.  Największą ilość jedzenia 
przyniosła klasa 2c  pani Anny Niebieszczańskiej 
– 60,82 kg, klasa 4a  pani Bożeny Denisienko – 
54,96 kg, klasa 1b Beaty Byczko – 53,27 kg.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękuje-
my w imieniu swoim i zwierząt.

Światowy Dzień Zwierząt

XI Gala Laureatów

Samorząd Uczniowski 

z rąk starosty lwóweckiego Józefa Stanisława 
Mrówki i dyrektora PCE  Haliny Klebanowicz nasi 
uczniowie – laureaci otrzymali nagrody, rodzice 
gratulacje i nauczyciele podziękowania za wyjątko-
wą pracę i osiągnięcia ich podopiecznych.
Artur Sikora – opiekun Marta Firek
Radosław Sułtanowski – opiekunowie: 
Marta Firek i Marzena Styszyńska

Jessica Buczyńska – opiekun Mariola Kotowicz
Justyna Żuk – opiekun Agnieszka  Zwierzańska
Milena Hawryluk – opiekun Marzena Styszyńska
Nikola Smusz – opiekun Marzena Styszyńska 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy 
i życzymy sukcesów w bieżącym roku szkolnym.

 Jadwiga Hawryluk

W SP w Uboczu

Tegoroczne Sprzątanie Świata odbyło się kil-
ka dni później niż zaplanowano. Wyznaczony 
dzień pokrzyżowała nam niesprzyjająca pogoda,  
a w szczególności deszcz. Wcześniej uczniowie 
obejrzeli prezentację pt: „Szkolne rady na odpady”, 
przedstawioną przez niżej podpisaną, ucząc się, jak 
segregować śmieci na terenie szkoły oraz w domu. 
Odbył się również pokaz mody ekologicznej, 
podczas którego modele i modelki wykazali się 
niesamowitymi pomysłami na ekologiczne kreacje. 
Klasy młodsze sprzątały teren szkolny, starsze przy-
drożne rowy i pobocza drogi.  Wszyscy byli bardzo 
zaangażowani. Na zakończenie odbył się turniej 
piłkarski oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

Sprzątanie Świata

Janinie Wilczyńskiej
serdeczne życzenia 
z okazji 90 urodzin 

składają wnuczka Agnieszka z mężem 
oraz prawnuki: 

Daria, Karina i Wojtek

Uczniowie naszej placówki brali udział  
w Międzynarodowym konkursie „Las dla wody – 
woda dla lasu”, zorganizowanym przez Starostwo 
Powiatowe oraz Nadleśnictwo Lwówek Śląski. 

W kategorii klas IV-VI laureatami zostali Mi-
chał Juszkiewicz z kl. V zdobywając II miejsce 
– praca wykonana pod kierunkiem niżej podpi-
sanej. W kategorii klas I-III- Wiktoria Gawlak  
z kl. III zajmując III miejsce – praca wykonana 
pod kierunkiem Alicji Kuźniarz. 

Nagrody zostały wręczone 28 września pod-
czas obchodów V Festiwalu Dary Lasu we Lwów-
ku Śl.

Artystyczne 
sukcesy 

Alicja Celejowska
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W dniach 27-29 września delegacja ze Szkoły  
Podstawowej im. Władysława Stanisława Rey-
monta w Uboczu była gościem na XVII Ogólno-
polskim Zlocie Szkół Reymontowskich w Zespole 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Władysła-
wa Stanisława Reymonta w Solcu,  w wojewódz-
twie mazowieckim.

Na doroczny zlot przyjechały 23 delegacje  
i poczty sztandarowe szkół, które noszą imię pol-
skiego noblisty – autora „Chłopów”. Przyświecały 
nam  słowa naszego  patrona: ”Żyć to działać, to 
rozsiewać po świecie talent”.

I rzeczywiście, pierwszego dnia zlotu na zam-
ku w Gostyninie, w prezentacji poszczególnych 
szkół, widać było różnorodne  pomysły, inicja-
tywy i talenty. Szkoły te, choć często znajdują się  
w mniejszych miejscowościach, aż kipią pomysła-
mi: rozwijają wolontariat, prowadzą zespoły mu-
zyczne i orkiestry dęte, tworzą muzea dawnej wsi 
i izby regionalne. – Piękne są nasze małe ojczyzny, 
aż chwytają za serce – mówił do uczestników zlotu 
Ignacy Gogolewski, aktor i odtwórca roli Antka, 

W SP w Uboczu

syna Macieja w „Chłopach”. W zlocie wzięła 
również udział znana aktorka Emilia Krakowska, 
Ojciec Chrzestny naszej szkoły- Tadeusz Sambor-
ski, aktor- Stanisław Górka oraz Krzysztof Cezary 
Buszman-pisarz, poeta.

Z Kanady przyjechał Kazimierz Chrapka, 
prezes Fundacji Reymontowskiej z siedzibą  
w Toronto. – Za oceanem podtrzymujemy polską 
kulturę. Bez was, w Polsce, nie mielibyśmy racji 
bytu. Ale z polską duszą idziemy do przodu, choć 
wiele kosztuje np. najmłodszych. Oni w wolne sobo-

ty przychodzą do nas: mają lekcje polskiego, próby 
w zespole folklorystycznym, spotykają się w koście-
le. Robimy to wszystko,  spotykamy się, działamy 
wspólnie, bo w sercu mamy Polskę – mówił prezes 
Chrapka. Obecna była także Danuta Łaska, prezes 
polskiej Fundacji Reymontowskiej, z siedzibą  
w Lipcach Reymontowskich. W drugim dniu 
zlotu odbył się IX Ogólnopolski Konkurs Recy-
tatorski ”Mówimy Reymontem”. Trzy laureatki 
z kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych w nagrodę pojadą na 
tygodniowy pobyt do Kanady.

- U Reymonta wszystko rozpoczyna się słowami: 
”W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego”, a kończy 
”Zostańcie z Bogiem”. (…) W jego twórczości widać 
troskę o ojczyznę oraz troskę o kulturę i tradycję. 
On zachwycał się polskością, wiarą ludu, kultywo-
waniem i przekazywaniem tradycji. Wiele miejsca 
poświęcał religijności swoich bohaterów – mówił ks. 
Ryszard Kruszewski, dziekan gostyniński, w kaza-
niu w czasie Mszy św. kończącej zlot w kościele w 
Solcu.

W programie zlotu znalazło się m. in. „Wesele” 
reymontowskie w wykonaniu młodzieży szkolnej 

z Solca, występy zespołów ludowych, spotkania 
autorskie, wieczory poetyckie, przejazdy brycz-
kami po malowniczych okolicach Pojezierza Go-
stynińskiego, wspólne zdjęcie uczestników zlotu. 
Poza tym uczestnicy zlotu wzięli udział w warszta-
tach: wikliniarstwa, rzeźbiarstwa, malarstwa i wy-
rabiania kwiatów z bibuły. Pokłosiem warsztatów 
będzie wystawa. 

W Gimnazjum

Od kilku lat w Gimnazjum w Gryfowie Śl. działa Szkolny Klub Wo-
lontariatu, w którym uczniowie pomagają potrzebującym.

W październiku rozpoczęliśmy akcję „Pomagamy bezdomnym 
zwierzętom”, polegającą na zbiórce karmy, makaronów, kasz itp. Ze-
brane produkty przekażemy pani Funken, mieszkance naszego miasta, 
opiekującej się bezdomnymi zwierzętami. Akcja będzie trwała do końca 
października. Z propozycją włączenia się do akcji wyszliśmy do naj-
młodszych mieszkańców naszego miasta to znaczy przedszkolaków z 
grup: „Wiewiórki” i „Delfinki”. Dwóch uczniów naszej szkoły, Mateusz 
Wojciechowski i Kacper Bednarz, posługując się zdjęciami różnej rasy 
psów, zapoznało dzieci z informacjami o pielęgnowaniu pupili oraz spo-
sobie zachowania się wobec nieznanych zwierząt. Największą atrakcją 
okazał się pudelek Mateusza Mikado. Na koniec gimnazjaliści zwrócili 
uwagę przedszkolakom na najważniejszą rzecz, a mianowicie: że każde 
zwierzątko ma uczucia i nie wolno traktować go jak zabawkę, nie wolno 
wyrzucać gdy się znudzi. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gryfowa 
Śląskiego, aby włączyli się do naszej akcji, zwłaszcza teraz gdy nadeszły 
chłodne jesienne wieczory.

Społeczność Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Stanisława Reymonta w Ubo-
czu składa serdeczne podziękowanie Pani 
Anieli Sikorze za usunięcie niebezpiecz-
nych krawężników wokół boiska szkolnego.

***
Radzie Rodziców i prezesowi Stowa-

rzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” Ta-
deuszowi Samborskiemu za sfinansowanie 
wyjazdu delegacji szkoły na XVII Ogólno-
polski Zlot Szkół Reymontowskich w Solcu.

Dyrektor szkoły Anna Pląskowska

Podziękowania

Pomagamy bezdomnym zwierzętom

Kamil Olszewski I B ciąg dalszy wieści z gimnazjum na stronie 15.
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W czerwcu 2013 r. dokonano rozstrzygnięcia 
ogólnopolskiego konkursu Programu Edukacji 
Morskiej w Gdańsku. Warunkiem uczestnictwa 
było nakręcenie krótkiego filmu pod hasłem: 
„Nie lej wody”. Spośród 90 prac zgłoszonych do 
konkursu, jury składające się z ekspertów w dzie-
dzinie ekologii, ochrony środowiska, reżyserii  
i żeglarstwa wyłoniło 10 filmów biorących udział 
w finale. Wśród finalistów znalazł się obraz pod 
tym samym tytułem, nakręcony przez Antoninę 
Karnicką, uczennicę klasy 3c Gimnazjum w Gry-
fowie Śląskim.

28 września podczas obchodów V Dolnoślą-
skiego Festiwalu Dary Lasu w Lwówku Śląskim 
dokonano podsumowania   Międzynarodowego 
Konkursu Artystycznego: „Las dla wody- woda 
dla lasu”. Organizatorem konkursu było Starostwo 
Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Edukacji 
w Lwówku Śląskim, a patronatem honorowym 
Starosta Lwówecki – Józef Stanisław Mrówka. 
Tematem prac plastycznych miał być plakat po-
pularyzujący wiedzę na temat roli wody w lesie. 

Z prac zgłoszonych do konkursu jury nagro-
dziło następujące osoby z naszego Gimnazjum:
I miejsce: Antonina Karnicka 3c, 
II miejsce: Adrianna Puzyniak 2c, 
III miejsce: Małgorzata Lisowska 2c.

Ponadto w etapie powiatowym udział wzięła 
praca: Justyny Nowickiej, uczennicy klasy 2c. 
Wszystkim zwycięzcom życzymy olejnych suk-
cesów!

Filmowo 
i malarsko o wodzie

Nie lej wody

Las dla wody - woda dla lasu

24 września b w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim odbyła się 
„XI Gala Laureatów” będąca podsumowaniem 
dokonań naukowych, artystycznych i sporto-
wych uczniów powiatu lwóweckiego w roku 
szkolnym 2012/2013. Miała ona nową formułę 
organizacyjną. Kapituła Gali wprowadziła dwie 
kategorie uczestnictwa: laureat i finalista.

W gronie uczniów wyróżnionych przez wła-
dze powiatu lwóweckiego znalazła się młodzież 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. 
Stypendium Starosty Powiatu Lwóweckiego 
otrzymała Anna Kryłowicz – uczennica III 
klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu psy-
chologiczno-pedagogicznym. Ania stypendium 
traktuje jako swoiste wyróżnienie za moje dotych-
czasowe zaangażowanie o charakterze społeczno- 
kulturalnym w szkole i środowisku, jak również 
docenienie bardzo dobrych wyników w nauce.

Laureatem tegorocznej XI Gali Laureatów 

Lwówek Śląski 2013 r. został Andrzej Murawicki 
– uczeń III klasy Technikum Informatycznego. 
Był on finalistą etapu centralnego Olimpiady 
Języka Rosyjskiego, a także zdobywcą III miejsca 
w finale dolnośląskim tej Olimpiady. Andrzej 
podkreślił – już dwukrotnie byłem finalistą etapu 
centralnego Olimpiady; do trzech razy sztuka...  
W kolejnej edycji chcę wreszcie być w gronie ogól-
nopolskich laureatów.

Finalistką tegorocznej XI Gali Laureatów 
Lwówek Śląski 2013 r. została Olesia Potapowa 
– uczennica IV klasy Technikum Hotelarskiego. 
Była ona uczestniczką etapu centralnego Olim-
piady Języka Rosyjskiego, a także zdobywczynią 
I miejsca w finale dolnośląskim tej Olimpiady. 
Olesia – w następnej edycji Olimpiady na pewno 
zostanę finalistką etapu centralnego i oczywiście 
pojawię się na przyszłorocznej Gali Laureatów. 

Wyróżnionym uczniom gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów naukowych.

W ZSOiZ w Gryfowie
Uczniowie gryfowskiego ZSOiZ uhonorowani na Gali Laureatów

23 września trzy uczennice Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim 
(Karolina Sułkowska – kl. III LO, Justyna Więce-
wicz – kl. III LO oraz Magdalena Kostrzewa – kl. II 
TH), wraz z nauczycielem wiedzy o społeczeństwie 
Mieczysławem Gnachem, wzięły udział w konfe-
rencji Obywatelskość w Unii Europejskiej. Została 
ona zorganizowana przez Wojewodę Dolnoślą-
skiego – Aleksandra Marka Skorupę oraz Katedrę 
Studiów Europejskich Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego, a także posła do Par-
lamentu Europejskiego Piotra Borysa. Miejscem 

spotkania była aula Instytutu Politologii UW.
Według opinii Justyny, jego uczestnicy, prze-

ważnie nauczyciele WOS-u szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska, mieli oka-
zję wysłuchać kilku interesujących wystąpień, przy-
bliżających problematykę obywatelstwa, tak w UE, 
jak również w naszym kraju oraz poznać wyzwania 
stojące przed integracją europejską. Magdalena 
uznała, że zdecydowanie najciekawszym wykładem 
było wystąpienie dr Anny Pacześniak z Katedry 
Studiów Europejskich z Uniwersytetu Wrocław-
skiego, przedstawiające trudności związane  

Agnieszka Burbul

Różne wymiary obywatelskości

Wyniki egzaminu zawodowego 
w zawodzie technik informatyk

w szkołach ponadgimnazjalnych. 
Dane z dnia 3 października 2013 r. 
wg OKE Wrocław i CKE.
ZSOiZ Gryfów Śląski – 55,6%
Powiat lwówecki – 40,9%
Powiat lubański – 47,05%
Powiat jeleniogórski – 45,03%
Powiat bolesławiecki – 32,3%
Województwo dolnośląskie – 51,1%
Polska – 57%

Wyniki egzaminów maturalnych 2013 r.
Z ostatniej chwili...

z kształtowaniem tożsamości europejskiej obywa-
tela. 

Swoistym dopełnieniem uczestnictwa w spotka-
niu na Uniwersytecie, była wizyta w nowo otwartej 
siedzibie ogólnopolskiej fundacji Eko-rozwój, na-
zwanej „Eko-centrum”. Dla Karoliny była to niepo-
wtarzalna okazja zetknięcia się z przykładem odno-
wy zaniedbanej dotychczas części Wrocławia, jaką 
jest Nadodrze (przedsięwzięcie zostało zrealizowa-
ne z funduszy europejskich), a także wysłuchania 
refleksji dotyczących tworzenia mechanizmów 
społeczeństwa obywatelskiego, zaprezentowanych 
przez pracowników fundacji.

Dane z 25 września 2013 r. wg OKE Wrocław i CKE
Zdawalność egzaminu maturalnego

Mieczysław Gnach



Na dalekich 
wschodnich rubieżach 
II Rzeczypospolitej, we 
wsi Fierki w powiecie 
Postawy* woj. Wilno 
03.01.1921 roku w rodzi-
nie wielodzietnej urodził 
się Władysław Ławni-
kowski. Ojciec również 
Władysław, matka Lud-
garda. Podczas I Wojny 
Światowej jego ojciec 
walczył w Legionach 

Piłsudskiego. Po zakończeniu I Wojny Światowej ojciec 
włączył się w odbudowę infrastruktury odrodzonego 
państwa polskiego – rozpoczął pracę na budowie nowo 
powstającej linii kolejowej Grodno – Wilno, Oszmiana, 
Głębokie i dalej do Witebska. Po jej zakończeniu był 
umundurowanym pracownikiem tej kolei. Jednakże 
podczas jednego z dyżurów uległ wypadkowi, pociąg 
uciął mu obie nogi. Ojciec za wypadek otrzymał dosyć 
duże odszkodowanie. Wraz z żoną Ludgardą postano-
wili całość pieniędzy dać dla brata Ludgardy – Rafała 
Kowalewskiego, aby jechał do Ameryki „zapracował 
dolary” i pomagał im wychować dzieci. Rafał Kowa-
lewski pojechał do Ameryki, mieszkał w Chicago, przy-
syłał im paczki jeszcze w latach 50 XX wieku. Zmarł 
w latach 60. Po wypadku ojciec zmarł w 1928 roku. 
Pozostawił żonę z pięciorgiem dzieci, najmłodsza Zofia 
miała 4 lata a Władysław 7 lat. Władysław rozpoczął 
naukę krawiectwa. Miał również wielki talent do gry 
na instrumentach muzycznych, a szczególnie do gry 
na bałałajce. Dobrze uczył się w szkole powszechnej. 
Najstarszy z rodzeństwa – Rafał - ożenił się i poszedł 
na swoje gospodarstwo. Kolejni z rodzeństwa Wiktor 
i Anna wyjechali do Warszawy i tam rozpoczęli pracę. 
Wiktor również swoje późniejsze losy związał z koleją. 
Z matką pozostał tylko Władysław i najmłodsza Zofia. 
Spokojne, choć nie bardzo dostatne życie przerwała II 
Wojna Światowa. Najstarszy z rodzeństwa Rafał został 
zmobilizowany i brał udział w kampanii wrześniowej, 
walcząc między innymi z nacierającymi ze wschodu 
sowietami. Był 3-krotnie ranny. Dostał się do rosyjskiej 
niewoli. Został zesłany do batalionu roboczego na 
Syberię. Tam zaginął bez śladu. Kolejny brat – Wiktor 
Ławnikowski został również zmobilizowany i walczył 
w obronie Helu jako marynarz na ORP WICHER. 
Wicher jako jedyny z dywizjonu kontrtorpedowców 
pozostał na Bałtyku i samotnie bronił polskiego wy-
brzeża we wrześniu 1939 roku. Po pierwszej morsko-
-powietrznej bitwie drugiej wojny światowej i potyczce 
z niemieckimi kontrtorpedowcami, zatonął 3 września 
w porcie helskim. Po kapitulacji i po krótkim pobycie 
w niewoli niemieckiej został zwolniony do domu – do 
Warszawy. Tam dotrwał do końca wojny. Natomiast 18 
letni Władysław Ławnikowski został pojmany przez 
Rosjan i wywieziony na roboty do Archangielska. Dom, 
w którym pozostała matka z najmłodszą córką Zofią 
został skonfiskowany przez Rosjan – jak im powiedzia-
no „za działalność przeciw ZSRR i udział w walkach 
przeciwko Armii Czerwonej”. Zmuszeni zostali do 
zamieszkania w stodole. Kolejny cios spotkał ich matkę 
po rozpoczęciu wojny radziecko – niemieckiej. Córkę 
Zofię Niemcy wzięli na roboty przymusowe. Pracowała 
u bauera w Prusach Wschodnich. Władysław w mię-
dzyczasie ożenił się z rodowitą Rosjanką. Mieli córkę 
Irenę. Nadzieję na zmianę swojego losu Władysław 
zobaczył po ogłoszeniu tworzenia Wojska Polskiego w 
ZSRR. Archangielsk, port leżący nad Morzem Białym 
na północy Rosji był za daleko, aby zdążyć do armii gen. 
Andersa. Nie zdążył również do armii tworzonej przez 

gen Berlinga. Ale już wiedział, że powstaje Wojsko Pol-
skie i do tego wojska powoli, ale skutecznie szedł. Został 
zmobilizowany 10 lipca 1944 roku do II Armii WP, do 
pułku artylerii. Był kierowcą samochodu ciągnącego 
działa. Chrzest bojowy przeszedł podczas wsparcia jed-
nostek I Armii WP na Wale Pomorskim. Następnie jego 
dywizja została skierowana pod Wrocław, a później nad 
Nysę Łużycką. Brał udział w forsowaniu Nysy Łużyckiej 
16 kwietnia 1945 roku, walczył na terenie Saksonii, pod 
Budziszynem dostał się w okrążenie niemieckie. W cza-
sie walk został ranny, gdzie pod ostrzałem, w namiocie 
polowym frontowi lekarze dokonali skomplikowanej 
operacji – wycięto mu prawie ¾ żołądka. Został zdemo-
bilizowany 9 maja 1945 roku. 

Po wojnie jako osadnik wojskowy pozostał na Zie-
miach Zachodnich. Zamieszkał w okolicach Mirska, 
a następnie przeniósł się do Gryfowa Śląskiego. Już na 
stałe. Chciał ściągnąć żonę i córkę do Polski. Jednakże 
żona kategorycznie odmówiła wyjazdu do Polski i 
została w (już) ZSRR. Ich córka Irena w wieku 16 lat 
zmarła. Władysław na nowo zaczął układać sobie życie. 
Ożenił się ponownie (z Ireną Jasińską), która miała już 
jedno dziecko – Tadeusza** - z poprzedniego związku. 
W 1951 roku urodziła im się córka Danuta, która po 
3 miesiącach zmarła. Później urodził się im syn Jan 
(zmarł w 2006 roku). Władysław rozpoczął budowa-
nie nowego życia w Gryfowie Śl. przy ul. Oldzańskiej. 
W 1958 roku w ramach kolejnej fali repatriacji ściąga 
do Polski swoją matkę Ludgardę. Pozostała (dziś na 
Białorusi) rodzina najstarszego brata – Rafała Ławni-
kowskiego. Matka Ludgarda zmarła w 1961 r. Jej grób 
znajduje się na cmentarzu w Gryfowie Śl. Dopiero po 
zakończeniu II Wojny Światowej Władysław dowiedział 
się, że syn jego wuja Rafała Kowalewskiego – Włady-
sław Kowalewski – również walczył na terenie Saksonii 
jako żołnierz amerykański w armii gen. Pattona. Pomi-
mo, że cioteczni bracia walczyli z Niemcami prawie na 
tym samym terenie (obaj zakończyli wojnę na terenie 
Czechosłowacji), to do spotkania nie doszło. Jeden o 
drugim nic nie wiedział. Po zdemobilizowaniu aktyw-
nie włączył się w budowę nowego życia na Ziemiach 
Zachodnich. Tu wszyscy byli osadnikami lub repa-
triantami. Wstąpił do organizacji kombatanckiej. Był 
również członkiem Związku Inwalidów Wojennych. 
Władze naczelne Związku Inwalidów Wojennych za  
społeczną działalność w organizacji wyróżniły go 30 
kwietnia 1962 roku Srebrną Odznaką Honorową. Na 
przełomie lat 50/60 XX wieku był kierownikiem sklepu 
nr 44, sklepu warzywno-owocowego mieszczącym się 
w Rynku w Gryfowie Śląskim. Prowadził go razem z 
małżonką Ireną. Sklep ten posiadał zgodę na skup ar-
tykułów ogrodniczych od producentów z okolicznych 
miejscowości. Później kierownictwo sklepu przekazał 
żonie Irenie, która z czasem przeniosła się do sklepu 
nr 36 - sklepu mięsnego w Gryfowie Śl. Jednostką 
nadrzędną tych sklepów był PSS Społem w Mirsku. 
Za jego zaangażowanie w sprawne przeprowadzenie 
spisu powszechnego w 1960 roku Generalny Komisarz 
Spisowy Głównego Urzędu Statystycznego wyróżnił go 
specjalnym dyplomem uznania. Przez całe swoje życie  
dokształcał się. W 1961 roku skończył roczny Centralny 
Kurs Prawniczy organizowany przez Zrzeszenie Praw-
ników Polskich – Zarząd Okręgowy w Katowicach. 
Tam dowiedział się, co o prawie wiedzieć powinien 
pracownik przedsiębiorstwa uspołecznionego. W 1965 
roku skończył kolejny kurs prawniczy II stopnia w 
zakresie prawa pracy organizowany przez Zrzeszenie 
Prawników Polskich Zarząd Okręgowy we Wrocławiu. 
W 1973 roku  ukończył 5 letnie Technikum Budowlane 
w Jeleniej Górze, specjalność budownictwo ogólne. 
Przez kilka lat pełnił obowiązki Dyrektora MZBM w 

Gryfowie Śl. Przed odejściem na emeryturę pracował 
w Azbeście w Gryfowie Śl. Podczas wyborów do Miej-
skiej Rady Narodowej w Gryfowie Śląskim w lutym 
1958 roku został wybrany na radnego. Rada Narodowa 
wybrała go na przewodniczącego. Funkcję tę pełnił do 
końca kadencji tj. do kwietnia 1961 roku. W kolejnych 
wyborach do MRN w Gryfowie Śl. został ponownie 
wybrany radnym i ponownie Rada wybrała go na 
przewodniczącego MRN na kolejną kadencję. Funkcję 
tę pełnił również do końca kadencji  MRN tj do 1965 
roku. Zmarł  w czwartek 12.01.1995 r w Gryfowie. Jego 
grób  znajduje się w Gryfowie Śl. na starym cmentarzu. 
Został pochowany   w grobie matki Ludgardy. 

Jest to jeden z życiorysów mieszkańca Gryfowa Śl. 
Mieszkańców miasta i okolic mających pochodzenie 
kresowe i podobne życiorysy było wielu. Wszyscy tu 
byli przesiedleńcami z kresów. Po 1945 roku zostali 
brutalnie pozbawieni Domu w Kresowej Ojczyźnie. A 
Dom to nie budynek, lecz miejsce, w które się wrasta, 
glebą, na której się rodzi „Ja” we wszystkich jego wy-
miarach. Utrata Domu wiąże się zatem z poczuciem 
wykorzenienia, rozbiciem własnej indywidualności. Na 
zawsze faktycznie pozbawiono ich mienia i dorobku 
wielu poprzednich pokoleń. Tylko nieliczni mieli moż-
liwość dostać rekompensatę za mienie zabużańskie, ale 
tylko 20 % wartości majątku trwałego. Dodać tu należy, 
że Władysław Ławnikowski nie dożył tych czasów, 
aby można było dostać te 20% rekompensaty za mie-
nie zabużańskie. Takiego trudnego losu doświadczył 
Władysław Ławnikowski. Mimo wszystko Władysław 
Ławnikowski całe życie uczył się i pracował dla Polski. 
Tej Polski, która skazała Go na emigrację wewnętrzną, z 
Polski do Polski. I nigdy nie stracił wiary w ideę wielkiej, 
suwerennej i sprawiedliwej Rzeczypospolitej. Dzisiaj w 
Polsce trwają spory dotyczące terminologii. Modne sta-
je się pojęcie „czynu o znamionach ludobójstwa..”. Tym 
pojęciem zamazuje się prawdę historyczną. Przemówie-
nia wypełnione bełkotem sugerują, że Kresowiacy padli 
ofiarą jakiejś klęski żywiołowej. Tak zamazuje się własną 
historię (tą prawdziwą) w imię jakichś niejasnych celów. 
A o historii własnego narodu należy jednak pamiętać – 
bez pamięci naród ginie, ponieważ traci swą tożsamość. 

Patrzmy na tamte lata jak na lekcję historii, o której 
nam nie wolno zapomnieć. A wspomnienie o Włady-
sławie Ławnikowskim, świadku z Kresów, który prze-
szedł zesłanie, krzywdy, wysiedlenie, wojnę o Polskę 
jest najlepszym do tego celu żywym przykładem lekcji 
historii.  Jeżeli my sami nie będziemy uczyć historii będą 
jej nas uczyli cudzoziemcy.  Paradoksem jest, że nie nasi 
historycy, a między innymi Anglik Norman Davis już 
dziś uczą nas historii Polski. A mamy przykłady, że obcy 
uczą naszej historii nie tak, jak było w rzeczywistości 
historycznej a tak jak im pasuje. Pamiętajmy więc o 
przykładach polskiego patriotyzmu.

* POSTAWY  Osada nad rzeką Miadziołka, wspomniana 
(996) pod nazwą Posobnik. Przywilej wielkiego księcia 
litewskiego Witolda (1409) nadał osadzie - już o nazwie 
Postawy (pochodzącej od znajdujących się przy młynie 
stawów) prawa miejskie.  Postawy należały do powiatu 
oszmańskiego województwa wileńskiego. Postawy w 
XVII wieku należały do rodziny Sienkiewiczów, później 
do podskarbiego litewskiego Tyzenhausa. Rosja zagrabiła 
Postawy podczas II rozbioru Rzeczpospolitej. Niemcy 
zajęli Postawy 27 czerwca 1941 r. Utworzyli tu obóz  kon-
centracyjny dla  4 tysięcy osób. 5 lipca 1944 miasto zajęły 
oddziały sowieckie 15 witebskiej dywizji strzeleckiej.  Od 
1991 r. Postawy należą do Białorusi.
** Tadeusz zmarł 29.04. 2013 roku  w Jeleniej Górze. 

Wspomnienie o Władysławie Ławnikowskim, kresowiaku, byłym mieszkańcu Gryfowa 
Śląskiego oraz byłym Przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Gryfowie Śl.

Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
w Jeleniej Górze

ppłk w st. spocz. Edward Basałygo
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OZNACZENIA KURSÓW:

[BOL] - kurs firmy PKS Bolesławiec Sp. z. o. o., 
Bolesławiec. Tel. 75 64-42-300
[J.GÓ] - kurs firmy PKS "Tour" Sp. z o.o. Jelenia 
Góra, Jelenia Góra. Tel. 75 64-22-101

[K.GÓ] - kurs firmy PKS w Kamiennej Górze Sp. 
z o.o., ul. Towarowa 43, 58-400 Kamienna Góra. 
Tel. 75 74-42-609
[LUBA] - kurs firmy Przedsiebiorstwo Ko,unika-
cji Samochodowe VOYAGER sp. z o.o., Papieża 
Jana Pawła II 3, 59-800 Lubań. Tel. 75 72-28-440

# – w okresie wakacji kurs do Gryfowa
## – kurs od Gryfowa w okresie wakacji
* – nie kursuje w okresie letnich wakacji
A – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
A – nie kursuje w niedziele i święta
b – nie kursuje 25.XII;01.I i w 1 dzień świąt wiel-
kanocnych
C – kursuje w soboty, niedziele i święta
d – nie kurs. 1 i 2 dzień B. Nar., Nowy Rok, oraz 
1 i 2 dzień Wielkanocy
F – kursuje od poniedziałku do piątku w dni 
robocze
H – kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych  
w dni robocze
IY – kurs w piątek w roku akademickim
m – nie kursuje w Wigilię i Sylwestra
M – pierwszeństwo przej. dla posiadaczy biletów 
miesięcznych
N – nie kursuje 1 dz.Boż.Nar. i 1 dz. Wielkanocy
n – nie kursuje w Wigilię,Sylwestra i Wielką Sobotę
P – kurs pospieszny
S – kursuje w dni nauki szkolnej
U - nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dzień Wielkanocy
W – kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych

Rozkład ważny od: 02.09.2013 do: 30.06.2014ROZKŁAD ODJAZDÓW: GRYFÓW ŚLąSKI D.K.
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12 września grupa „Gumisie” wybrała się do Gimnazjum w Gryfowie 
Śląskim. Po przywitaniu z nauczycielami w-f dzieci zapoznały się z terenem 
szkoły, zwiedziły boiska, szatnie oraz sale gimnastyczne. Przeprowadzono 
konkurencje sportowe z użyciem piłeczek, rakiet, kija do hokeja. Zajęcia 
miały na celu rozwijanie sprawności ruchowej, reagowania na ustalone sy-
gnały, uczenia pogodzenia się z porażką. Po skończonych zajęciach dzieci 
otrzymały dyplom za udział w zajęciach sportowych a na pamiątkę zrobiły 
sobie wspólne zdjęcie.

20 września Gumisie wzięły czynny udział w akcji „Sprzątania Świata”. 
Po rozdaniu rękawiczek dzieci udały się do pobliskiego parku w celu po-
zbierania porozrzucanych śmieci.

Po ich zebraniu nastąpiła segregacja mająca na celu utrwalenie wiado-
mości, do jakich koszy wrzucamy śmieci. Zachęcano również dzieci do 
swobodnych wypowiedzi na temat ich doświadczeń podczas segregowania 
śmieci w domu. W przedszkolu czekała na małych ekologów pani Krystyna 
Samborska, która wygłosiła prelekcję na temat właściwego segregowania 
śmieci oraz rozdała dzieciom ulotki.

4 października Gumisie i Misie udały się na wycieczkę do Świeradowa 
Zdroju. Celem wyprawy było zapoznanie się z leśną ścieżką edukacyjną. 
Powstała ona w 2012 roku z inicjatywy Lasów Państwowych- Nadleśnic-
twa Świeradów. Jej celem jest interaktywna edukacja przyrodniczo – leśna,  
z uwzględnieniem Gór Izerskich. Jest to pierwsza w regionie tego typu 
ścieżka gdzie zrezygnowano ze zwykłych tradycyjnych tablic z dużą ilością 
tekstu na rzecz elementów wymagających zaangażowania turysty i co za 
tym idzie jego zainteresowań. Dzieci zwiedzały ścieżkę razem z panami le-
śnikami, zapoznawały się gatunkami roślin, drzew, zwierząt, ptaków. Mogły 
dotknąć tablic demonstracyjnych, a najbardziej spodobały się im drewnia-
ne dzwonki na, których mogły zagrać. Dzieci obejrzały także największe  
w Europie sztuczne torfowisko, oraz usłyszały odgłosy niektórych gatun-
ków ptaków i zwierząt. Dzieci dostały od leśników pamiątkowe odznaki, 
malowanki i słodki poczęstunek. 

1 października Gumisie i Motylki udały się do lasu na grzybobranie. 
Dzieci miały ze sobą kije, które były potrzebne do pieczenia kiełbasek, jak 
również koszyczki na grzyby i dary jesieni. 

Po wejściu do lasu dzieci zaczęły zbierać grzyby, szyszki, liście. Gdy 
koszyczki były już zapełnione zaczęto zbierać zbierać gałęzie, które były 
potrzebne do rozpalenia ogniska. Dzieci smażyły sobie kiełbaski i chleb. 
Wyjście do lasu miało na celu pokazania dzieciom różnych form spędzania 
wolnego czasu, zachęcenie do częstszego przebywania na świeżym powie-
trzu, integracji grup.

7 października w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim odbył się 
po raz pierwszy Piknik Ekologiczny. Grupą odpowiedzialną za tą uroczystość 
były Gumisie. Przed uroczystością dzieci obejrzały pokaz multimedialny 
„Segregacja śmieci”, poznały jak segregować odpady i jak dbać o środowisko. 

Przedszkolaki przygotowały dla reszty dzieci inscenizację „Jak rozweselić 
Ziemię” a także „Dialog Ziemi ze wszystkimi ludźmi”. Po krótkim przed-
stawieniu dzieci zostały zaproszone do holu przedszkolnego, gdzie zostały 
porozrzucane śmieci. Zadaniem przedszkolaków było posegregowanie 
wszystkich odpadów do odpowiedniego pojemnika. Po dobrze wykonanej 
pracy dzieci złożyły przysięgę, że będą dbać o środowisko. Każda grupa otrzy-
mała krzyżówkę do rozwiązania, której hasłem była Ekologia. Dzieci mogły 
również wykazać się wiedzą odpowiadając na zadawane pytania związane  
z ekologią i ochroną środowiska. Za poprawne odpowiedzi każda grupa 
otrzymała Dyplom Ekologa. Kształtowanie świadomości ekologicznej to 
proces, który powinien rozpoczynać się już na etapie edukacji przedszkolnej. 
Przybliżanie dzieciom zagadnień związanych z ekologią i troską o środowisko 
powinno być wpisane w program dydaktyczny każdego przedszkola ponie-
waż najmłodsi najszybciej uczą się poprzez zabawę i praktyczne doświad-
czenia. Warto wykorzystać codzienną aktywność do przekazania im cennej 
wiedzy dotyczącej miejsca i roli człowieka w świecie przyrody.

Gumisie, misie i motylki w akcji
Na Orliku

Na orliku

Na grzybobraniu

Sprzątając świat

Na leśnej ścieżce

Piknik ekologiczny

Na podstawie sprawozdań przygotowanych przez 
Małgorzatę Głowacką i Elżbietę Tur

M.



PAŹDZIERNIK 2013  KURIER GRYFOWSKI 19

10 października odbyło się spotkanie najmłodszych- 3 i 6 latków w bibliotece w Rząsinach. Okazją do 
spotkania była ciekawość dzieci, gdzie znajdują się bajkowe książeczki i opowieści o zwierzątkach. Na 
początku maluchy razem  z panią Książką wyruszyły ze szkoły do biblioteki, która przywitała ich napisem 
„Witamy i zapraszamy nasze małe słoneczka”. Każde dziecko otrzymało swoją przytulankę  oraz książeczkę 
o zwierzątku. W ciszy i spokoju dzieci wysłuchały bajki (Kozucha Kłamczucha) następnie pełne emocji 
wyszły na zewnątrz, aby namalować wszystko co się dało. Spotkanie zakończyło się głośnym okrzykiem 
„prose pani my chcemy jesce raz”. Na koniec dzieci otrzymały oprócz słodkości wiewióreczki i jeżyki. 
Na marginesie:

W trkcie imprezy czytelniczej, gdy pani Książka w kapeluszu i książką w ręku, weszła ze słowami 
„Jestem książka...” jedno z dzieci powiedziało skromnie: „Cześć babciu.”

Serdeczne i ciepłe życzenia radości 
słońca wraz z bukietem szczęścia, zdrowia 
i długich lat życia z okazji 90- tych urodzin 
pani Zofii Stala z Młyńska

składa Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

Serdecznie dziękuję niżej wymienionym:
• Burmistrzowi Gminy i Miasta w Gryfów Śląski 
Olgierdowi Poniźnikowi, dyrektor M-GOK Annie 
Domino za sprawną organizację i przeprowadze-
nie dożynek gminnych w Młyńsku. 
• Staroście Józefowi Stanisławowi Mrówce za 
ufundowanie nagrody za wieniec.
• Sołectwom Proszówka i Wieża za udostępnienie 
namiotów. 
• OSP w Młyńsku na czele z: prezesem Janem Ku-
biszynem, naczelnikiem Andrzejem Okulowskim 
i Edwardem Wilasem za regulowanie ruchem  
i utrzymanie porządku oraz przygotowanie słupa 
w konkurencji o nagrodę sołtysa. 
• Rolnikom Mirosławie i Piotrowi Kotarbom za 
zboże na wieniec,
• Bożenie i Marianowi Łukasikom za dwa worki 
zboża. 

Podziękowania za pomoc w przygotowaniu dożynek 2013 w Młyńsku
• Janinie i Zygmuntowi Jakubowskim za ufundo-
wanie miodu na nagrody. 
• Andrzejowi Sokołowskiemu za pokaz gołębi. 
• Wandzie i Romualdowi Kremisom za udostęp-
nienie miejsca pracy przy wieńcu dożynkowym.
• Wojciechowi Chrabąszczowi za wykonanie kon-
strukcji wieńca. 
• Paniom wykonujących wieniec i wianki na czele 
z Krystyną Kaniewską i Małgorzatą Pfajfer.
• Paniom, które włączyły się w przygotowania do 
dożynek: Halinie Jarkowiec Teresie Łukasik Mał-
gorzacie Pfajfer, Janinie Jakubowskiej, Bożenie 
Łukasik, Jadwidze Kubiszyn, Janinie Sokołowskiej, 
Danucie Muzyce, Mirosławie Kotarbie, Bożenie 
Jodłowskiej, Annie Chrabąszcz, Mirosławie Po-
pkowskiej Danieli Ciupak, Marii Jodłowskiej. 
• Panom: Janowi Łukasikowi, Jackowi Szlufikowi, 
Piotrowi Kotarbie, Zygmuntowi Jakubowskiemu 

za udostępnienie młynków. 
• Panu Edwardowi Królowi za udostępnienie swo-
jego podwórka oraz posesji.
• Zespołom ludowym za nutkę folkloru podczas 
dożynek.
• Rodzicom i dzieciom uczestniczącym w przed-
stawieniu pt. Bajka o tym jak Młyńsko powstało.
• Pani Katarzynie Adamowicz za scenografię  
i reżyserię tegoż przedstawienia. 
• Radnej Marcie Wilas za wkład w przygotowanie 
przedstawienia.
• Wszystkim, którzy wykonali dekoracje dożynkowe. 
• Radzie sołeckiej za duży wkład pracy. 
• Wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się 
w organizację oraz przygotowanie oraz przybyli 
na dożynki gminne Młynkowo-Dożynkowo  
w Młyńsku.

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska 

Świat książek i zwierząt 
w Bibliotece w Rząsinach

Jadwiga Miłan

OGŁOSZENIE 
O WYKAZACH

Wykazy nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży, oddania w użytko-
wanie wieczyste, użytkowanie, najem, 
dzierżawę znajduje się na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski oraz na stronie internetowej  
www.gryfow.pl lub www.bip.gryfow.
pl w zakładce nieruchomości. 



„Emeryci z działką zżyci” – to hasło już daw-
no temu przestało być modne i nośne, ponieważ 
działki interesują ludzi coraz młodszych. 

Biorąc pod uwagę priorytety państwa doty-
czące wieku emerytalnego, należy stwierdzić, 
że dzięki działkom do emerytury dotrwamy.  
To one dają nam możliwość wytchnienia i re-
laksu na świeżym powietrzu. To tu możemy 
uprawiać zdrowe i pozbawione chemicznych 
nawozów warzywa. Tu wymieniamy poglądy  
z sąsiadem. Dyskutujemy i spieramy się, ale tylko 
konstruktywnie. 

Te i inne stwierdzenia padały podczas kolej-
nego święta działkowców ROD Horyzont, które 
odbyły się 14 września. Organizatorzy dosłownie  
wyrwali kapryśnej aurze to popołudnie. Było 
wyjątkowo. Kawa pana Mikołaja Urdasa sma-
kowała jak zawsze wybornie. Kulminacyjnym 
punktem był moment ogłoszenia wyników ry-
walizacji w konkursie na Najpiękniejszą Działkę 
Roku. Tym razem laur zwycięstwa przypadł 
państwu Nadii i Anatolijowi Stinskim (fot. po 
lewej). Gratulujemy!

Ożywczy trend na działkach

M.

Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych Horyzont


