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Już po raz czwarty październik w Gryfowie 
rozpoczął się pod znakiem praw zwierząt, a kon-
kretnie psów, które żyją w tragicznych warunkach. 
W niedzielę 4 października na gryfowskim rynku 
oraz pod kościołami w Młyńsku i Uboczu odbył 
się happening Zerwijmy Łańcuchy – w tym roku 
organizowany przez stowarzyszenie Awantura.

Akcja jest przeprowadzana na skalę krajową 
i ma na celu zwrócenie uwagi ludzi na problemy 
psów łańcuchowych, a także dokonanie zmiany 
świadomości. Informowanie o losie tych udręczo-
nych zwierząt jest głównym motywem inicjatywy. 
Ponadto, można było dowiedzieć się jakie warun-
ki musi mieć zapewnione pies żeby można było 
trzymać go na zewnątrz, a także jak reagować, 
kiedy widzi się psa, który tych warunków nie ma 
zapewnionych. Nikt nie wymagał czegoś ponad, 
a jedynie respektowania prawa - prawa stanowio-
nego, a także prawa zwierząt do godnego życia. 
Cechą charakterystyczną akcji Zerwijmy Łańcu-
chy jest możliwość przypięcia się do budy. W tym 
roku budy również były udostępnione - to kontro-
wersyjne zachowanie ma na celu przyciągnięcie 
uwagi, a także pewne zaznajomienie ludzi z losem 
jaki spotyka psy łańcuchowe.

Pierwszym punktem akcji była wizyta pod 
kościołem w Młyńsku. Mieliśmy ze sobą mate-
riały promujące akcję, a także budę. Niestety, nikt 
nie zdecydował się na przypięcie, ale znalazło się 
kilka osób, które z nami porozmawiały i popar-
ły akcję. Część mieszkańców Młyńska wskazała 
też, że ich psy nie są trzymane na łańcuchu, co 
nas bardzo cieszy, bo przecież do takiego stanu 
rzeczy chcemy doprowadzić. Następnie udaliśmy 
się do Ubocza. Sprawa wyglądała podobnie jak 
w Młyńsku – część osób zatrzymała się na krótką 
rozmowę i ponownie usłyszeliśmy, że są ludzie, 
których psy są trzymane luzem i nie wyobrażają 
sobie innego stanu rzeczy. 

Rynek w Gryfowie Śląskim był ostatnim, a za-
razem kluczowym punktem naszej akcji. To wła-
śnie tutaj liczyliśmy na największą frekwencję i nie 
byliśmy zawiedzeni. W naszym mieście są ludzie, 
którym los zwierząt nie jest obojętny. Część z nich 
zdecydowała się nawet na przypięcie się do budy 
w celu okazania solidarności z psami łańcuchowy-
mi. Wiele z osób, które przechodziło przez rynek 
poparło naszą inicjatywę, co jest dobrym znakiem 
na przyszłość.

Dzieciom szczególnie podobały się naklejki 
z napisem „przyjaciel zwierząt” – w ten prosty 
sposób mogą one przyswajać pozytywne war-
tości. Nie możemy narzekać na frekwencję na 
happeningu, ale niezależnie od tego, czy przy-
szłaby jedna, czy dwadzieścia osób, akcja ma sens. 
Nawet jedna osoba, która weźmie sobie do serca 
słowa wolontariuszy może zapoczątkować wielką 
zmianę albo wyrwać biednego psiaka z tragicznej 
sytuacji.

Planujemy wspierać takie akcje w przyszłości, 
ale z drugiej strony, wolelibyśmy, aby nie były one 
już potrzebne. Dziękujemy wszystkim, który zja-

wili się na akcji Zerwijmy Łańcuchy, a także tym, 
którzy nie mogli być obecni, ale los naszych braci 
mniejszych nie jest im obcy. Działając wspólnie 
w imieniu tych, którzy sami nie mogą się obronić, 
możemy więcej.

Chcieliśmy serdecznie podziękować oso-
bom, dzięki którym realizacja przedsięwzięcia 
była możliwa. Za wypożyczenie bud dziękujemy 
pani Iwonie Wasilewskiej z Mirska i Małgorza-
cie Magierowskiej z Gryfowa Śląskiego. Monice 
Ignaciuk-Borkowskiej dziękujemy za wsparcie 
i  organizację poprzednich edycji akcji Zerwijmy 
Łańcuchy, panu burmistrzowi Olgierdowi Poniź-
nikowi dziękujemy za wypożyczenie sprzętu na-
głośnieniowego. Specjalne podziękowania kieru-
jemy do Tomka Kowalika – Usługi Transportowe 
za nieodpłatne przewiezienie bud. 

Radosław Klusek
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7 października w Książnicy Karkonoskiej pod 
patronatem Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub 
Literacki swoje wiersze i obrazy prezentowała 
gryfowianka Joanna Małoszczyk. Autorka czyta-
ła teksty z tomiku ,,Jeszcze zdążę', uzupełnieniem 
tomiku jest płyta CD o tym samym tytule, na 
której Ewelina Lichman śpiewa i recytuje wiersze 
autorki. Atrakcją wieczoru był wernisaż najnow-
szych prac plastycznych Joanny Małoszczyk. Wy-
stawa czynna będzie do końca miesiąca.

Gryfowianka 
w Książnicy 
Karkonoskiej

Wernisaż w galerii ECKI odbył się w sobotę 19 września, przez co martwiliśmy się o frekwencję, 
jednak jak się okazało, zupełnie niepotrzebnie – goście dopisali.

Przyjechali do nas artyści ze Szczecina i Zielonej Góry: Cezary Dubiel, Ryszard Poprawski i An-
drzej Krupiński. Jedni z najbardziej zapracowanych fotografików w Polsce. Kreatywni, pełni pasji i uty-
tułowani. Np. tylko w tym miesiącu Cezary Dubiel odebrał odznaczenie Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis oraz jako pierwszy Polak otrzymał dyplom Excellence FIAP Bronze. Prezentowana w naszej ga-
lerii wystawa to pokłosie bardzo ciekawego projektu „Magia Świnoujścia” obejmującego m.in. plener 
fotograficzny i wykłady o sztuce fotografii. Brali w nim udział zarówno zawodowi fotograficy, jak i ama-
torzy, w tym młodzież. Organizatorem projektu była Fotograficzna Grupa Twórcza Kontur.

Podczas wernisażu w galerii ECKI fotograficy barwnie opowiadali i odpowiadali na wiele py-
tań naszych gości. Atmosfera była iście magiczna, zdjęcia w formacie 100x70 cm robiły duże wra-
żenie. Wielką niespodziankę sprawiły nam panie nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Olszynie:  
Agnieszka Tuniewicz i Elżbieta Dubicka, które przyprowadziły na wystawę dzieci z kółka tury-
styczno-fotograficznego i regionalnego. Dzieci przyszły z Olszyny na piechotę i po minach, jakie 
można zaobserwować na zdjęciach, były bardzo zadowolone, a stało się to za sprawą jednego z na-
szych fotografików Ryszarda Poprawskiego, który poza programem wernisażu zrobił specjalnie dla 
nich mini warsztaty z fotografii otworkowej. 

W trakcie otwarcia wystawy odwiedziła ją rekordowa ilość osób, między innymi wiele klas gimna-
zjalnych, pod opieką pani Agnieszki Burbul, której serdecznie dziękujemy za promocję sztuki wśród 
uczniów.

Magiczny wernisaz
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Zupa grzybowa po zubrzycku zawojowała serca jurorów podczas konkursu kulinarnego w ramach 
festiwalu „ Dary Lasu” w Lwówku Śląskim. O przepis pytamy laureatkę pierwszej nagrody panią Ire-
nę Włodarek – postrach uczestników wszystkich tego typu konkursów w okolicy. Otóż najważniejsza 
jej część to suszone, namoczone, wypłukane, następnie ugotowane grzyby, które tniemy w paseczki. 
Również w paski pokrojone warzywa: seler, marchew, pietruszkę, por dusimy na smalcu. Warzywa 
łączymy z wywarem grzybowym. Dodajemy sól, pieprz oraz śmietanę do smaku. Integralną częścią 
potrawy są małe pierożki, których farsz to pieczarki i cebulka. (pani Irena udekorowała zwycięskie 
danie gałązką jeżyn). 

Pani Irena kocha gotowanie. Musi być tradycyjnie, bez chemii, czysto. Lubi wyzwania. Na tego-
roczne dożynki gotowała zupę jarzynową na cztery kotły dla 1000 osób (zdjęcie poniżej). Zupa była 
bez „zaklepki”, bez żadnych sztucznych dodatków. Przy tej okazji chciałby podziękować za pomoc 
paniom, które w kuchni pana Stanisława Krawczyka przygotowywały warzywa na zupę oraz Joannie 
Krawczyk i Justynie Jańczyk za pomoc przy wydawaniu dania. Kiedy pytamy o najbliższe plany kuli-
narne pani Ireny mówi o sobotnim Festiwalu Dań z PRL-u, który odbędzie się w Biedrzychowicach. 
Jeszcze nie wie, jakie danie przygotuje, choć ma kilka typów. Życzymy powodzenia.

Kulinarne dokonania pani Ireny

M. Szczepańska

Dzięki Waszej pomocy i zaangażo-
waniu w zbiórkę nakrętek dla Adriana 
kupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny, który 
ułatwia synowi samodzielne poruszanie 
się po domu i na podwórku. Dziękujemy

rodzice Małgorzata i Tomasz Dróżdż

W 1970 r. w Gryfowie Śląskim powstał zespół Gryfex. Jego założycielem był Zygmunt Bodak, 
który na próby przyjeżdżał wówczas z Lwówka Śląskiego. Zespół tworzyli: Zdzisław Krajewski – 
trąbka, Jerzy Chrześcijański – akordeon, Bogdan (nazwisko nieznane) – perkusja, Zygmunt Bo-
dak – pianino, Renata Sawicka – śpiew. Opiekunem zespołu był ówczesny kierownik klubu Gryfex 
– Ignacy Góralski. Klub Gryfex mieścił się w obecnym budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gryfowie Śląskim.

Był taki zespół cz.2

Trzy podpalenia samochodów
W ostatnim czasie w Gryfowie Śląskim 

w  kolicy Placu Kościelnego doszło do podpa-
leń samochodów. W sumie dokonano trzech 
podpaleń celowych aut, jednak w wyniku pod-
palenia pierwszego samochodu ucierpiały dwa 
pojazdy stojące w pobliżu. Przyczyny pożarów 
samochodów nie są znane, lwówecka policja 
prowadzi czynności operacyjne – wyjaśniające. 

Marihuana za 40 tysięcy
Trwa walka lwóweckich policjantów z na-

pływem narkotyków na teren powiatu lwówec-
kiego. W ostatnim czasie wraz z policjantami 
wydziału do walki z przestępczością narkotyko-
wą Komendy Wojewódzkiej zatrzymali 21-let-
niego mieszkańca miejscowości Niwnice. Jak 
się okazało mężczyzna ten trudnił się produkcją 
na szeroką skalę marihuany. Po przeszukaniu 
domu policjanci ujawnili u niego 14 000 por-
cji tego narkotyku. W tym samym czasie poli-
cjanci zatrzymali także 21 letniego mężczyznę 
mieszkańca Wolbromowa, u którego w wyniku 
przeszukania ujawnili 1725 porcji marihuany 
oraz rzeczy służące do porcjowania i przygoto-
wania narkotyku do sprzedaży. Rynkowa war-
tość zatrzymanego towaru to ponad 40 tysięcy 
złotych. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani, 
za popełnione przestępstwa odpowiedzą przed 
Sądem Rejonowym w Lwówku Śląskim i grozić 
im może do 8 lat pozbawiania wolności.

Oficer Prasowy KPP Lwówek Śląski
asp.szt. Mateusz Królak

Kontynuujemy cykl wspomnieniowy o gryfowskich zespołach muzycznych. Jako, że pamięć bywa za-
wodna, w tekstach, szczególnie w nazwiskach, mogą pojawiać się błędy, będziemy wdzięczni za wszelkie 
poprawki, uwagi i uzupełnienia.

Redakcja

Podziękowanie

Grafika kroniki policyjnej



PAŹDZIERNIK 2015 KURIER GRYFOWSKI  5

Minęło już 76 lat od wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium II Rzeczypospolitej. 17 września 1939 r. był początkiem okupacji sowieckiej, 
dlatego dzień 17 września jest obchodzony jako Dzień Sybiraka. W Gryfowie uczciliśmy ten dzień 20 września. Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą, po nabożeństwie Sybiracy i goście zaproszeni tradycyjnie spotkali się w lokalu „Perła”. Spotkanie, jak zawsze zainaugurował hymn Sybiraka. 
Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych.

W trakcie uroczystości głos zabrali Jarosław Trościanko – zastępca prezesa Oddziału Związku Sybiraków w Jeleniej Górze, Andrzej Tartak  
– zastępca burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek oraz Alicja Kownacka – dyrektor Gimnazjum 
i członek honorowy koła Sybiraków. Spotkanie zakończono wspólnym posiłkiem i rozmowami przy kawie, a także zaproszeniem na listopadowe uro-
czystości do Gimnazjum, jakie do wszystkich Sybiraków skierowała dyrektor Alicja Kownacka.
      Prezes Koła Związku Sybiraków w Gryfowie Śląskim Elwira Urbańska

16 października mieliśmy zaszczyt gościć w gryfowskiej galerii ECKI 
wyjątkowego artystę. Piotr Jakubczak to obecnie najbardziej rozpozna-
walna twarz współczesnego malarstwa polskiego. Mogą to potwierdzić go-
ście, którzy w piątkowe popołudnie licznie przybyli na spotkanie ze sztuką. 
Spotkanie z mistrzem było bardzo udane, pełne podziwu dla intrygujących 
dzieł, ciekawych rozmów oraz muzyki, którą zapewnił nasz przyjaciel ze 
Lwówka Śląskiego Włodzimierz Zdzienicki. Tych wszystkich, którzy nie 
mogli uczestniczyć w wernisażu zapraszamy do obejrzenia wystawy w go-
dzinach pracy biblioteki. Ze względu na zbliżający się wernisaż P. Jakub-
czaka w Warszawie, wystawa będzie czynna tylko do końca październi-
ka. Zapraszamy serdecznie.

O Piotrze Jakubczaku
Urodził się w Hrubieszowie. Przygodę z malarstwem rozpoczął w Za-

mościu, czego konsekwencją były studia na ASP w Krakowie. W latach 
90’ pełnił funkcję dyrektora BWA – Galerii Miejskiej w Tarnowie. Zanim 
nadszedł rok 2000, Piotr wyemigrował do Francji i tam spędził 10 kolej-
nych lat, jednocześnie tworząc i aktywnie biorąc udział w różnego rodzaju 
wydarzeniach artystycznych, m.in. wielu wystawach (w takich miastach jak 
Nicea, Montpellier, Narbonne). Uczestnicząc w międzynarodowym salo-
nie malarskim Klubu Artystycznego w Nicei zdobył nagrodę „Najlepszy 
z najlepszych”. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w kraju i za granicą. Obecnie Piotr Jakubczak mieszka i two-
rzy w Jaworzynce (woj. śląskie) Ale jak mówi nie jest ze Śląska lecz z gór, 
z Beskidów. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce oraz 
m.in. w Watykanie, Japonii i USA. 

Wernisaż malarstwa

Dzień Sybiraka

„W obrazach Piotrach Jakubczaka ścierają się wszystkie żywioły. Z jednej 
strony ekstatyczny wręcz zachwyt, dopełniony radością i energią, oparty na wy-
bijającym się na pierwszy plan dynamizmie, a z drugiej melancholia, głębokie 
przeżywanie nieuchwytności świata, płynnie przechodzące w tragizm bazujący 
na świadomości kruchości wszelkiej materii.”.

„Piotr jest perfekcjonistą, poważnie traktującym temat, jakiego się podejmuje. 
Tak samo podchodzi do aktu pięknej modelki, jak do portretów butelek z wodą 
mineralną Ustronianka. Co jednak najdziwniejsze znając wartość swojego two-
rzenia, jest człekiem bardzo skromnym, o ogromnych pokładach pokory”.

Tytuł pracy: Twarz tygodnia Tytuł pracy: Na krawędziTytuł pracy: Przepraszam?
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu wyrazy szacunku oraz 
podziękowania za codzienny trud, wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, za po-
święcenie i zaangażowanie w pracy, tak trudnej i tak ważnej. 

To w Waszych szkołach młodzi członkowie naszej społeczności poznają piękno 
otaczającego nas świata i prawa nim rządzące, uczą się szacunku dla drugiego czło-
wieka, nabywają umiejętności dokonywania wyborów i ponoszenia odpowiedzial-
ności za podjęte decyzje.

Składając podziękowania za trud jaki wnosicie Państwo w wykształcenie i wy-
chowanie młodego pokolenia Polaków, w dniu Waszego święta życzymy pogody 
ducha, optymizmu, pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Szanowni Pracownicy Jednostek 
Oświatowych funkcjonujących 

na obszarze Gminy Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik

Gryfów Śląski, 14 października 2015 r.

Informuję, że wkrótce zostanie ogłoszona IV 
edycja konkursu o tytuł „Społecznik Roku 2015 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski.”. Kandydatów 
mogą typować osoby fizyczne lub instytucje do 
30 listopada 2015 r. 

Tytuł ten jest nagrodą honorową, której ce-
lem jest promowanie osób aktywnych społecznie 
na rzecz osób potrzebujących pomocy lub na 
rzecz środowiska lokalnego.

Z uwagi na cykl wydawniczy „Kuriera Gry-
fowskiego” powyższą informację kieruję do 
Państwa z wyprzedzeniem, aby był czas na za-
stanowienie się, kogo, naszym zdaniem, można 
by uznać „Społecznikiem Roku 2015” i w odpo-
wiednim czasie złożyć wniosek do Burmistrza 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Jerzy Andrzejczak

Społecznik Roku

W związku z zapotrzebowaniem na produkt 
charakteryzujący Gminę Gryfów Śląski Bur-
mistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. ogłosił 
konkurs na „Pamiątkę z Gryfowa Śląskiego”. 
Termin zgłaszania projektów upływa 16 listo-
pada 2015 roku. Pełny regulamin konkursu 
wraz z formularzem zgłoszeniowym jest do-
stępny na stronie internetowej www.gryfow.pl 
(Ogłoszenie o konkursie) 
http://www.gryfow.pl/ogloszenie-konkur-
su,a2150.html oraz w sekretariacie Urzędu.

Wyciąg z regulaminu:
§1

1. Tematem Konkursu jest zaprojektowanie pa-
miątki turystycznej, która będzie charaktery-
styczna dla Gryfowa Śląskiego.
2. Nagrody zostaną przyznane od I do III miej-
sca.

§2
Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim 
wziąć udział każda osoba fizyczna, bez wzglę-
du na wiek, z wyłączeniem osób określonych 
w ustępie 2.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby 
związane z Organizatorem stosunkiem pracy 
lub umowami cywilnoprawnymi, a także człon-
kowie ich najbliższej rodziny.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz 
bezpłatny.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest 
nadesłanie projektu wraz z formularzem zgło-
szenia (zał. Nr 1).
5. Osoby niepełnoletnie biorące udział w kon-
kursie zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę 
rodziców lub opiekunów na udział w konkursie 
(zał. Nr 2).

§3
Cel Konkursu

1. Głównym celem Konkursu jest:
1) wyłonienie spośród projektów najbardziej 
atrakcyjnych, nowatorskich i ciekawych pro-

duktów turystycznych w postaci pamiątki 
z Gryfowa Śląskiego;
2) zebranie projektów, które staną się podstawą 
do kolejnych przedsięwzięć promujących Gry-
fów Śląski;

§4
Nagroda i wyróżnienie

1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody 
o równowartości 500,00 zł, 300,00 zł i 200,00 zł.
2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni 
o przyznaniu nagrody w terminie do 14 dni od 
daty posiedzenia komisji konkursowej, na któ-
rym konkurs zostanie rozstrzygnięty.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość nie-
przyznania nagrody z uwagi na niski poziom 
prac zgłoszonych do konkursu.

§5
Komisja Konkursowa

1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkur-
sową powołaną przez Burmistrza, która wskaże 
zwycięzców Konkursu.
2. Decyzje Komisji Konkursowej o przyznaniu 
nagród, zatwierdzane są w formie pisemnego 
protokołu mają charakter ostateczny, od któ-
rych nie przysługuje odwołanie.
3. Komisja dokona wyboru prac oraz przyzna-
nia nagród w terminie do 30 listopada 2015 r.

§6
Zasady udziału w Konkursie

1. Każda osoba biorąca udział w Konkursie 
może zgłosić maksymalnie dwa projekty gra-
ficzne.
2. Prace konkursowe mogą być przygotowa-
ne: w formie rysunku wykonanego ręcznie 
lub komputerowo (technika rysunku dowolna 
– akwarela, pastele, plakatówka, wycinanka, 
kredki, techniki mieszane w formacie A4 lub na 
płycie CD; pełny kolor), rzeźba i płaskorzeźba, 
malarstwo na szkle, plecionkarstwo, kowalstwo 
artystyczne, garncarstwo, wytwory rękodzieła 
artystycznego, wyroby symbolizujące region, 
miejscowość lub lokalną tradycję, artystyczne 
dzieła z lokalnym motywem;

3.Kryteria oceny: 
1) niepowtarzalność, oryginalność, łatwość do 
rozpoznania i zapamiętania;
2) nawiązywanie do charakterystycznych cech 
miasta Gryfowa Śląskiego;
3) atrakcyjność jako upominek zarówno dla 
dzieci jak i dla dorosłych;
4) możliwość wykonania z różnego rodzaju ma-
teriałów, ekonomiczna w produkcji, posiadać 
niewielkie gabaryty, przygotowana do produk-
cji wielkonakładowej;
5) identyfikowalność z Gryfowem Śląskim;
4. Prace muszą być pracami autorskimi, nie na-
grodzonymi wcześniej w innych konkursach,
5. Organizator może wykluczyć uczestnika 
z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia 
przez uczestnika postanowień niniejszego Re-
gulaminu,
6. Organizator zastrzega, że przesłane prace nie 
podlegają zwrotowi.

§7
Termin i sposób nadsyłania prac

1. Przyjmowanie prac trwa do 16 listopada 
2015 roku (liczy się data stempla pocztowego).
2. Do projektu należy dołączyć:
1) krótki opis pamiątki (nie więcej niż 500 
znaków), w którym trzeba uzasadnić, dlaczego 
dana pamiątka kojarzy się z Gryfowem Śląskim,
2) formularz zgłoszeniowy zawierający dane 
osobowe uczestnika: imię, nazwisko, adres 
i numer telefonu kontaktowego (wzór – załącz-
nik nr 1),
3) Zgodę rodziców lub opiekunów na udział 
w konkursie w przypadku osób niepełnoletnich 
(wzór – załącznik nr 2),
3. Projekty wraz z całą dokumentacją należy 
dostarczyć lub przesłać na adres: Gmina Gry-
fów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski. 

Pytania w sprawach dotyczących Konkursu 
można kierować do pracowników Organiza-
tora telefon kontaktowy: 75 78-12-944

Pomysł na pamiątkę

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy nieruchomości przeznaczonych 

do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w roku 2015 znaj-
dują się na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz na stronie 
internetowej www.gryfow.pl i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości. 
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Zapraszamy na niezapomniane urodziny dla 
Twojego dziecka! Nie musisz już zastanawiać 
się jak zapewnić swoim milusińskim urodzino-
we wrażenia. 

Oferujemy usługę organizacji urodzin tema-
tycznych wraz z profesjonalnymi animatorami. 
Miejsce realizacji: sala widowiskowa M-GOK. 
W ofercie animacyjnej m.in. dziecięce przeboje 
w tańcu i śpiewie, konkursy, duże bańki mydla-
ne, kompozycje balonowe, malowanie buziek, 
zabawy ruchowe z chustą animacyjną oraz wiele 
innych atrakcji. Więcej informacji w siedzibie 
M-GOK oraz pod nr telefonu 75 78-12-900.

SENSOPLASTYKA 
poniedziałek: 10:00-12:00

Plastyka sensoryczna dla dzieci w wieku od 
1 do 4 lat. Będziemy poznawać różne faktury, 
tekstury oraz całą paletę ekologicznych barw. 
Dzieci i opiekunowie sami przygotują ekolo-
giczne i bezpieczne materiały plastyczne. 

Poznane przepisy z łatwością zastosujecie 
w  Waszym domowym warsztacie artystycz-
nym:-) Zadbamy o kolorową stymulację senso-
ryczną naszych maluchów. Poprzez działania 
senso-plastyczne będziemy wspierać rozwój 
malucha.

PS. Polecamy wziąć ze sobą „strój roboczy” dla 
dzieci (dla siebie też nie zaszkodzi:-)

M-GOK zaprasza na zajęcia stałe
WARSZTATY KREATYWNE 

wtorki i czwartki: 14:30-15:30
Fabryka inspiracji dla małych i dużych twór-

ców. Na warsztatach odkrywać będziemy nowe 
i nieznane, nauczymy się robić "coś" z "niczego", 
wcielimy się w rolę projektantów, odkrywców, 
rzemieślników, twórców małych i wielkich 
rzeczy. Każde spotkanie to nowe wyzwanie! 
Zajmiemy się sztuką niepoważną niepoważ-
nie;) – będziemy budować z kartonów, malować 
wszystkim poza pędzlem, szyć bez użycia igły, 
kleić bez użycia kleju;)  Sami staniemy się twór-
cami kreującymi swój własny, autorski świat...;)

PRACOWNIA PLASTYCZNA 
środy i piątki: 14:30-15:30 

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym 
i młodzieży.

ZAJĘCIA TANECZNE – środy: 15:30
Hip-hop, disco, formacje taneczne soliści, duety

GRYFOWSKIE KOŁO 
SZACHOWE „HETMAN” 

Środy: 18:00
PRACOWNIA WYROBU 

BIŻUTERII I DECOUPAGE
Soboty: 11:00–14:00

KURS SAMOOBRONY 
Z ELEMENTAMI JU-JITSU

Soboty: godz. 16:00
JOGA – Środy: 18:00

AEROBIK 
Wtorki i czwartki: 18:00

Więcej informacji siedzibie M-GOK oraz 
pod numerem telefonu 75 78-12-900

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury zapra-
sza na pierwsze wydarzenie z cyklu „Kreatyw-
nych sobót rodzinnych”. Impreza „Halloween 
w M-GOK” odbędzie się 31 października (so-
bota) w godz. 16.00-18.00 w sali widowiskowej 
ośrodka kultury. 

Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci 
od 3 do 10 lat (dzieci młodsze obowiązkowo 
z  opiekunami). W programie m.in. zabawy z 
animatorami. Przebrania obowiązkowe!!!

  Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Związek Kombatantów RP i BWP
Związek Inwalidów Wojennych RP
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

zapraszają na uroczystości z okazji

ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada (środa) 2015 r.

10.30 – Kościół Parafialny w Gryfowie Ślą-
skim, Msza Święta w intencji Ojczyzny
11.30 – Tablica Pamiątkowa ku czci Kom-
batantów Ziemi Gryfowskiej – składanie 
kwiatów
Oprawa muzyczna mszy oraz oficjalnej 
części uroczystości w wykonaniu Orkiestry 
Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Olszyna.

Halloween 
w M-GOK-u

Nowa oferta!
Urodziny w M-GOK-u

Rozpoczęły się działania związane z rewitalizacją starego sadu we wsi Wieża. Do lat siedemdzie-
siątych XX w. w Wieży istniały 2 plantacje drzewek starych odmian. Sad jest pozostałością po tym 
okresie. Celem projektu jest odtworzenie sadu, a jednocześnie uczynienie miejsca funkcjonalnym dla 
mieszkańców wsi. Jest to oddolna inicjatywa której autorką jest Aneta Subocz, a do pomocy przy reali-
zacji projektu zaangażowało się stowarzyszenie Awantura oraz pani Anna Rybska – mieszkanka wsi. 
W realizację zaangażowała się również pani sołtys Wieży – Barbara Pasiak. Projekt rewitalizacji zakła-
da odtworzenie sadu ze starymi odmianami drzew i krzewów. Będą to odmiany charakterystyczne dla 
terenu dolnego śląska spoza rejestru sadowniczego. Ponadto w ramach inwestycji powstanie skwerek 
z  oślinami miododajnymi oraz punktem informacyjnym, hotel dla owadów oraz kompostownik. 

Organizatorom zależy, aby zrobić to wspólnymi siłami. Na myśli mamy tu zarówno mieszkańców 
wsi, jak i pasjonatów zieleni z terenu gminy. Miejsce po zakończeniu działań będzie miało charakter 
edukacyjny (tablice informujące o roślinach) i użytkowy (przystanek w trakcie podróży rowerem, miejsce 
na rozpalenie ogniska). Obecnie trwają prace związane z wycinką zbędnych drzew i krzewów. Zanie-
dbany obszar przypomina bardziej dżunglę niż sad, którym kiedyś był.

Projekt będzie możliwy do realizacji dzięki dotacji pozyskanej z NFOŚiGW przez działające na te-
renie naszej gminy stowarzyszenie Pegaz. Napisany przez Anetę projekt stanowi część dużej inicjatywy 
realizowanej przez powyższą organizację. Mariusz Dragan

Sad w Wieży

INFORMACJE Z M-GOK
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INFORMATOR POWIATOWY
XI Sesja Rady Powiatowej

Bezrobocie w Powiecie Lwóweckim – stan 
obecny, możliwości jego zmniejszenia oraz in-
formacja o działalności Powiatowego Rzecznika 
Praw Konsumenta za ubiegły rok były głównymi 
tematami XI Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego. 
Sesja odbyła się 18 września 2015 roku w siedzi-
bie Starostwa przy ul. Szpitalnej 4. 

Sesję, tradycyjnie od powitania przybyłych 
gości, rozpoczął Daniel Koko – przewodniczą-
cy Rady, a potem Radni przegłosowali porządek 
obrad oraz przyjęli protokoły z poprzednich Sesji 
Rady Powiatu Lwóweckiego.

W Sesji, uczestniczyli również przedstawi-
ciele Związków Zawodowych z Domu Pomocy 
Społecznej w Mirsku, których przedstawiciel od-
czytał petycję skierowaną do Zarządu Powiatu 
dotyczącą poprawy warunków płacy. Z podob-
nymi żądaniami wystąpili również pracownicy 
drugiego DPS-u z Nielestna.

W pierwszym z głównych tematów Sesji – 
Dorota Piotrowska-Maślanka – dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy zaprezentowała dane na 
temat bezrobocia oraz formy wsparcia skierowa-
ne do klientów Urzędu Pracy. Radni i goście mo-
gli szczegółowo zapoznać się z informacjami na 
temat stropy bezrobocia, liczby osób bezrobot-
nych w podziale na poszczególne gminy i grupy 
wiekowe oraz z informacjami na temat środków 
finansowanych planowanych na wsparcie osób 
bezrobotnych w poszczególnych działaniach 
skierowanych do osób bezrobotnych. Powiat 

Zespół „Rząsinianki”, z  te-
renu powiatu lwóweckiego 
został zakwalifikowany do 
udziału w VIII edycji Festi-
walu Tradycji Dolnego Śląska, 
poinformował Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolno-
śląskiego. Impreza odbędzie się 
w dniach 10-11 listopada br. 
w Operze Wrocławskiej. Gra-
tulujemy i trzymamy kciuki za 
dobry występ!

Brawo
„Rząsinianki”

Droga łączy dwie wsie i dwie gminy. Umoż-
liwia kilkunastokilometrowy skrót jadącym 
w stronę Gryfowa. Mieszkańcy obu wsi mówią, 
że czekali na nią od dawna. Oficjalne jej otwar-
cie z udziałem władz samorządowych nastąpiło 
9 października. Niema bohaterka tych wyda-
rzeń ma 3 metry szerokości, 1,8 km długości, 
pierwszą warstwę konstrukcyjną z kruszywa 
grubą na 30 cm, drugą warstwę wyrównawczą 
na 4 cm oraz trzecią warstwę ścieralną również 
na 4 cm. Wartość zadania to 552,298 zł. Powiat 
Lwówecki otrzymał na nie dotację w wysokości 
453,600 zł.

Lwówecki wciąż na tle województwa dolnoślą-
skiego, ma jedną z najwyższych stóp bezrobocia 
– 19,7% na koniec czerwca 2015 roku co daje 
2848 osób zarejestrowanych w PUP. Patrząc na 
dane archiwalne stopa bezrobocia powoli spada. 
W 2015 roku PUP ma zaplanowane łączne środ-
ki na wspieranie osób bezrobotnych w wysokości 
ponad 7 mln zł. 

Zwięzłą informację na temat problemów kon-
sumentów przedstawił Dawid Kopeć – Powiato-
wy Rzecznik Praw Konsumentów. Scharaktery-
zował krótko rodzaj spraw z jakimi przychodzą 
konsumenci po porady oraz odniósł się do zmian 
w prawie, które regulują sprawy konsumenckie. 

Radni przyjęli zmiany do budżetu Powiatu na 
2015 rok i podziału zadań na które przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku. Podjęli 
również dwie uchwały dotyczące przejęcia oraz 
przekazania działek na rzecz gmin Lwówek Ślą-
ski i Wleń. 

Treści uchwał wraz z uzasadnieniem opubli-
kowane są na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej pod adresem www.bip.powiatlwowecki.
pl Kolejna Sesja odbędzie się 23 października 
2015 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu.

Marcin Lampart

Marcin Lampart

Droga Młyńsko-
-Gajówka otwarta!
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Polski Komitet Pomocy Społecznej 
ZARZĄD MIEJSKO-GMINNY 

w GRYFOWIE ŚLĄSKIM 
59-620 Gryfów Śląski ul. Rynek 1

tel./fax.0-75/78-12-662;669-835-570
Konto: PKO BP O/Gryfów Śląski

Nr konta: 41 1020 2124 0000 8802 0067 2188

OGŁOSZENIE PKPS – KLUB SENIORA
I

Informujemy, że Wieczerza Wigilijna dla osób starszych i samot-
nych zostanie zorganizowana 22 grudnia br. w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury u przy ul. Kolejowej 33a. Zapisy od listopada w Klu-
bie Seniora.

II
INFORMACJA O WYJAZDACH WCZASOWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ PKPS W ROKU 2016

Wczasy wypoczynkowe i wypoczynkowo-rehabilitacyjne w roku 2016 
będą organizowane w następujących miejscowościach:

I. Mrzeżyno – Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „SUS TRAVEL” 
położony w centrum miejscowości – 200 metrów do piaszczystej plaży 
w terminie: 15 maja 2016-28 maja2016 /13 noclegów/, w cenie: trans-
port w obie strony autokarem; pełne wyżywienie (także dla osób sto-
sujących dietę), 3 posiłki dzienne (śniadania i kolacje w formie „bufetu 
szwedzkiego”, obiad serwowany; Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-oso-
bowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV, czajnik; Wieczorki przy mu-
zyce na żywo, ognisko, wycieczka oraz inne niespodzianki;
Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności – możliwość ubiegania się 
o dofinansowanie z PFRON /DRUKI DO POBRANIA W KLU-
BIE SENIORA/. W ośrodku jest ogrzewanie w cenie turnusu w razie 
niepogody; Ubezpieczenie NW. Na miejscu opłata miejscowa (klima-
tyczna);
Pełny koszt to 1.220,00 zł. Przy zapisie obowiązuje przedpłata – 
200,00 zł

II. Rewal Willa Nadmorska Giuseppe w terminie od 6 sierpnia 2016 
do 16 sierpnia 2016 /10 noclegów/ w cenie: Transport autokarowy 
w obie strony; Zakwaterowanie w pok. 2 i 3-osobowych z łazienkami 
i V; Na wyposażeniu podstawowe naczynia, czajnik i sprzęt plażowy; 
Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja); Uroczysta kolacja z muzyką 
na żywo oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek; Ubezpieczenie NW.
Pełny koszt to 950 zł + OPŁATA MIEJSCOWA. Przy zapisie obo-
wiązuje przedpłata – 200,00 zł

III. Istnieje możliwość zorganizowania turnusu wypoczynkowo-reha-
bilitacyjnego w Międzywodziu w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyj-
nym „SUS TRAVEL-VARSOWIA” w październiku 2016 roku. Cena 
bardzo atrakcyjna: 1050 zł – 14 dni z zabiegami i transportem. Budy-
nek ogrzewany z windą położony zaledwie 250 m od morza.

CHĘTNYCH PROSIMY O KONTAKT.
Przy zapisie obowiązuje przedpłata w kwocie 200 zł od osoby. 
Można płacić w ratach. 

BLIŻSZE INFORMACJE W KLUBIE SENIORA
 LUB TELEFONICZNIE: 669-835-570. 

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stanisław Dasiak

W sobotę 19 września w Gryfowie Śląskim odbyły się międzynarodo-
we powodziowe ćwiczenia ochotniczych straży pożarnych Kwisa 2015, 
pełna nazwa projektu to: II MIĘDZYNARODOWE ĆWICZENIA 
STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW MIAST PARTNERSKICH 
W  RAMACH PROJEKTU CEL 3 RATOWNICTWO POWO-
DZIOWE KWISA 2015.

W zawodach uczestniczyły drużyny: Hasici Raspenava, OSP Gry-
fów, OSP Proszówka, OSP Młyńsko, OSP Krzewie Wielkie. Ćwiczenia 
obserwowali: Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Lwówku Śl. mł. bryg. Mariusz Mróz, Komendant Komisa-
riatu Policji w Gryfowie Śl. podkom. Wojciech Czafurski, Zastępca Bur-
mistrza Andrzej Tartak, Dyrektor ZBGKIM w Gryfowie Małgorzata 
Uhornicka Inspektor p.poż i obrony cywilnej UMIG w Gryfowie Śl. Sta-
nisław Jóźwiak, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Raspenawie 
Jaromír Hanzl, Komendant Zawodowej Straży Pożarnej w Raspenawie 
Josef Hanzl, Naczelnicy i Prezesi OSP z terenu gminy Gryfów Śląski.

EKSPRESOWE 
NAPRAWY 

PROTEZ
 DENTYSTYCZNYCH

Rząsiny 87, 
Tel. 794-090-866

Krzysztof Król

Międzynarodowe 
ćwiczenia strażaków
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Podziel się z nami swoją pasją

Olu, jesteś gryfowianką od niedawna. Co są-
dzisz o naszym mieście?

Hmm, w zasadzie to od prawie dwóch lat. 
Od ukończenia dziewiętnastego roku życia je-
stem „na walizkach” i chyba w końcu udało mi 
się „osiedlić” w miejscu, które mi odpowiada. 
Gryfów jest dla mnie przyjemnym i klima-
tycznym miejscem do życia. Nie lubię tłoku, 
dużej ilości ludzi, wielkich miejskich prze-
strzeni. Tutaj jest przytulnie i uroczo. I te stare 
kamienice... cud!
Wieść niesie, że jesteś miłośniczką zwierząt…

Cóż, w małym miasteczku niczego nie ukry-
jesz. Fakt, posiadam psa Kleika oraz kota An-
toniego, którego czasem noszę na ramieniu lub 
prowadzę na różowej smyczy. Powtarzam, że 
to nie są zwierzaki, tylko moje dzieciaczki.

Rysowanie to szkoła cierpliwości
Prowadzisz fanpejdż na FB Sanderstje Art, na 
którym prezentujesz swoje prace, głównie por-
trety. Czy to twój ulubiony gatunek w sztuce?

Niekoniecznie. Moją największą pasją jest 
reklama wizualna, ale nie zawsze mam okazję 
do zajmowania się tym. Kocham także obróbkę 
fotografii i fotomanipulację (na „Sanderstje” się 
tym niezbyt chętnie chwalę), gdyż mogę wtedy 
tworzyć świat, który istnieje w mojej głowie. 
A co do portretów... tak, kocham to również. 
Uwielbiam patrzeć na postępy pracy, gdy z kil-
ku kresek szkicu tworzy się „trójwymiarowa” 
gra świateł i cieni. Ale ponieważ jestem osobą... 
hmm... bardzo nerwową, często zdarza mi się 
podrzeć kartkę z nieudanym „dziełem” i wy-
rzucić ją do kosza. Rysowanie to szkoła cierpli-
wości. Generalnie nigdy nie jestem zadowolona 
z moich prac, wiecznie mam jakieś „ale”, myślę 
jednak, że to jest właśnie rozwijające.
Od kiedy rysujesz i co spowodowało, że zaczę-
łaś się interesować tą dziedziną sztuki?

 Gdy byłam mała, to razem z moimi siostra-
mi dużo rysowałyśmy. Tata miał taki zeszyt 
z piosenkami na gitarę i dużo w nim szkicował. 
Miał talent (no i pewnie dalej ma, tylko jest 
zbyt leniwy). My za wszelką cenę chciałyśmy 
być takie zdolne, jak on. Starsza siostra co rusz 
przynosiła nam jakieś nowinki, na przykład, że 
aby ładnie pokolorować kolorowankę, to trzeba 
robić to tylko w jednym kierunku, albo że warto 
narysować blik na jabłku, by wydawało się bar-
dziej wypukłe. W zerówce nastała epoka Sailor 
Moon, to była walka o to, kto narysuje lepsze 
i bardziej skomplikowane mangowe oczy. Po-
tem zwierzątka i tak dalej. Talent plastyczny, 
jeśli w ogóle można było to wtedy tak nazwać, 
szybko dostrzegli rodzice i wychowawczyni 
z zerówki. Byłam bardzo wycofanym, skrajnie 
nieśmiałym i aspołecznym dzieckiem, więc inne 
dzieciaki się bawiły, a ja siedziałam w ławce 
i rysowałam i jakoś mi czas mijał. Zawsze też 
rozpaczliwie zasłaniałam prace, bo uważałam, 
że są brzydkie. Mając 12-13 lat, będąc zafascy-
nowana psami, trafiłam na stronę Joanny i Le-
sława Kost, którzy rysowali psy w sposób niesa-
mowicie realistyczny. Były naprawdę cudowne. 
Oczywiście czułam zazdrość, że tak nie umiem, 
więc porządnie się wzięłam za siebie. Tak, ma-
jąc niecałe 15 lat, uzyskałam całkiem niezłe jak 
na ten wiek efekty (prace zaprezentuję na FB). 
Potem było coraz lepiej i lepiej, a  następnie... 
przestałam. Po prostu. Uznałam, że jednak nie 
umiem rysować, potem miałam dość ciężki etap 
w życiu i reagowałam wręcz alergicznie na wi-
dok ołówka. 

Dwa lata temu zaczęłam znów – dość nie-
śmiało. Punktem kulminacyjnym był element 
rywalizacji. I wkręciłam się. Zaczęłam kom-
binować z innymi technikami. Odkryłam, że 

przyjemnością może być sam proces tworzenia, 
a nie tylko spojrzenie na ukończoną pracę.
Jakie są twoje artystyczne inspiracje?

O moich idolach z późnego dzieciństwa już 
wspomniałam. Jednak ciężko to nazwać ar-
tystycznymi inspiracjami. Wzorowanie się na 
zdjęciach to nie żaden artyzm. Szczerze mó-
wiąc, moje zainteresowanie portretami planuję 
przekuć w coś bardziej twórczego (portrety są 
tutaj tylko okresem przejściowym, by ćwiczyć 
anatomię, światło i cień), w coś, co faktycznie 
będzie można nazwać sztuką – i wtedy człon 
„creative art” (z którym bardzo się pospieszy-
łam) może faktycznie będzie miał miejsce bytu.

Obecnie podziwiam kontrowersyjną twór-
czość Maxime Taccardi, a także klasykę - Bek-
sińskiego. To jest sztuka przez duże „S”, coś 
absolutnie niesamowitego, materiał ideal-
nie współgrający z moją osobowością i  pięk-
nie komponujący się z muzyką, która gości 
w moim sercu. Więc inspiracją do następnego 
etapu mojej twórczości będzie interpretacja 
tekstów zawartych w przepięknej muzyce  
funeral i death doom, turpizm, brzydota, 
śmierć i... gloryfikacja ulotnego życia.
Czy w swoich planach masz wystawę w Gry-
fowie i co ewentualnie chciałabyś na niej za-
prezentować?

Tak, jeśli uda się ją zorganizować, to po-
każę te prace, które prezentuję na FB. Oczy-
wiście mam obiekcje, ale raz się żyje. Pięć lat 
temu miałam wystawę w Kudowie. Do dziś 
przeżywam, że (z perspektywy czasu) te ry-
sunki były dość słabe. Mam nadzieję, że po 
planowanej wystawie w Gryfowie nie będę 
miała takich odczuć.
Dziękuje za rozmowę.

Z Aleksandrą Sip rozmawia 
Marzena Wojciechowska.



PAŹDZIERNIK 2015 KURIER GRYFOWSKI  11

19 maja 2015 roku nasz proboszcz i wieloletni duszpasterz ks. Krzysz-
tof Kurzeja obchodził 25-lecie święceń kapłańskich. Z tej okazji odpra-
wiona została uroczysta Msza Św. z wyjątkową oprawą liturgiczną oraz 
muzyczną. Z historycznego obowiązku musimy dodać, że mszy w intencji 
szanownego jubilata przewodniczył ks. Maciej.

Krzysztof Kurzeja pochodzi z okolic Nowego Sącza. Liceum Ogól-
nokształcące ukończył w przepięknym Starym Sączu następnie podjął 
studia w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W 1990 r. 
obronił pracę magisterską (Eschatologia Czwartej Ewangelii we współ-
czesnej polskiej myśli biblijnej). Po sześciu latach studiów w seminarium, 
cztery lata spędził w Legnicy, gdzie między innymi nauczał religii w le-
gnickiej szkole średniej. Następne osiem lat spełniał posługę kapłańską 
w Wałbrzychu. W 2002 roku został proboszczem w parafii p.w. Trójcy 
Przenajświętszej w Podgórzynie. Decyzją biskupa został w 2007 roku 
proboszczem i dziekanem w dekanacie gryfowskim. W swoim pierwszym 
wywiadzie dla lokalnego miesięcznika Kuriera Gryfowskiego na pytanie 
– „Jaką formułę pracy duszpasterskiej proponuje ksiądz gryfowianom? - od-
powiedział – Chcę być z nimi w radościach i smutkach, pochwalić jeśli jest za 
co, zganić, jeśli trzeba. Być, słuchać, współuczestniczyć w ich życiu, starać się 
zrozumieć”. 

Przez osiem gryfowskich lat ks. Krzysztof Kurzeja zdobył szacunek 
i serca mieszkańców naszego miasteczka. Jest Pasterzem naszej lokalnej 
społeczności, ale też i sprawnym administratorem czego świadectwem 
jest pięknie wyremontowane wnętrze naszego Kościoła, odnowione orga-
ny, których dźwięki wzbudzają zachwyt nie tylko samych mieszkańców 
naszego miasteczka, ale i przejezdnych wędrowców. 

Nie jest tajemnicą że hobby ks. Krzysztofa to siatkówka i narty, jak 
przystało na człowieka z gór, zaś charakteryzującą go cechą jest to, że 
potrafi się porozumieć z każdym środowiskiem.

Oprac. Jan Wysopal
   Towarzystwo Miłośników Gryfowa

Źródła: Kurier Gryfowski, strony internetowe: www.ubocze66.pl, 
oraz LSO przy parafii św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim

Wspomnienie XXV lecia 
święceń kapłańskich

W czas, kiedy byłaś młodziutką dziewczyną,
Oddałbym wszystko, by ujrzeć cię wtedy,
Gdy idziesz łąką, wąziutką ścieżyną,
Rozgarniasz trawy, łodyżki rezedy.

Wybierasz kwiaty, w oczach masz pogodę,
Wiatr muska Twoje włosy, podwiewa sukienkę,
I bezkarnie dotyka twą świeżą urodę,
Szczęśliwy, że w swym locie napotkał panienkę.

I gdybym spotkał Cię na swojej drodze,
Naprędce narwałbym chabrów, wrzosów,
Ukląkłbym w rowie na jednej nodze,
I uplótł wianek do Twoich włosów.

Bo pewnie bałbym się wyznać miłość,
Płochej dziewczynie, takiej bez skazy,
Bliskości szukał przez przyjaźń, zażyłość,
A w swych myślach utrwalał baśniowe obrazy.

Coś pękło w mym sercu, gdy Cię poznałem,
Miłosne szaleństwo w bolesnej niemocy,
I już się nigdy nie pozbierałem,
Twój obraz wracał i za dnia i w nocy.

Na taką miłość czekałem przez lata,
W mym bólu i tęsknocie, nadziei, rozpaczy,
Bez tej miłości nie ma dla mnie świata,
I marzę, że świat w końcu mą miłość zobaczy.

Edward Tabacharski

Kącik poetycki

W sobotę 26 września w Lwówku Śląskim odbył się VII Dolnoślą-
ski Festiwal „Dary Lasu”, a wiadomo, że tam, gdzie coś się dzieje, musi 
być Gryfowska Kapela Podwórkowa. Tym razem pojechaliśmy na zapro-
szenie leśników z Lwówka Śl. Umilaliśmy swoim występem wieczornicę 
w Zajeździe Leśnym. Piosenkę „Hej sokoły” wraz z naszą kapela zaśpie-
wało 100-osobowe bractwo leśników – słychać nas było zapewne na wro-
cławskim rynku.

Kapelę wspomagali także grający na gitarze: nadleśniczy Tadeusz  
Łozowski oraz przewodniczący Rady Powiatu Daniel Koko. W podob-
nie wspaniałej atmosferze mamy nadzieję spotkać się z leśnikami za rok.

Kapela z leśnikami

Zygmunt Bodak
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W SP w Uboczu

„Żyć, to działać, (…) pomagać w czasie teraźniej-
szym pokoleniom przyszłym” – to słowa Władysła-
wa Stanisława Reymonta, które były hasłem XIX 
Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich 
i IX Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Rey-
montem” w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókien-
niczych im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Lublinie.

Każdy zlot jest spotkaniem integrującym dłu-
goletnich i wstępujących do Rodziny Reymon-
towskiej uczniów i nauczycieli placówek oświato-
wych z Polski i  Kanady, jest okazją do wymiany 
doświadczeń, kształtowania szacunku do historii, 
kultury i języka ojczystego.

Uroczystość rozpoczęła się w Trybunale Głów-
nym   Koronnym w Lublinie od powitania gości 
i uczestników XIX Zlotu przez dyrektor Zespołu 
Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Włady-
sława Stanisława Reymonta w Lublinie Halinę 
Rybczyńską i wprowadzenia pocztów sztanda-
rowych szkół noszących imię Władysława Stani-
sława Reymonta przybyłych na uroczystość z całej 
Polski, wśród  których swoją postawą wyróżniał się 
poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej z Ubo-
cza. Następnie każda szkoła prezentowała swoje 
działania związane z patronem W.S. Reymontem.
Były to wiersze, inscenizacje, pieśni i piosenki oraz 

tańce ludowe. Inaugurację XIX Ogólnopolskie-
go Zlotu Szkół Reymontowskich i IX Konkursu 
„Mówimy Reymontem” w Lublinie zakończyło 
zdjęcie pamiątkowe wszystkich uczestników spo-
tkania.

Drugi dzień to wspólne przeżywanie i słuchanie 
recytacji w wykonaniu uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i liceów podczas IX Konkur-
su Recytatorskiego „Mówimy Reymontem” oraz 
prezentacja wspomnień zwycięzców ubiegłorocz-
nego konkursu recytatorskiego z pobytu w Toronto 
przygotowana przez Panią Dyrektor Szkoły w Sol-
cu. Po rozdaniu nagród i upominków  udaliśmy się 
na wycieczkę i zwiedzanie Muzeum Wsi Lubel-
skiej, których nie przerwały nawet strugi deszczu.

Nie brakowało radości i wspólnych zabaw inte-
gracyjnych podczas dyskotek, dyskusji z kolegami 
i koleżankami z różnych miejsc w Polsce i z Kana-
dy. XIX Zlot w Lublinie zakończył się Uroczystą 
Mszą Świętą w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela 
i św. Jana Ewangelisty w Lublinie.

Wśród 22 szkół z całej Polski noszących imię 
laureata Nagrody Nobla w 1924 r. za powieść 
„Chłopi”, była delegacja Szkoły Podstawowej im. 
W.S. Reymonta z Ubocza: niżej podpisana dyrek-
tor szkoły i jednocześnie przedstawicielka Ogól-
nopolskiej Rady Programowej Szkół Reymon-
towskich, nauczycielka języka polskiego Janina 
Hryniewiecka, a także uczniowie wchodzący w 
skład pocztu sztandarowego szkoły: Karolina Bog-
dziewicz i Julia Wrona z klasy V oraz Mateusz 
Bigaj z klasy VI. Jak co roku, w zlocie uczestniczy-
ła również delegacja Szkoły Polskiej im. Marii Ko-
nopnickiej w St. Catharines z Kanady z dyrektor 
szkoły i przedstawicielką Fundacji im. W.S. Rey-
monta w Toronto Marią Smugą. Gościem spe-
cjalnym tegorocznego zlotu był aktor Teatru im. 
Juliusza Osterwy w Lublinie Jerzy Rogalski, który 
wyraził swoje uznanie dla idei spotkań Rodziny 
Reymontowskiej i organizacji Konkursu Recyta-
torskiego. Dolny Śląsk, poza Szkołą Podstawową  
im. W.S. Reymonta w Uboczu, reprezentowa-

Wiktoria Gawlak uczennica klasy V swoją 
pracą artystyczną wykonaną z materiałów przyrod-
niczych zachwyciła organizatorów konkursu uzy-
skując I miejsce w powiecie w kategorii klas IV-VI. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Nad 
dopracowaniem pracy czuwała Alicja Celejowska.

Żyj zdrowo - w zgodzie z przyrodą

XIX Zlot 
w Lublinie

ło jeszcze pięć placówek noszących imię autora 
epopei chłopskiej z: Pogwizdowa, Pielgrzymki, 
Bożkowa, Lubina i Kłodzka. Delegacji Dolnego 
Śląska przewodniczył dyrektor Wydziału Edukacji 
i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Jerzy Więcławski.

Inicjatorem wspólnego wyjazdu na XIX spo-
tkanie Rodziny Reymontowskiej w Lublinie był 
dr Tadeusz Samborski Wicemarszałek Samo-
rządu Województwa Dolnośląskiego. W imieniu 
delegacji Szkoły z Ubocza serdecznie dziękuję za 
umożliwienie wyjazdu na  XIX Ogólnopolski Zlot 
Szkół Reymontowskich   i IX Konkurs Recyta-
torski „Mówimy Reymontem” Tadeuszowi Sam-
borskiemu i Radzie Rodziców przy Szkole Pod-
stawowej im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Uboczu. Anna Pląskowska
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Po raz szósty Nadleśnictwo Świeradów przeprowadziło Program Edu-
kacyjno-Warsztatowy „Zielony rower”, który zajechał do nas po raz drugi. 
W czwartek 10 września dwoje edukatorów spotkało się z naszą młodzieżą, 
która jest zainteresowana otaczającą nas przyrodą. Nasi goście przygotowali 
dwie prelekcje, które odbywały się jednocześnie w dwóch salach i opowiadali 
o „Ptakach drapieżnych w Polsce” oraz „Jesiennym graniu w lesie, jeleniach 
i  rykowisku”. W zajęciach „Zielonego roweru”wzięło udział 41 uczniów, 
a najaktywniejsi otrzymali cenne nagrody książkowe. Wszyscy uczniowie na 
zakończenie zajęć dostali wydawnictwa związane z edukacją przyrodniczą. Je-
den z edukatorów, opowiadający o ptakach drapieżnych Polski, przywiózł ze 
sobą sokoła, który wzbudził duże zainteresowanie nie tylko wśród młodzieży 
biorącej udział w spotkaniach, ale i u pozostałych uczniów, którzy obserwowali 
sokoła i jego zachowanie na boisku szkolnym w czasie przerwy.

W piątek 11 września na zam-
ku Czocha odbyło się zakończenie 
i podsumowanie programu i nasze 
gimnazjum otrzymało wyróżnienie za 
przygotowanie szkoły i młodzieży do 
warsztatów. Otrzymaliśmy nagrodę 
pieniężną, która zostanie przeznaczona 
na pomoce dydaktyczne do pracowni 
geograficznej i biologicznej.

W Gimnazjum

Po raz kolejny byliśmy zachwyceni wizytą w naszej szkole. Tym razem 
zawitali do nas studentka Shiko z Kenii i student Aditha z Indii, będący 
w Polsce na wymianie studenckiej AIESEC. 

W spotkaniu uczestniczyło około 100 uczniów, którzy z zainteresowa-
niem obejrzeli prezentację multimedialną ze zdjęciami i filmy z obu krajów, 
a przede wszystkim mięli możliwość poćwiczyć język angielski, w którym 
zwracali się do nich studenci. Nasi goście interesująco opowiadali o swoich 
krajach, ludziach i zwyczajach i zachęcali nas do odwiedzenia tych pięk-
nych miejsc na Ziemi. Było to wspaniałe spotkanie przybliżające do in-
nych kultur, języka i ludzi. Dziękujemy Angeli Byczko, mamie naszego 
ucznia z klasy III b oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Stankowicach 
Krzysztofowi Rozenbajgerowi, za propozycję tej wizyty i możliwość roz-
wijania ciekawości świata. 

30 września odbyło się spotkanie z podróżnikiem i płetwonurkiem Grze-
gorzem Pietrzykowskim. W trakcie spotkania   pan Grzegorz opowiadał 
o swoich wyprawach w różne zakątki świata i zwiedzaniu podwodnego świa-
ta, raf koralowych, podwodnych jaskiń oraz o spotkaniach z fauną i florą. 

Młodzież podczas spotkania mogła obejrzeć dwa filmy nakręcone pod-
czas nurkowania w głębinach Adriatyku, Oceanu Indyjskiego, Archipela-
gu Malediwy, a także w Bałtyku. Uczennica klasy II a Zofia Jakubowska 
wcieliła się w rolę modelki i zaprezentowała profesjonalny strój płetwonur-
ka. Brawa dla Zofii za odwagę. Pod koniec spotkania młodzież zadawała 
naszemu gościowi pytania dotyczące nurkowania. Spotkanie zorganizowa-
no we współpracy z Biblioteką Publiczną w Gryfowie.

26 września w Lwówku Śląskim dokonano podsumowania Konkursu Ar-
tystycznego pod hasłem: „Żyj zdrowo – w zgodzie z przyrodą”. Organizato-
rem konkursu było Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim. Uro-
czystość nagrodzenia laureatów odbywała się podczas VII Dolnośląskiego 
Festiwalu Dary Lasu. Spośród prac zgłoszonych do konkursu Jury nagrodziło 
prace uczniów z Gimnazjum w Gryfowie Śląskim, przyznając: w konkursie 
plastycznym: I miejsce: Agata Jeziorna, II miejsce: Sylwia Chłond, III miej-
sce: Anastazja Sikorska, natomiast w konkursie fotograficznym: I miejsce: 
Kamil Olszewski, II miejsce: Anna Denisienko.

Agnieszka Burbul

PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja Gimnazjum w Gryfowie Śląskim składa serdeczne 

podziękowania za pomoc w sfinansowaniu prezentów dla mło-
dzieży ukraińskiej:
• państwu Krystynie i Stanisławowi Sawczakom oraz Annie 
i  Andrzejowi Kowalskim za ufundowanie paczek ze słodyczami
• państwu Annie i Dominikowi Korpysom za przekazanie środ-
ków na zakup siatek sportowych i piłek do piłki ręcznej
• panu Danielowi Koko za zakup napojów
• pani Angeli Byczko za zakup słodkości
• rodzicom dzieci wyjeżdżających za przekazanie środków na za-
kup paczek 
• panu Burmistrzowi Gminy i Miasta Olgierdowi Poniźnikowi 
za dofinansowanie zakupu paliwa w związku z wyjazdem młodzie-
ży gimnazjalnej na Ukrainę
• pani Iwonie Wasilewskiej za ufundowanie paczek

Niecodzienne wizyty ciekawych ludzi
Spotkanie z płetwonurkiem i podróżnikiem

Spotkanie ze studentami z Kenii i Indii 

Ewa Górak

VI edycja Programu Edukacyjno-
-Warsztatowego „Zielony rower”

Rozstrzygnięcie

Krzysztof Serafin z Nadleśnictwa Szklarska Poręba i jego sokół Sake.

Organizatorzy
Bon Prezentowy dla najlepiej przygoto-
wanej szkoły w programie edukacyjno – 
warsztatowym „Zielony Rower”.
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26 września w świetlicy środowiskowej przy 
ul. Oldzańskiej w Gryfowie Śl. już po raz dru-
gi spotkali się tenisiści stołowi w II Turnieju 
Tenisa Stołowego z cyklu „Tenis stołowy dla 
wszystkich”, aby walczyć o Puchar Starosty 
Lwóweckiego. Frekwencja dopisała. Przyje-
chali zawodnicy z powiatów: jeleniogórskiego, 
zgorzeleckiego, lubańskiego. W turnieju wzię-
ło udział 45 zawodników, którzy rywalizowali 
w poszczególnych kategoriach: młodzik, kadet 
+ junior, senior, weteran.

Wyniki poszczególnych kategorii:
Młodzik
1. Damian Gruszka (Jelenia Góra)
2. Hubert Marczuk (Bogatynia)
3. Jakub Gadziński (Jelenia Góra)
Kadet + junior:
1. Kamil Szklany (Lubań)
2. Damian Gruszka (Jelenia Góra)
3. Daniel Kwiatkowski (Jelenia Góra)
Senior:
1. Paweł Wojnarowicz (Krzewie Wlk)
2. Tomasz Kwiatkowski (Krzewie Wlk)
3. Roman Zawadzki (Lubań)
Weteran:
1. Roman Kwiatkowski (Kaczorów)
2. Robert Żarczyński (Jelenia Góra)
3. Sławomir Pawelski (Jelenia Góra)

Podczas trwania zawodów panowała ostra 
rywalizacja i sportowa atmosfera. Najmłodszym 
uczestnikiem rozgrywek był Damian Gruszka 
(10 lat), który pokazał wspaniałą grę. Jest to 
duży talent i na pewno za parę lat będzie o nim 
głośno. Pamiątkowe puchary, medale i dyplo-
my wręczył członek zarządu powiatu Tadeusz 
Jagiełło. 

Tenis dla wszystkich

Trzy lata temu Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny założyło Szkołę 
Podstawową. Przystępowaliśmy do tego przedsięwzięcia pełni obaw, ale 
też pełni entuzjazmu. Dzisiaj z perspektywy czasu, trzyletnich doświad-
czeń i mijającego właśnie Dnia Edukacji Narodowej, nasuwa się kilka 
refleksji.

Nie chodzi o to, by chcieć wypadać lepiej na tle innych. Chodzi o to, by 
tworzyć i mieć dążenia. Pasja, którą wkładamy w codzienność i pracę za-
czyna oddziaływać na innych. Kolejny rok mamy wysokie miejsce w po-
wiecie pod względem wyników sprawdzianu klas szóstych, ale to nie jest 

Refleksje z okazji Dnia Edukacji Narodowej
celem samym w sobie. Celem jest całość kształcenia, stworzenie uczniom 
możliwości rozwoju. Tu wpisuje się jakość wspólnej pracy; szkoły, rodzi-
ców, sołectwa i parafii, także gminy. Dzięki temu, choćby w ostatnich 
dwóch latach mieliśmy kolejny etap modernizacji budynku, ogrzewania, 
nowe ogrodzenie, plac zabaw dla dzieci. Narodził się też pomysł dyrekcji, 
sołectwa, i duszpasterstwa, by szkoła była dostępna przez cały rok dla 
całej społeczności. Są zajęcia w czasie ferii i wakacji, młodzież gra w piłkę 
na boisku szkolnym, dzieci z rodzicami przychodzą na plac zabaw i nikt 
nie niszczy tego co zrobiliśmy gdyż istnieje świadomość, że to jest ich. 
Wielkim sukcesem z pewnością jest wspólnotowość, która pozwala nawet 
przy skromnych środkach, dokonywać rzeczy wielkich. Jedność sołectwa, 
stowarzyszenia i parafii sprawiła, że szkoła przestała być urzędem, a stała 
się miejscem życia i jednym ze sposobów funkcjonowania naszej społecz-
ności. Wszyscy tworzymy po prostu normalność, o którą coraz trudniej 
i której poszukują ludzie z zewnątrz. Dziś chcemy podziękować wszyst-
kim, którzy nas wspomagają i włączają się w życie naszej szkoły. Dzięku-
jemy też tym, którzy zaufali nam i przywożą dzieci nawet spoza Rząsin. 
Wierzymy, że przy takim zaangażowaniu całej społeczności praca nasza 
będzie przynosić wielkie efekty i owoce.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim pracownikom 
szkoły satysfakcji i radości z wykonywanej pracy oraz dużo zdrowia i po-
wodzenia w życiu osobistym.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny
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Trzecia edycja turnieju orlików w ramach rozgrywek OZPN Jelenia Góra 
odbyła się na stadionie Włókniarza Mirsk. Przyjechało 7 drużyn (Apis Jędrzy-
chowice, Skorpiony Lubań, Czarni Lwówek, FA Lwówek Śl., UKS Pieńsk, 
UKS Gryfów Śl. i gospodarze Włókniarz Mirsk). Podzielono drużyny na dwie 
grupy. Trafiliśmy teoretycznie do tzw.: „grupy śmierci” grając ze Skorpionami 
Lubań i Apis Jędrzychowice.

Pierwszy mecz grupowy graliśmy ze Skorpionami, początek spotkania na-
leżał do nas, lecz niewykorzystane sytuacje w piłce się mszczą i tak było tym ra-
zem. W przeciągu 3 minut tracimy 2 bramki. Jednak zespół pokazał charakter 
i doprowadził do remisu, a na 20 sekund przed końcem spotkania mogliśmy 
jeszcze wygrać, lecz strzał Klaudii Bocheńskiej wylądował na spojeniu słupka 
z  oprzeczką. Mecz zakończył się remisem 2:2. W drugim spotkaniu naszej 
grupy Skorpiony pokonały Apis Jędrzychowice 2:1. Wiedzieliśmy, że z Apisem 
nie możemy przegrać, aby awansować do półfinału. Z kolei zespół z Jędrzy-
chowic mecz musiał wygrać. Była zacięta walka. Niesamowite parady naszego 
bramkarza Jakuba Nowosielskiego i piękna bramka Szymona Mazika dała nam 
zwycięstwo 1:0. Jesteśmy w półfinale, gdzie zagraliśmy ze zwycięzcami grupy A 
czyli FA Lwówek Śląski. Początek meczu półfinałowego w wykonaniu naszej 
drużyny był katastrofalny. Po błędach obrońców już w czwartej minucie spo-
tkania przegrywaliśmy 0:2. Dopiero w 6 minucie po składnej akcji w sytuacji 
sam na sam z bramkarzem Lwówka znalazł się Władek Dukacki, który strzela 
dla nas pierwszą bramkę na 1:2. Bramka ta dała nam nadzieje i spowodowała, 
że zespół uwierzył, że jeszcze nic straconego. W dziesiątej minucie spotkania 
po błędzie obrońcy z Lwówka dogodną sytuację wykorzystał Szymon Mazik, 
który strzelił trzecią bramkę w turnieju. Było już 2:2. Gdy wydawało się, że 
spotkanie zakończy się remisem w jedenastej minucie spotkania po składnej 
akcji prawą stroną boiska silnym strzałem w krótki róg bramki strzela dla nas 
trzecią bramkę Dawid Serdeczny – prowadzimy 3:2. Już do końca spotkania 
nie oddaliśmy zwycięstwa i awansowaliśmy do finału. W finale spotkaliśmy się 
gospodarzami turnieju Włókniarzem Mirsk (który wygrał w karnych półfinał 
ze Skorpionami Lubań). 

Przystąpiliśmy do meczu finałowego bardzo skoncentrowani. Wiedzieli-
śmy, że musimy być uważni od początku. W przeciwieństwie do poprzednich 
meczów, w których traciliśmy szybko bramki – w tym od początku dyktowa-
liśmy warunki stwarzając dogodne sytuacje. Już w trzeciej minucie spotkania 
po składnej akcji prowadzenie nam daje Dawid Serdeczny, który strzałem 
w długi róg bramki pokonuje bramkarza Włókniarza. Jest 1:0. Nasza gra się 
nie zmieniała – byliśmy stroną przeważającą i kolejną bramkę zdobywamy  

Orliki wygrywają

w 7 minucie spotkania, a jego autorem jest Władek Dukacki. Prowadzimy 
z gospodarzami 2:0. Dopiero w 10 minucie spotkania Włókniarz miał sytuację 
z rzutu wolnego, lecz strzał zawodnika z Mirska trafia w dobrze ustawiony 
mur. Kolejne minuty meczu to narastająca przewaga naszego zespołu, który 
w 1 minucie strzela trzecią bramkę ,a jej autorem był Dawid Serdeczny. Jest 3:0 
i wiedzieliśmy, że tego meczu nie przegramy. Cieszy postawa naszego zespołu, 
który bez naszego podstawowego obrońcy (Piotra Szurmieja) wygrywa kolejny 
turniej – tym razem w Mirsku. Należy nadmienić, że najlepszym bramkarzem 
turnieju został nasz zawodnik Jakub Nowosielski, który z rąk Burmistrza Mir-
ska odebrał pamiątkowy puchar – gratulujemy. 

Skład naszego zespołu: w bramce Jakub Nowosielski, kapitan – Szymon 
Mazik, Klaudia Bocheńska, Maciej Wieliczko, Patryk Wiktorowicz, Mi-
kołaj Bocian, Seweryn Jeziorny, Hubert Kaczarewski, Dawid Serdeczny, 
Konrad Mieczkowski, Władysław Dukacki. 
Bramki dla Szkółki Piłkarskiej UKS-ZSOiZ Gryfów Śląski:
Szymon Mazik – 4 bramki w turnieju
Dawid Serdeczny – 3 bramki w turnieju
Władysław Dukacki – 2 bramki w turnieju
Trenerem ORLIKÓW Szkółki Piłkarskiej UKS Gryfów jest Arkadiusz Ci-
choń

5 września na stadionie w Lubaniu odbył się kolejny turniej dla chłop-
ców z rocznika 2007 i młodszych. W silnie obsadzonym turnieju Akade-
mia Piłkarska Gryfów Śląski zajęła IV miejsce ulegając tylko zespołom 
z Bolesławca, Lwówka i Lubania. 

Skład drużyny: Damian Lewandowski, Łukasz Baszak, Igor Chu-
dzik, Kamil Złocik, Kacper Gajewski, Piotr Barszczowski, Daniel 
Stecki, Brajan Peszek, Szymon Szymko, Kilian Dżamalis, Oskar  
Masłowski. Trener: Krzysztof Gajewski

Kolejny dobry występ
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W dniach 9-11 września XIII-wieczny Zamek 
Czocha położony nad Kwisą po raz kolejny go-
ścił leśnych edukatorów z całej Polski w ramach  
6. edycji Programu Edukacyjno-Warsztatowego 
„Zielony Rower”. 10 września br. siedemdzie-
sięciu leśnych edukatorów wyruszyło z Zamku 
Czocha do szkół, na specjalnie oznakowanych 
rowerach z plecakami pełnymi pomocy nauko-
wych oraz prezentów dla dzieci i młodzieży.

W przystrojonych szkołach odbyły się występy artystyczne i wysta-
wy prac leśnych, a leśnicy odwdzięczyli się potężną porcją leśnej wiedzy. 
W ciągu jednego dnia z edukacji leśnej skorzystało 2300 dzieci i młodzie-
ży z 36 szkół w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Świeradów z powiatu 
lubańskiego oraz lwóweckiego. Szkoły oceniały przygotowanie leśników 
do zajęć, a leśnicy przygotowanie szkół do „Zielonego Roweru”. Dzięki 
specjalnym kryteriom oceny poznaliśmy najlepiej przygotowane szkoły, 
które zostały nagrodzone bonami na zakup pomocy dydaktycznych oraz 
zaproszeniami na różne zajęcia i warsztaty. W piątek 11 września to edu-
katorzy byli postawieni w roli uczniów szkół ponadpodstawowych i wraz 
z leśnikami Nadleśnictwa Świeradów odwiedzili kolejno przygotowane 
punkty edukacyjne wokół jeziora Złotnickiego i Leśniańskiego prze-
mieszczając się na rowerach oraz przepływając jezioro rowerami wod-
nymi, kajakami oraz łódkami. Żeby zaliczyć wszystkie zadania, leśnicy 
podzieleni na pięć drużyn, musieli wykazać się zespołowością, dzięki cze-
mu mogli osiągnąć więcej niż działając indywidualnie. Bycie jednocze-
śnie nauczycielem i uczniem umożliwia edukatorom leśnym zrozumienie 
swojego odbiorcy, sposobu myślenia i postrzegania lasu oczami ucznia.

W piątkowy wieczór na Sali Rycerskiej w Zamku Czocha odbyło się 
uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji „Zielonego Roweru” oraz 
rozdanie nagród. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicie-
li gmin, powiatów lubańskiego oraz lwóweckiego, Karkonoskiego Parku 
Narodowego, Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, 

Senatora RP – Jana Michalskiego, dyrektorów i nauczycieli szkół oraz 
edukatorów – leśników.

Tym samym serdecznie dziękujemy wszystkim edukatorom za zawo-
dowo przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w szkołach, nauczycielom 
oraz uczniom za bardzo miłe przyjęcie oraz świetne przygotowanie szkół 
i klas. Podziękowania za współpracę powiatom: lubańskiemu, lwóweckie-
mu, senatorowi RP Janowi Michalskiemu, gminom: Świeradów – Zdrój, 
Lubań, Leśna, Gryfów Śląski, Mirsk, Siekierczyn, Kołu Łowieckiemu 
„Jeleń” Jelenia Góra oraz firmom: ULiM Dariusz Szczepański, „Chata za 
wsią”, Tom – Sport, Interferie Aqua Park Sport Hotel.

Katarzyna Męcina (Nadleśnictwo Świeradów)

Od redakcji: 
Działania w ramach programu Zielony Rower były prowadzone rów-

nież w gryfowskich szkołach: Szkole Podstawowej (fot. powyżej), Gim-
nazjum oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (fot. na 
okładce). Jednym z laureatów zostało Gimnazjum w Gryfowie Śląskim, 
o czym można przeczytać na stronie 13.

Zielony Rower

Zielony Rower w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim
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KIERUNEK PRZEZ GODZINA ODJAZDU
BOLESŁAWIEC LWÓWEK ŚL., RAKOWICE WLK. 1 11:39 L     11:39 Y     19:39 L 
CZERNIAWA ZDRÓJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 3 6:55 D
GRUDZA MIRSK, GIEBUŁTÓW, RĘBISZÓW 3 15:43 Dm
GRYFÓW SZPITAL 2 10:24 D
GRYFÓW ŚLĄSKI RYNEK 3 6:15 D     14:45 D     16:35 D
JELENIA GÓRA 2 6:21 PL4-7
JELENIA GÓRA CHMIELEŃ 2 6:42 S     7:12 D     8:00 D     8:37 b     12:08 D     13:39 Dm

14:12 b     16:00 D     18:26 D     20:56 an
JELENIA GÓRA LUBOMIERZ, WOJCIECHÓW 2 5:25 Dn    8:50 D   10:39 N
KAMIENNA GÓRA JELENIA GÓRA 1 11:15 b
LUBAŃ MIRSK, LEŚNA 1 8:21 S     12:49 D     15:19 D     17:31 Dm
LUBAŃ OLSZYNA 1 7:17 S     8:18 LD     8:18 S    9:45 D     10:27 D     10:57 D     11:34 d 

12:00 D     12:20 D     13:18 D     13:53 Vc     15:10 D     15:44 D
17:03 Vb     19:20 Dm     19:53 Vbn     22:54 Vbn

LUBAŃ UBOCZE, OLSZYNA 3 7:00 Dn
LUBOMIERZ 2 7:17 S     13:40 S
LUBOMIERZ UBOCZE, OLESZNA PODGÓRSKA 3 7:34 S
LWÓWEK ŚLĄSKI GRADÓWEK 3 8:28 S     8:28 DH     12:44 Dm     14:20 S     16:30 AHm     17:07 Dm
LWÓWEK ŚLĄSKI LUBOMIERZ, PŁAWNA GÓRNA 2 10:05 Dm     12:40 Dm     14:20 Dm     15:35 S     16:30 S
LWÓWEK ŚLĄSKI RZĄSINY 2 6:50 S     9:30 Dm     12:50 AH
MIRSK WIEŻA 3 16:08 D
POBIEDNA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 1 14:33 S
RAKOWICE WIELKIE LWÓWEK ŚLĄSKI 3 7:00 Dm     7:07 Dm
SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 3 8:16 L     16:22 L
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ MIRSK 3 5:48 D     8:16 Y     9:24 N     10:33 Dm     13:43 Dm     

14:19 D     15:08 D     18:08 Dm
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ PROSZÓWKA 3 10:24 D
ŚWINOUJŚCIE D.A. LUBAŃ, MIĘDZYZDROJE 3 20:30 PL4-7
WROCŁAW LWÓWEK ŚLĄSKI, ZŁOTORYJA 3 5:57 Vc     8:42 Vb     13:57 Vbn     16:52 Vbn
ZGORZELEC LUBAŃ, NOWA KARCZMA 2 5:17 D     7:12 D     15:08 D     16:25 bX     18:08 an
ZGORZELEC LUBAŃ, TRÓJCA 2 8:23 b

OZNACZENIA KURSÓW:
4-7 – kurs od czwartku do niedzieli; A – kursuje od poniedziałku do piątku
a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 grudnia
b – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych  
i w dniu 25 grudnia  
c – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych 
oraz w dniach 25 i 26 grudnia
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
d – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy i drugi dzień  

Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 grudnia
H – kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych 
przerw świątecznych
L – kursuje w okresie ferii letnich; m – nie kursuje w dniach 24 i 31 grudnia
N – nie kursuje 25 grudnia i w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 grudnia
P – kurs pospieszny; S – kursuje w dni nauki szkolnej
V – kurs przyspieszony; X – w dniu 24 grudnia kurs tylko do Lubania
Y – kurs od poniedziałku do soboty w okresie trwania roku szkolnego

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW
GRYFÓW ŚLĄSKI – DWORZEC KOLEJOWY / DWORZEC AUTOBUSOWY

Rozkład ważny od 1.09.2015
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GRYFÓW ŚLĄSKI D.K. 1 6:44 D     7:04 S     14:47 D     15:02 Dm     16:37 D
JELENIA GÓRA CHMIELEŃ 1 6:40 S     8:35 b     13:37 Dm     15:58 D
JELENIA GÓRA LUBOMIERZ, WOJCIECHÓW 1 10:37 N

LUBAŃ GRYFÓW ŚLĄSKI, OLSZYNA 1 10:25 S     15:39 D     19:15 Dm
LUBAŃ GRYFÓW ŚLĄSKI, UBOCZE 1 6:55 Dn
LUBAŃ OLSZYNA 1 6:17 D     7:15 S     12:15 D     13:55 Vc    

17:05 Vb     19:55 Vbn     22:56 Vbn
LUBOMIERZ 1 7:15 S
LWÓWEK ŚLĄSKI GRADÓWEK 1 8:26 S     8:26 DH     12:42 Dm     17:05 Dm
LWÓWEK ŚLĄSKI LUBOMIERZ 1 10:02 Dm
RAKOWICE WIELKIE LWÓWEK ŚLĄSKI 1 7:05 Dm
WROCŁAW LWÓWEK ŚLĄSKI, ZŁOTORYJA 1 5:54 Vc     8:39 Vb     13:54 Vbn     16:50 Vbn
ZGORZELEC LUBAŃ 1 5:20 D     7:15 D

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW
GRYFÓW ŚLĄSKI – RYNEK – STANOWISKO NR 1 (KOŁO APTEKI)

OZNACZENIA KURSÓW:
b – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w i dzień Świąt Wielkanocnych  
i w dniu 25 grudnia  
c – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych 
oraz w dniach 25 i 26 grudnia
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
H – kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych 

przerw świątecznych
m – nie kursuje w dniach 24 i 31 grudnia
N – nie kursuje 25 grudnia i w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 grudnia
S – kursuje w dni nauki szkolnej
V – kurs przyspieszony

Rozkład ważny od 1.09.2015

CZERNIAWA-ZDRÓJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 1 6:57 D
GRUDZA MIRSK, GIEBUŁTÓW, RĘBISZÓW 1 15:45 Dm
GRYFÓW SZPITAL 1 9:54 Dm     10:26 D
LUBAŃ MIRSK, LEŚNA 1 8:23 S     12:51 D     15:21 D     17:33 Dm
MIRSK WIEŻA 1 16:10 S
POBIEDNA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 1 14:35 S
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ MIRSK 1 5:50 D     9:26 N     10:35 Dm      14:21 D     18:10 Dm
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ PROSZÓWKA 1 10:26 D

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW
GRYFÓW ŚLĄSKI – RYNEK – STANOWISKO NR 2 (NAPRZECIW TAXI)

OZNACZENIA KURSÓW:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
d – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielka-
nocnych oraz w dniach 25 i 26 grudnia

m – nie kursuje w dniach 24 i 31 grudnia
N – nie kursuje 25 grudnia i w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
S – kursuje w dni nauki szkolnej

Rozkład ważny od 1.09.2015

PRZYJAZDY KIERUNEK ODJAZDY
6:20 KD-Os 1)     8:24 KD-Os     10:07 KD-Os     14:10 PR-R 1)
16:48 KD-Os 2)     20:29 KD-Os

JELENIA GÓRA 6:25 KD-Os      8:30 KD-Os     10:56 PR-R     14:57 KD-Os 1)   
16:50 KD-Os 2)     16:52 KD-Os 1)     18:53 KD-Os

14:57 KD-Os 1) LEGNICA 10:07 KD-Os
6:24 KD-Os     8:30 KD-Os 1)     10:55 PR-R     14:57 KD-Os 1)
16:50 KD-Os 2)     16:50 KD-Os 1)    18:50 KD-Os

WĘGLINIEC 6:27 KD-Os 1)   8:32 KD-Os     10:07 KD-Os     14:10 PR-R 1)
16:54 KD-Os 1)     16:54 PR-R 2)     20:29 KD-Os

8:30 KD-Os     14:57 KD-Os 1) ZGORZELEC 6:27 KD-Os 1)     14:10 PR-R 1)

10:55 PR-R     16:52 KD-Os 1)     18:50 KD-Os ZIELONA GÓRA 6:27 KD-Os 1)     8:32 KD-Os 2)     14:10 PR-R 1)     16:54 PR-R 2)
8:30 KD-Os 1) 10:55 PR-R     16:52 KD-Os 1)     18:50 KD-Os ŻARY 6:27 KD-Os 1)     8:32 KD-Os 2)     14:10 PR-R 1)     16:54 PR-R 2)

OZNACZENIA KURSÓW:
1) – kursuje 1-5
2) – kursuje 6,7
1 – w poniedziałki
5 – w piątki
6 – w soboty
7 – w niedziele

 
PR – Przewozy Regionalne
KD – Koleje Dolnośląskie
Os. – osobowy
R – REGIO
Wszystkie kursy 
z peronu numer I.

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
Przewozy Regionalne – 703 20 20 20 (24h)
Koleje Dolnośląskie – +76 753-51-22 (8:00-20:00); +76 753-52-05 (24h)

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW Rozkład ważny: 18.10.2015 – 12.12.2015
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Wicemistrzami Dolnego Śląska w rowerach górskich MTB zostali 
zawodnicy Szkolnego Koła Cyklistycznego z ZSOiZ im. Jana Pawła II 
z Gryfowa Śląskiego. 3 października o godzinie 6:15 udaliśmy się w skła-
dzie: Kamil Romanowski, Marcin Dec, Tomasz Dąbrowa, Krystian 
Szczepanik, Michał Jezioro, Bartosz Kudła oraz opiekun Arkadiusz 
Cichoń na Szkolne Mistrzostwa Dolnego Śląska w rowerach górskich 
MTB. Przyjechaliśmy o godzinie 8:30 do  Chojnowa – gdzie nasza dru-
żyna miała zmierzyć się na 6 kilometrowej trasie z rywalami z innych 
szkół naszego województwa. Zapisy do startu trwały do godziny 9:30. 
Okazało się, że w wyścigu zawodników szkół ponadgimnazjalnych wy-
startuje 38 zawodników reprezentujących 14 szkół.

Start naszych zawodników był zaplanowany na godzinę 12:30. Więc 
mieliśmy sporo czasu, aby zapoznać się z trasą, przygotować rowery 
i obrać odpowiednią taktykę przed startem. Pomimo, że sprzęt (rowery) 
naszych zawodników odbiegały klasą od zawodników z innych ekip (tre-
nujących w zawodowych klubach) nastroje w ekipie z ZSOiZ Gryfowa 
były bojowe i podejście zdrowe (jak to Tomek mówił, żadnej „spiny”). 
Trasa była szybka z licznymi podjazdami i zjazdami. Wiedzieliśmy, że 
jazda będzie bardzo szybka i męcząca. Zawodnicy przed startem musieli 
podpisać listy imienne, każdy obowiązkowo musiał mieć kask. W tym 
roku organizatorzy zapewnili wiele atrakcji: była loteria dla uczestników 
zawodów (do wygrania plecaki i dwa rowery górskie). Zawodnicy musieli 
pokonać trzy pętle po 2 kilometry.

Na starcie w pierwszym rzędzie stanęli liderzy grup. Kapitanem naszej 
drużyny był Kamil Romanowski, który stojąc w pierwszy rzędzie miał 
nadawać ton naszym chłopakom. Po pierwszej pętli nie było dość dobrze 
bo tylko w pierwszej dwudziestce był Kamil. Dopiero na drugiej pętli za-
wodnicy nasi zaczęli odrabiać straty. Była to walka o jak najwyższą  loka-
tę i walka z samym sobą,aby ukończyć wyścig – bo kilku zawodników po 
wywrotkach wycofało się z zawodów. Tomek Dąbrowa pomimo uczest-
niczenia w takiej wywrotce – z krwawiącą nogą jechał i walczył na trasie 
dalej. Należy podkreślić zaangażowanie wszystkich zawodników naszej 
ekipy, którzy z grymasem na twarzy walczyli o jak najwyższe miejsce. 
Sukcesem był fakt, że wszyscy zawodnicy naszej szkoły ukończyli wyścig.
Lokaty naszych zawodników:
10 miejsce: kapitan Kamil Romanowski – poprawił się o 7 pozycji w sto-
sunku do ubiegłego roku.
16 miejsce: Tomasz Dąbrowa (dla mnie „czarny koń” zawodów).

Nasi wicemistrzami Dolnego Śląska

21 miejsce: Marcin Dec (dojechał do mety pomimo, że zerwał mu się 
podczas wyścigu łańcuch).
22 miejsce: Michał Jezioro, który na ostatniej pętli starał się dogonić Marcina.
28 miejsce: Krystian Szczepanik - młody zawodnik z sercem do walki
29 miejsce: Bartosz Kudła, który przesuwał się z ostatniego miejsca stop-
niowo, ale dał radę.
Stanowiliśmy drużynę i to dało nam sukces. W punktacji zespołowej za-
jęliśmy II miejsce.
Jesteśmy WICEMISTRZAMI  DOLNEGO ŚLĄSKA – dziwne, ale 
prawdziwe! Brawo CHŁOPAKI!

Zawodnicy śmiali się, że jakby na czas dojechały koszulki (kurier do-
starczył po wyścigu) ufundowane przez Arkadiusza Cichonia i Firmę Ma-
tusewicz Budowa Maszyn S.J., może byłoby pierwsze miejsce. Kto wie? 
      Arkadiusz Cichoń


