Posesje ze znakiem jakości
Po trzech latach przerwy i pod zmienionym tytułem wznowiono konkurs Wieś Gminy
Gryfów Śląski Czysta i Gospodarna. Obecnie
jego nazwa brzmi „Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski”. Na sesji Rady Miejskiej zorganizowanej w świetlicy wiejskiej w Proszówce odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu oraz
rozdanie nagród. Wcześniej komisja konkursowa w składzie: Joanna Małoszczyk, Stella Suchako-Wróblewska, Witold Mikos, Jerzy Guzy
i Paweł Rubaj przeprowadziła lustrację posesji.
Do konkursu zgłoszono 18 posesji z wszystkich sołectw naszej gminy – pięć z Ubocza,
cztery z Rząsin, po z dwie z: Krzewia Wielkiego, Młyńska, Wieży i Wolbromowa oraz jedną
z Proszówki.
Po przeprowadzonej lustracji i dokonaniu
oceny poszczególnych posesji, komisja postanowiła: przyznać I miejsce i nagrodę w wysokości
700 zł państwu Beacie i Radosławowi Gawlakom z Ubocza, II miejsce i nagrodę w wysokości 600 zł państwu Renacie i Arturowi Szostakom także z Ubocza, a III miejsce i nagrodę
w wysokości 500 zł państwu Edycie i Wojciechowi Pawlukom z Rząsin.

Zwycięzcy w konkursie „Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski”.

Ponadto wyróżniono i nagrodzono nagrodami w wysokości 300 zł państwa: Barbarę i Jerzego Pasiaków z Wieży, Elżbietę i Bogdana
Roskowińskich z Rząsin, Krystynę i Witolda
Hasiuków z Proszówki, Elżbietę i Sławomira
Łopągów z Wolbromowa, Alicję i Franciszka
Polesiaków z Ubocza, Janinę i Marka Sokołowskich z Młyńska, Małgorzatę i Krzysztofa
Bentkowskich z Krzewia Wielkiego
Dopełnieniem uroczystości była prezentacja
zdjęciowa wszystkich nagrodzonych posesji,
dzięki której goście, zebrani na sesji także mogli
podziwiać najpiękniejsze wiejskie posesje.
W podsumowaniu protokołu komisji czytamy: odwiedzając poszczególne posesje członkowie komisji mieli możliwość zobaczenia
niepowtarzalnego piękna, naszej gryfowskiej
wsi, wspaniałych pomysłów i rozwiązań. Wybrać wśród pięknych tę najpiękniejszą nie było
łatwym zadaniem i tu bardzo pomocna okazała

Wyróżnieni w konkursie „Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski”.
się punktacja wykonywana przez poszczególnych członków komisji. Przyznawano punkty
za: utrzymanie czystości, ładu i porządku na
posesji, zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, zagospodarowanie posesji elementami małej
architektury, estetykę zabudowań, oryginalność
i pomysł na zagospodarowanie posesji, rozwiązania ekologiczne i regionalne.

Beata i Radosław Gawlakowie (Ubocze 195)
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Zgodnie z regulaminem konkursu nagrodzone posesje otrzymały znak jakości posesji.
Jak czytamy w protokole komisji: Od tego roku
takim znakiem są kwiaty słoneczników, symbolizują świecące słońce, tak też zamieszczony na
posesji znak informować będzie, że ta posesja
świeci przykładem. Zachęcamy do umieszczenia tabliczki w widocznym miejscu na zewnątrz
posesji.

Renata i Artur Szostakowie (Ubocze 162)

Edyta i Wojciech Pawlukowie (Rząsiny 91)

Krystyna i Witold Hasiukowie (Proszówka 71)

Alicja i Franciszek Polesiakowie (Ubocze 132)

Janina i Marek Sokołowscy (Młyńsko 35)

Barbara i Jerzy Pasiakowie (Wieża 51/1)
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Jazda torami bez trzymanki
Z wielkim przytupem rozpoczęło swoje jesienno-zimowe gawędy historyczne Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego. Była więc wirtualna podróż parowozem po liniach kolejowych z Gryfowa Śląskiego
do Lubania. Odwiedziliśmy stare dworce na trasie z Gryfowa Śląskiego
do Jeleniej Góry. Dojechaliśmy do Lwówka Śląskiego przez Lubomierz
i Pławną. Oczywiście nie zapomnieliśmy o trasie kolejowej do Świeradowa Zdroju, Pobiednej i dalej. Zgromadzona, wierna publiczność brawami
nagrodziła brawurowo prowadzącego prelekcje „Torami do Gryfowa i dalej” Jana Wysopala.
Hitem okazał się film pana Edwarda Miłosza „Gryfowskie dziewczęta”. Polały się niejedne łzy, co wrażliwszej części publiczności. Odpowiednio dobrana muzyka, fotografie z minionych lat i głos lektora, to
wszystko wpłynęło na sukces tego artystycznego przedsięwzięcia. Duże
brawa i szacunek dla pana Edwarda. Oprócz naszej wiernej i wspaniałej gryfowskiej publiczności, odwiedzili nas radni Mirska i Świeradowa
Zdroju oraz zwycięzcy konkursu kulinarnego z ostatnich Kwisonaliów
2016 pan Romuald Fryst z małżonką Zofią.
Wielkie podziękowania dla członków Towarzystwa: pań Angeli, Barbary, panów Jerzego, Franciszka, Lecha i dwóch wspaniałych Zbyszków.
Osobne podziękowania dla dobrych duchów tego „Zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej” pracowników biblioteki Agnieszki Szymańskiej i Pawła Rubaja. Towarzystwo zaprasza na następne comiesięczne gawędy historyczne, gdyż jak mówi sam prezes TMG Jan Wysopal,
nasz „Sezon teatralny” został rozpoczęty i potrwa aż do wiosny 2017.
TMG

Spotkanie
z mieszkańcami Indii

3 października w Szkole Podstawowej
w Gryfowie Śląskim doszło do niezwykłego
spotkania uczniów z gośćmi z Indii. Państwo
Szaki Singh i jego żona Ewa Strzelczyk Singh
są mieszkańcami tego egzotycznego kraju.
Pani Ewa opowiadała uczniom o zwyczajach, kulturze, religii i zabytkach. Atrakcyjnym
tłem zajęć były barwne zdjęcia ukazujące Indie.
Początkowo onieśmieleni uczniowie, szybko
nawiązali interesującą rozmowę z gośćmi. Zadawali szereg pytań świadczących o dużym
zainteresowaniu tematem. Było to ciekawym
doświadczeniem dla uczniów i niepowtarzalną
szansą, by bezpośrednio zetknąć się z zagadnieniami, które znają tylko z podręczników i lekcji
przyrody. To doświadczenie pomoże im w poznaniu i zrozumieniu kultury innego państwa.
Na pamiątkę spotkania Państwo Singh ofiarowali szkolnej bibliotece powieść pt. „Smaki Indii. Saga rodziny Sehvag” autorstwa Pani Ewy.
Ewa Kasprzak
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Mieszkańcy uczcili remont Słonecznej
Poza oficjalnym odbiorem drogi, mieszkańcy ul. Słonecznej postanowili sami dokonać
jej otwarcia. Uroczystość odbyła się w sobotę
24 września, przewodniczył jej radny Ryszard
Sawczak.
Wspólnie dokonano przecięcia wstęgi,
a następnie rozpoczęła się sąsiedzka biesiada.
Na chodniku ustawiono stoły, na których poza
wieloma smakołykami, królował przepyszny
sernik upieczony przez panią Marię Jabłońską.
Nie zabrakło także lampki szampana, dla podkreślenia wyjątkowości chwili.
Radość mieszkańców ulicy Słonecznej jest
uzasadniona. Skończyły się ich wieloletnie problemy z podtapianiem budynków, szczególnie
w trakcie ulewnych deszczów. Ciągłe wypompowywanie wody, zniszczenia mienia i inne
niedogodności, to już teraz przeszłość i mieszkańcy ul. Słonecznej mogą spać spokojnie. Ulica ma obecnie nową sieć kanalizacji deszczowej,
przy okazji wymieniono także sieć wodociągową, która była w bardzo złym stanie.
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INFORMACJE Z M-GOK
Zaproszenie na koncert
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na klimatyczny, jesienny wieczór z poezją śpiewaną. Wydarzenie odbędzie się w ramach
cyklu spotkań kulturalnych „Kolacja z artystą”. Już 23 października
o godz. 17.00 w sali widowiskowej M-GOK spotkamy się z duetem
„BEZ NAZWY LIRYCZNIE”. Wstęp na koncert jest bezpłatny.
Duet BEZ NAZWY LIRYCZNIE powstał w 2014 roku. Skład zespołu to: Mariusz Zajączkowski (gitara, śpiew) & Andrzej Brzozowski
(gitara, harmonijka ustna, śpiew). Zajmują się muzyką określaną jako
poezja śpiewana, piosenka autorska. Nie stronią także od klimatów szuwarowo-bagiennych wyśpiewując czasami szanty... Powstali jako zespół
śpiewający covery i na tym mieli poprzestać... Na zaproszenie Piotra
"Kuby" Kubowicza z Piwnicy Pod Baranami wzięli udział w widowisku słowno-muzycznym - "Miłość o zapachu nieba". Na zaproszenie
organizatorów wydarzeń muzycznych uczestniczyli w kilku koncertach
występując jako support m.in. zespołu Raz Dwa Trzy oraz Janusza
Radka i Roberta Kasprzyckiego. Wystąpili na scenie Ogólnopolskiego
Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie,
na Festiwalu Poezji Śpiewanej, Piosenki Autorskiej i Sztuk Różnych
w Kędzierzynie Koźlu, gdzie otrzymali wyróżnienie oraz nominację do
udziału w BAZUNIE czyli Ogólnopolskim Turystycznym Przeglądzie
Piosenki Studenckiej. Gdzieś po drodze trafiło się także solowe wyróżnienie Andrzeja Brzozowskiego w STACHURIADZIE czyli Dąbrowskich Spotkaniach z Poezją Śpiewaną – Grochowice 2016. Zazwyczaj
grali na rzecz potrzebujących w celu zebrania środków na ich leczenie.
Współpracują z muzykiem tworzącym w przeszłości zespół Stare Dobre
Małżeństwo czyli Dariuszem Czarnym (obecnie zespół U STUDNI)
oraz Rafałem Nosalem (zespół GRUPA BOHEMA), którzy wspólnie
tworzą niezwykle poetyczny i energetyczny duet CZARNY NOSAL.
Panowie grają wszystko to, co ich samych porusza i co sprawia, że
można podzielić się z publicznością masą pozytywnej energii i nadziei.

M-GOK zaprasza na zajęcia
STUDIO FILMOWE KACZKA
(młodzież od 16 lat, dorośli)
środy od godz. 19.00
Instruktor: Mariusz Dragan
PRACOWNIA KREATYWNA
„TWORZYWO”
(dzieci i młodzież)
czwartki 17.00 – 19.00
Instruktor: Anna Marcinkowska
KOŁO SZACHOWE
(dzieci, młodzież, dorośli)
środy 17.45 – 19.15,
Instruktor: Wiesław Jończyk

PRACOWNIA WYROBU
BIŻUTERII I DECOUPAGE
(dzieci starsze i młodzież szkół ponadpodstawowych); soboty 10.00 – 13.00
Instruktor: Elżbieta Kurec
STUDIO TAŃCA NOWOCZESNEGO
(dzieci i młodzież)
środy 15.30 – 16.30 grupa starsza,
16.30 – 17.30 grupa młodsza
Instruktor: Mariusz Kozak
PLASTOLANDIA
(ELEMENTY SENSOPLASTYKI)
(maluchy 1-4 lata z opiekunami)
poniedziałki 11.00 – 12.00
Instruktor: Magdalena Antonowicz

PRACOWNIA PLASTYCZNA „KLEKS”
(dzieci i młodzież); wtorki 16.30 – 18.00
Instruktor: Magdalena Antonowicz
SALSATION
(młodzież, dorośli)
poniedziałki, czwartki 19.30 – 20.30
Instruktor: Paulina Rypuła-Abdelzaher
JOGA
(młodzież, dorośli) środy 18.00 – 19.15
Instruktor: Corinna Szymocha
AEROBIK
(młodzież, dorośli)
wtorki, czwartki 18.00 – 19.00
Instruktor: Agnieszka Cichoń
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42. Rajd Młodzieży Szkolnej

700 tysięcy z promesy

Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 700 tys.
zł. Dotacja zostanie przekazana na przebudowę
drogi gminnej w Wolbromowie. Gmina musi
zrealizować zadanie do końca 2016 roku.

Rajd Młodzieży Szkolnej zorganizowano 23-25 września. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Zarząd Oddziału „Ziemi Jeleniogórskiej” Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Jeleniej Górze. Rajd odbył się pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów
Śląski Olgierda Poniźnika. Komandorem rajdu był Wojciech Król, zaś komandorem honorowym
Zdzisław Gasz. Zakończenie, rozdanie nagród i pucharów odbyło się w Gimnazjum w Gryfowie
Śląskim.
W 42. Rajdzie Młodzieży Szkolnej Gryfów Śl. 2016 wzięło udział 32 drużyny (283 uczestników
+ 32 opiekunów). Wyznaczono osiem tras rajdowych, w tym ósma przeznaczona była dla przedszkolaków. Dzieci z gryfowskiego Przedszkola Publicznego dzielnie uczestniczyły w rajdzie.
Przeprowadzono także konkurs wiedzy o Gryfowie Śląskim, który wygrała drużyna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śl.
Drużyna „Eko-gryfiki” ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie wygrała konkurs o ochronie
przyrody. Ponadto zdobyła Puchar Komandora rajdu Wojciecha Króla dla najlepszej drużyny
w szkołach podstawowych (opiekunem drużyny jest Mariola Kotowicz). Gimnazjum w Gryfowie
Śląskim reprezentowała grupa pod opieką Justyny Atrachimowicz i Aleksandry Suduł. Obszerna
relacja fotograficzna znajduje się na stronie http://www.gimnazjum.gryfow.pl/
Nagrody w konkursie ufundował burmistrz Olgierd Poniźnik. Poczęstunek dla wszystkich
uczestników rajdu zapewnił Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Związek Kombatantów RP i BWP
Związek Inwalidów Wojennych RP
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
zapraszają na uroczystość z okazji

ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada (piątek) 2016 r.
10.30 – Kościół Parafialny w Gryfowie Śląskim
Msza Święta w intencji Ojczyzny
11.30 – Tablica Pamiątkowa ku czci
Kombatantów Ziemi Gryfowskiej
- występ „Wesołych Nutek” ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Łużyckiej Brygady Wojsk
Ochrony Pogranicza w Gryfowie Śląskim
- składanie kwiatów

Szanowni Pracownicy
Jednostek Oświatowych
funkcjonujących na obszarze
Gminy Gryfów Śląski

Kształtowanie ludzkich umysłów
i serc to nie lada wyzwanie
dla współczesnej edukacji..
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
dziękując za współpracę, oddanie i trud
włożony w niesienie przysłowiowego
kaganka oświaty, życzymy wszystkim
pracownikom oświaty radości, satysfakcji
z wykonywanej pracy oraz sukcesów
w życiu zawodowym i osobistym
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik
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Sesja w Proszówce
Wrześniowa sesja Rady Miejskiej Gminy
Gryfów Śląski tym razem odbyła się w Proszówce. Głównym jej tematem była ocena realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2016
roku. Część zadań rozpoczętych w pierwszym
półroczu pomyślnie dobiega końca, a pozostała
część będzie realizowana i zakończona w drugim półroczu. Jak twierdzi burmistrz Olgierd
Poniźnik, nie ma żadnych zagrożeń, co do realizacji zadań na 2016 r., wszystkie przebiegają
planowo. Samorząd otrzymał także dodatkowe
pieniądze z Funduszu Gruntów Rolnych na
wykonanie drogi do kaplicy w Proszówce oraz
promesę na dwa zadania ze środków MSWiA
na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk
żywiołowych.
W trakcie sesji odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu Piękna Posesja Gminy
Gryfów Śląski, miała także miejsce prezentacja
dorobku stowarzyszeń rozwoju sołectw. Gryfowskim radnym: Robertowi Skrzypkowi i Jerzemu Guzemu wręczono odznaki „Za opiekę
nad zabytkami”, przyznane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a OSP w Proszówce, na ręce sekretarza OSP Kamili Zajączkowskiej i prezesa zarządu OSP Jana Augusta,
motopompę pożarniczą Posejdon ufundowaną
przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego
oraz Gminę Gryfów Śląski.
Pożegnano także odchodzącą na emeryturę, wieloletnią pracownicę Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Renatę Cichońską (więcej na str. 8).

Nagrodzeni za opiekę
nad zabytkami

Poniżej przedstawiamy fragment uzasadnienia wniosku o przyznanie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego odznaki „Za opiekę nad zabytkami”.
Pan Robert Skrzypek jest znakomitym regionalistą i kolekcjonerem pamiątek historycznych
miasta i gminy Gryfów Śląski. W swojej działalności społecznej wykazał wiele inicjatywy na rzecz
ratowania zabytków. Był między innymi inicjatorem rewitalizacji rynku Starego Miasta w tym
szczególnie gryfowskiej fontanny. Z jego inicjatywy został odrestaurowany także pomnik „Ku czci
poległych Rosjan w walkach napoleońskich” zlokalizowany na gryfowskim cmentarzu parafialnym. Był także współinicjatorem powstania lapidarium w Wieży, które powstało z płyt nagrobnych
dawnego cmentarza ewangelickiego w Wieży Dolnej. Pan Robert Skrzypek jako Przewodniczący
Rady Miejskiej corocznie wspiera przyznanie z budżetu gminy środków finansowych na rzecz ratowania bogatego jak na nasze miasto dziedzictwa kulturowego.
Pan Jerzy Guzy był pomysłodawcą utworzenia lapidarium w sołectwie Wieża, które
powstało z płyt nagrobnych byłego cmentarza
ewangelickiego w Wieży. Był nie tylko pomysłodawcą, ale i realizatorem wspólnie z kilkoma
mieszkańcami i sołtysem pracując społecznie
poświęcił wiele godzin na jego utworzenie. Odnalezienie zabytkowych płyt nagrobnych i budowa lapidarium to przede wszystkim zasługa
pana Jerzego Guzego. Jest on także współautorem i wykonawcą pamiątkowej tablicy upamiętniającej to historyczne przedsięwzięcie. Ponadto jest bardzo zaangażowany w inne działania
na rzecz rewitalizacji zabytków naszej gminy
i miasta. Z jego inicjatywy będzie rewitalizowany zabytkowy budynek w Wieży nr 51.

OGŁOSZENIE O WYKAZACH

Stowarzyszenia rozwijają wieś
Jednym z punktów wrześniowej sesji Rady Miejskiej była prezentacja dorobku stowarzyszeń
rozwoju sołectw. Prezentacje z imponującym, wieloletnim dorobkiem zaprezentowali przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Proszówka (Anna Zawisza-Paliwoda) i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rząsiny (Stanisław Czajewicz). O najmłodszym stowarzyszeniu, powstałym w Uboczu
opowiedział Edward Sidorenko.
Tylko w trzech wsiach naszej gminy nie działają jeszcze stowarzyszenia. Być może po pełnych
osiągnięć i sukcesów prezentacjach tych, które działają wyjątkowo prężnie, pozostałe sołectwa zainspirują się i założą własne, żeby móc pozyskiwać granty na działalność.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy
nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem,
dzierżawę w roku 2016 znajdują
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.

PAŹDZIERNIK 2016 KURIER GRYFOWSKI

7

Pani Renata jest już emerytką
Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej, w związku z przejściem na emeryturę, pożegnano wieloletnią pracownicę M-GOPS Renatę Cichońską.
Kierownik M-GOPS Krystyna Pietruszewska nie
kryła łez, gdyż pani Renata była wyróżniającym
się, doświadczonym i cenionym pracownikiem. Poniżej przedstawiamy obraz pracy oraz osoby pani
Renaty Cichońskiej okiem pani kierownik.
Renia to kobieta pełna energii, zawsze gotowa do wsparcia drugiego człowieka. Osoba
o wysokiej kulturze osobistej. Pracownik oddany i rzetelny w swojej pracy zawodowej. W charakterze pracownika socjalnego na różnych stanowiskach – ostatnie specjalista pracy socjalnej
– przepracowała trzydzieści lat. Lat trudnych,
obfitujących w wydarzenia tragiczne z perespektywy osób i rodzin, którym niosła pomoc,
ale też i przynoszących satysfakcję z doskonale
wypełnionych obowiązków. Renia towarzyszyła i odwiedzała osobę, która umierała w wyniku choroby nowotworowej i nigdy nie zapomnę jak płakała nad ostatnim listem w którym
podopieczny dziękował jej za wsparcie na łożu
śmierci.
Od ponad 20 lat pełniła rolę opiekuna prawnego pani Ireny mieszkającej w DPS w Legnickim Polu. Obowiązku tego podjęła się na
skutek prośby umierającej matki pani Ireny.

Przez 16 lat była ławnikiem w Sądzie Rodzinnym we Lwówku Śl.
Przez trzynaście lat nie zdarzyło się, aby nie
odebrała telefonu w czasie wolnym od pracy
i odmówiła pomocy podczas interwencji, czy
pożaru nawet w godzinach nocnych. Pracowała
na trudnym terenie, który obejmował sołectwo
Wieża oraz ulice: Andersa, Floriańską, Grodz-

ką, Kusocińskiego, Malowniczą, Młyńską, Oldzańską, Strzelniczą, Wiosenną, Wojska Polskiego, Zieloną.
Do pracy przychodziła pierwsza o 6.45 lub
6.30 wszystkim robiła kawę oraz wietrzyła pomieszczenia przed pracą. Bardzo nam jej brakuje...

Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim...
W związku ze śmiercią byłej sołtys Ubocza Marzeny Herdzik składamy kondolencje rodzinie zmarłej, a poniżej publikujemy tekst
mowy pożegnalnej, którą wygłosił burmistrz Olgierd Poniźnik.
Pogrążona w smutku rodzino!
Szanowni zebrani!
Stoimy nad trumną zmarłej Marzeny i aż wierzyć się nie chce, że jej
już nie ma wśród nas. Niestety jest to prawdziwe. Dlatego też godzi się
przypomnieć jej drogę życiową i społeczną bo w pełni sobie na to zasłużyła.
Marzena urodziła się i wychowała w Uboczu. Tu ukończyła Szkołę Podstawową, a następnie szkołę handlową w Lubaniu.
Pomagała małżonkowi Ryszardowi prowadzić gospodarstwo rolne
i wychować dwie córki: Basię i Dorotę. Praktycznie od zarania cechowała ją pasja społecznego działania. Zaczniemy od pełnienia funkcji sołtysa
w latach 2007-2014. Pełnienie tej funkcji przypadło w bardzo trudnym powodziowym okresie, szczególnie w 2012 roku. Pracowała całymi dniami
i nocami organizując pomoc żywnościową i akcje sprzątania. Nie odmówiła
nikomu pomocy.
Pracowała z pełnym zaangażowaniem w innych organizacjach Sołtys Marzena Herdzik odbiera nagrodę Społecznik Roku.
m.in. mocno związana była ze Szkołą Podstawową w Uboczu. Była wie- Zdjęcie archiwalne styczeń 2013 r.
loletnią Przewodniczącą Rady Rodziców, była – jak napisały koleżanki ze
szkoły – i uczennicą i przyjaciółką i koleżanką, a od 15 kwietnia 2015 roku była woźną szkoły. Pragnęły podkreślić, że zawsze była pogodna, serdeczna
i oddana. Nie było dla niej rzeczy niemożliwych. Była także działaczem Spółki Wodnej, aktywnie pracowała w Komisji Rewizyjnej. Ale to nie koniec
jej społecznej misji.
Działała aktywnie w radzie Parafialnej i Gospodarczej. Z jej inicjatywy był organizowany Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej im. Roberta
Mizgiera. Z jej inicjatywy powstało także Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Ubocze. Miała wiele pomysłów i planów. Z jej inicjatywy powstały
słynne już biesiady sołeckie. Była także kapitanem sołtysów w Turnieju Sołectw.
Za swoje zasługi została odznaczona odznaką „Za zasługi dla rolnictwa”, Społecznik Roku”, „Sołtys Roku”. Jej serdeczność i czułość nie znała
granic. Jak widać, miała niespożytą energię i wiele rzeczy i spraw załatwiała sama jak „Marzena – Zosia Samosia”.
Nie zobaczymy jej wśród mieszkańców, nie zobaczymy jej na zebraniach, nie zobaczymy jej na spacerach z wnuczkiem Antosiem. Ale ktoś kiedyś
powiedział, że człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim. I chce Cię zapewnić, że będziemy o Tobie pamiętać.
Chcę Cię pożegnać w imieniu mieszkańców Ubocza, w imieniu koleżanek i kolegów sołtysów, w imieniu rady Miejskiej, pracowników Urzędu
Gminy i Miasta, w imieniu społeczności szkolnej, w imieniu organizacji społecznych. W których aktywnie działałaś, w imieniu wsi, w imieniu koleżanek i kolegów. W imieniu nas wszystkich – małżonkowi Ryszardowi, córkom Barbarze i Dorocie, zięciowi Patrykowi, wnuczkowi Antosiowi, mamie
Danucie składam wyrazy głębokiego współczucia. Spoczywaj w spokoju i pokoju.
Cześć Twojej pamięci.
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INFORMATOR POWIATOWY
VII Dary Lasu

Dary Lasu to impreza o specyficznym charakterze, tworzy jedyny w swoim rodzaju klimat. Ma konkretny przekaz. Ideą festiwalu jest
pokazanie lasu jako miejsca wielu dobrodziejstw oraz jego darów jako
elementów niezbędnych człowiekowi do życia. Dary Lasu zwracają również uwagę na wielowiekową rolę tradycji myśliwskich jako regulowania
stanu i wielkości zwierzyny. Ma to na celu ochronę lasu, upraw rolnych,
eliminowanie zwierząt chorych. Wszystko opiera się na szacunku dla
zwierzyny. Ta niezwykła impreza nie mogłaby się odbyć bez wsparcia
nadleśnictwa Lwówek Śląski oraz wielu nadleśnictw z całego województwa – powiedział Marcin Fluder – starosta powiatu lwóweckiego
Jej ósma edycja za nami. W tym roku nastrój festiwalu tworzyły stoiska ośmiu nadleśnictw (z Lwówka Śl., Szklarskiej Poręby, Ruszowa,
Żmigrodu, Złotoryi, Jawora, Kamiennej Góry i Chocianowa), pszczelarze, reprezentacji Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
myśliwych, szkół i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lwówku Śl.. Dydaktyczny wymiar imprezy to liczne konkursy o tematyce leśnej dla dzieci z przedszkoli i szkół powiatu lwóweckiego ogłoszone wcześniej przez
Powiatowe Centrum Edukacji. Wystawę nagrodzonych prac można
zwiedzać w sieni Ratusza. Ponieważ to w wyedukowanej młodzieży siła,
stoiska nadleśnictw przekształcały się w miejsca zajęć warsztatowych,
sporo tu było zabaw, mini konkursów, innych atrakcji. Prawie 400 dzieci
dowieziono z terenu całego powiatu.
Całości ton nadawała konferansjerka Olgierda Poniźnika. Równolegle
z główną sceną, na lwóweckim Rynku odbywały się imprezy towarzyszące-pokaz gaszenia lasu z udziałem strażaków, zbiórka surowców wtórnych, w zamian za surowce wtórne – makulaturę i baterie rozdawane były
sadzonki drzewek, wystawa grzybów surowych, pokaz maszyn leśnych.
Po raz pierwszy rozegrano Bieg Darów Lasu im. Kamila Ugrynowicza.
Ostatnim akordem była degustacja bigosu gotowanego od oficjalnego
rozpoczęcia imprezy w formule turnieju polsko-czeskiego. „Dary lasu” to
festiwal, który na stałe wkomponował się w mapę imprez powiatu lwóweckiego.
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Brawa dla pani kasjerki z marketu Sawczak!
To niby taka zwyczajna sprawa. Ktoś gubi portfel z pieniędzmi i dokumentami. Ktoś znajduje i oddaje. Tylko, czy aby na pewno tak się u nas dzieje?
Zwykle temu, co zgubił, pozostają marzenia, że może chociaż dokumenty
się odnajdą.
W Gryfowie i okolicy giną ostatnio rowery a nawet rowerki dziecięce
z klatek schodowych. Giną rzeczy i płody rolne z działek, narzędzia z budów,
a nawet sadzonki kwiatów. Rower postawiony pod sklepem bez zabezpieczenia, nie ma szans nie zostać ukradziony. Zwykle nikt niczego nie widzi i nie
słyszy, bardzo rzadko ktoś, coś odzyska. Takie są smutne obserwacje naszego
otoczenia, a to co, dzieje się w skali mikro przekłada się zwykle na cały kraj.
Tej smutnej konstatacji przeciwstawia się niejako zdarzenie, które miało
miejsce w Gryfowie ok. dwóch miesięcy temu. Pani Małgorzata Magierow-

ska zgubiła portfel z pieniędzmi i dokumentami podczas zakupów. Nie mogła sobie przypomnieć gdzie i w jakich okolicznościach mogło się to stać.
Pieniądze były przeznaczone na leki, na które jednorazowo wydaje po kilkaset złotych. Była załamana, na szczęście nie trwało to długo. Portfel wraz
z pieniędzmi i dokumentami znalazła pracownica marketu Sawczak, przechowała go i oddała zrozpaczonej pani Małgorzacie. Pomimo, że ta nalegała,
nie zgodziła się także przyjąć znaleźnego, tłumacząc, że takie zachowanie to
jej obowiązek zarówno, jako pracownika, jak i uczciwego człowieka.
Uczciwa kasjerka nie chciała ujawnić swoich danych osobowych, dlatego pani Małgorzata Magierowska za pośrednictwem naszej redakcji pragnie
serdecznie podziękować za uczciwość, empatię, kulturę i dobre wychowanie
pani o krótko ściętych, jasnych włosach, która pracuje w markecie Sawczak.

Gryfowskie jubileusze

W roku 2016 przypadają rocznice wydarzeń, które zapisały się w dziejach najnowszej
historii naszego miasta, a o których, moim zdaniem, należy wspomnieć. Otóż w roku 1946,
tj. siedemdziesiąt lat temu powołano do życia
pierwszą Miejską Radę Narodową Miasta Gryfiogóry (pierwsza nazwa miasta Gryfów Śląski,
zmiana nazwy miasta nastąpiła na przełomie
marca – kwietnia 1946 roku). Członkami Rady
Narodowej zostali: Franciszek Misiecki Tadeusz Dziadkowski, Stanisława Konarska, Konrad
Rapacki, Wincent Ukrzycki, Czesław Królak,
Władysław Dragan, Jadwiga Sługocka, Teofil Skrzypiński, Mieczysław Pałażej, Wacław
Kowalewski, Antoni Kusarewicz, Kazimierz
Barwik, Marcin Wolny, Józef Wachman i Leopold Kredkowski. Przewodniczącym Rady
Narodowej został Franciszek Misiecki. Równolegle z powołaniem Rady Narodowej, powołano
zarząd miasta Gryfiogóry. Pierwszym burmistrzem został Franciszek Kowalczyk, a wiceburmistrzem Teofil Skrzypiński. Członkami
zarządu zostali Tadeusz Kępiński, Władysław
Listek i Aleksy Ukleja. Sekretarzem zarządu
został Józef Żuk. Rada Miejska powołała do
pracy komisje: Komisję Kontroli Społecznej,
Komisję Mieszkaniową, Komisję Finansowo-Budżetową, Komisję Oświatową, Komisję Rewizyjną. Wspomnieć należy, że tematyka posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w tym okresie
była różnorodna. Poruszano i omawiano sprawy
istotne dla mieszkańców Gryfiogóry. Gwoli
przypomnienia, już wtedy walczono o budynek
dla gimnazjum i budynek kina, które w tamtym
czasie były w zarządzie Armii Radzieckiej. Zabiegano o odbudowę mostu nad torem do Lubania i Lwówka, likwidację niemieckich napisów, powołanie straży pożarnej, obniżenie ceny
chleba, utworzenie biblioteki publicznej, itp...
Trzeba wspomnieć, że Miejska Rada Narodowa
w roku 1946 pracowała bardzo intensywnie, bo
od lipca do grudnia odbyła dziewięć posiedzeń.
W 1946 roku starostą powiatu był Stefan Mędrzycki, a proboszczem miasta był ks. Jan Bania.
***
Drugim jubileuszem jest pięćdziesiąta rocznica zakończenia remontu Kościoła Parafialnego. W 1962 roku biskup odwołał ze stanowiska
proboszcza ks. Bronisława Kozaka. Był to ksiądz
lubiany i kontaktowy. Parafianie byli przeciw tej
decyzji. Do biskupa pojechała delegacja z prośbą i petycją, cofnął tę decyzję. W dyskusji bi-
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skup oświadczył, że w Kościele takie zmiany są
konieczne i jak powiedział: „zapewniam was,
że do Gryfowa daję księdza, z którego będziecie bardzo zadowoleni”. Proboszczem został
śp. ks. prałat Rudolf Ujda. W krótkim czasie po
objęciu stanowiska, ks. Rudolf powołał komitet
parafialny do pomocy przy odnowie i remoncie
Kościoła. W programie remontowym było m.
in. odtworzenie sgraffito do stanu pierwotnego,
tj. to co było czarne miało być białe i odwrotnie.
Wymiana wszystkich tynków, instalacji elektrycznej, wodnej, wybudowanie nowego chóru,
wykonanie nowego oświetlenia bocznego nawy
głównej. Wszystkie te zabiegi remontowe były
wykonywane pod nadzorem konserwatorskim,
co było swoistym utrudnieniem. Odtworzenie
sgraffito wymagało zlikwidowania zwisających
żyrandoli, bo według konserwatora zasłaniały
one sgraffito. Żyrandole po zdjęciu złożono na
placu kościelnym, a dzieci i niekiedy starsi urywali szkiełka ozdobne. Przeciwnicy Kościoła
puścili plotkę, że ks. Ujda sprzedał je do Niemiec, inni, że przegrał w karty, itp... Przyznać
należy, że zakres robót konserwatorskich i remontowych był bardzo duży, a materiały budowlane były trudne do zdobycia. Cały remont
trwał cztery lata. W 1966 roku przyjechał do
Gryfowa biskup, którego witał w imieniu komi-
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tetu odbudowy Leopold K. W swoim wystąpieniu podziękował proboszczowi za trud wniesiony w tak wielkie zadanie. Wspomnieć należy, że
za to wystąpienie i czynny udział w remoncie,
został zdjęty z zajmowanego stanowiska pracy.
Rok 1966 był trudny dla Kościoła. Jego przeciwnicy walczyli z nim. Oliwy do ognia dolał list
Episkopatu Polskiego do Niemiec, a myślą przewodnią było „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Od tamtego czasu upłynęło tylko pięćdziesiąt lat i nie można powiedzieć, że skończył
się temat odnowy i remontu Kościoła. Następca
ks. Ujdy, śp. ks. kanonik Stanisław Boczoń przeprowadził remont dachu. Obecny proboszcz, ks.
kanonik Krzysztof Kurzeja m.in. konserwuje
i przeprowadza remont ołtarza głównego i prezbiterium, uzupełnia oświetlenie nawy głównej
zakładając nowe okazałe żyrandole. Przy okazji
trzeba wspomnieć o kaplicy cmentarnej, gdzie
z inicjatywy ks. Kurzei wymieniono okna, ławki, wykonano odwodnienie i wiele innych prac.
Stwierdzić trzeba, że w ostatnim pięćdziesięcioleciu Kościół i Parafia w Gryfowie Śląskim miały dobrych organizatorów i zarządców, dzięki
którym miasto i Kościół mogły rozwijać i rozwijać się będą dalej. Przed nami jeszcze niejedna
taka rocznica
Albert Leopold Kwass

Sandra poleca

Pogromca mitów w akcji

Książka na październik

„Najmroczniejsze czeluście piekieł zarezerwowane są dla tych, którzy zdecydowali się na
neutralność w dobie kryzysu moralnego”
DAN BROWN
INFERNO

14 października do kin weszła ekranizacja ostatniej książki Dana Browna – „Inferno”. Dla niektórych, to pewnie jedyna opcja, by poznać przygody
profesora Langdona, dla innych każda ekranizacja
to zło absolutne. Sama chętnie wybiorę się do kina,
ale jak na książkoholika przystało podstawą jest
dla mnie książka, którą czytałam zaraz po premierze, jednak dziś postanowiłam przypomnieć sobie
i Wam twórczości Browna.
„Inferno” to już czwarta z kolei (po „Kodzie Leonarda da Vinci”,
„Aniołach i Demonach” i „Zaginionym Symbolu”, który to nie jako jedyny nie doczekał się ekranizacji) opowieść o losach słynnego specjalisty
od symboli – Roberta Langdona. Tym razem akcja oparta jest na „Piekle”
Dantego. Kiedy Langdon budzi się na szpitalnym łóżku nie pamięta, jak
i dlaczego znalazł się w szpitalu. Nie potrafi też wyjaśnić, w jaki sposób
wszedł w posiadanie tajemniczego przedmiotu, który znajduje we własnej
marynarce. Czasu na rozmyślania nie ma niestety zbyt wiele. Ledwie na
dobre odzyskuje przytomność, ktoś próbuje go zabić. W towarzystwie
młodej lekarki Sienny Brooks Langdon opuszcza w pośpiechu szpital
i idąc tropem pozostawionych wskazówek próbuje zapobiec uwolnieniu
tajemniczego wirusa stworzonego przez szalonego genetyka – transhumanistę, który za pomocą owego wirusa, chciał uratować świat przed
przeludnieniem.
Sam styl, konstrukcja i kreacja postaci jest charakterystyczna dla
Browna, widać konsekwencję autora i ciągłość względem poprzednich
części serii. Obraz prof. Roberta Langdona jest dokładnie taki sam jak
np. w „Kodzie Leonarda da Vinci”. Jak w poprzednich książkach, tak
i w „Inferno” Brown powala na kolana nie tylko znajomością historii,
ale przede wszystkim umiejętnością wyselekcjonowania najciekawszych
informacji. Autor nie zanudza nas szczegółami historycznymi, które nie
mają znaczenia dla sprawy, nie próbuje „popisywać się” własną wiedzą
i co najważniejsze (a o co trudno w tego typu książkach) nie powtarza się
co kilka stron.
Dostrzegłam tylko jeden minus. „Inferno” zostawia wiele pytań bez odpowiedzi, ale chyba to również jest elementem charakterystycznym nie tylko twórczości Browna, a całego gatunku.
Co mogę wam powiedzieć? Dan Brown od dawna jest jednym z moich
ulubionych autorów i chłonę każde słowo z jego powieści. Zarówno „Inferno” jak i wcześniejsze części serii o Robercie Langdonie są idealnym
rozwiązaniem dla osób lubujących się w powieściach sensacyjnych. Jest to
jedna z tych książek, od których nie można się oderwać, a jednocześnie
żałuje się, że tak szybko się skończyły, ale pocieszający jest fakt, że już za
niespełna rok Dan Brown powróci z nową powieścią o przygodach Langdona, tak więc pozostaje nam jedynie czekać.

28 października o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy Gryfów Śląski, Piotr Kucznir będzie promował swoją najnowszą książkę „Tajny Zamek Czocha”.
Tak zachęca do jej przeczytania wydawnictwo Technol:
Czocha to jeden z najpiękniejszych i najbardziej zagadkowych zamków w Polsce. Dla wielu pasjonatów historii otaczająca go mgła tajemnicy łączy się głównie z losami tajnej niemieckiej maszyny deszyfrującej
o kryptonimie „Ryba Miecz”. Czy słusznie? A może historia przedstawiona w serialu „Tajemnica twierdzy szyfrów” jest jedynie fikcją literacką?
To tylko jedna z wielu zagadek, które w swojej książce Tajny zamek Czocha stara się wyjaśnić Piotr Kucznir. Autor – od lat związany z badaniami
losów Czochy – w swojej pasjonującej publikacji podejmuje m.in. takie
tematy, jak:
– Zagadka tajnych przejść w zamku Czocha.
– Dokumenty potwierdzające budowę podziemi i ukrytych pomieszczeń
– Historia zagadkowych urządzeń, jakie na początku XX wieku znalazły
się na Czosze.
– Unikalny system wachtowy.
– Nieznana historia ukrycia w rejonie Czochy dzieł sztuki zakazanych
w Trzeciej Rzeszy.
Autor rozprawia się też z wieloma mitami i legendami, jakimi po drugiej wojnie światowej obrósł zamek. Jedną z nich jest historia o rzekomym
rajdzie czołgów generała Pattona w rejon zamku Czocha w ostatnich
dniach drugiej wojny światowej.
Zapraszamy serdecznie do gryfowskiej biblioteki na niezapomniane
spotkanie z historią. Podczas wieczoru będzie można zakupić książkę
z autografem autora.
Wstęp wolny.
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Pasowania nadszedł czas,
będzie uczniem każdy z nas!

W SP w Gryfowie
Zielony Rower 2016 w SP
13 września do Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śl., z zamku Czocha, przyjechało na rowerach dwóch edukatorów leśnych z Nadleśnictwa Sława Śląska, uczestniczących w projekcie
„Zielony Rower 2016” - pani Hanna Ławrowska
i pan Odyseusz Wąsiak.
W tym dniu szkoła uroczyście obchodziła
DNI LASU. Uczniowie przystroili klasy, przygotowali gazetki, transparenty, kosze z darami
lasu oraz przyszli do szkoły ubrani na zielono.
Nauczyciele w nagrodę stosowali zasadę: „Kto
na zielono ubrany, ten jest niepytany”. Cała
społeczność uczniowska przywitała leśników
apelem z programem artystycznym, przygotowanym przez uczniów kl. 2c i 3a. Na placu apelowym zazieleniło się od pięknie przebranych
uczniów i nauczycieli. Klasy 5b, 4b oraz 2d i 3b
wygrały konkurs na najzieleńszą klasę na placu
apelowym. Natomiast wśród nauczycieli najciekawszym skrzatem leśnym okazała się pani Marzena Styszyńska ze swoimi skrzacikami oraz
panie: Małgorzata Makowska, Łucja Kondek,
Agnieszka Zwierzańska i Bożena Denisienko.
Po apelu uczniowie wszystkich klas, ubrani
na zielono, mogli wykonać grupowe zdjęcie pamiątkowe z leśnikami przy zielonych rowerach.
Następnie edukatorzy udali się do dwóch
klas – 3a i 4c – w których przeprowadzili
2-godzinne lekcje na temat ptaków leśnych
i gatunków drzew. Nikt tak nie opowie o lesie
i życiu w nim tak dobrze, jak Ci którzy spędzają tam kilka godzin dziennie. Uczniowie wyszli
z zajęć zadowoleni, z dużym zasobem wiedzy
i świadomością, jak istotną rolę w przyrodzie
spełnia las.
Czekamy na kolejną edycję projektu „Zielony Rower” organizowanego przez Nadleśnictwo
Świeradów Zdrój.
organizator szkolny - Mariola Kotowicz

Podziękowania i jubileusze

(...)Początek roku szkolnego stał się sposobnością do oficjalnych podziękowań pracownikom szkoły za ich wieloletnie poświęcenie, wkład pracy oraz zaangażowanie
w proces kształcenia i wychowania kolejnych pokoleń uczniów. Na ręce pana Dyrektora składamy serdecznie gratulacje z okazji jubileuszu 40 lat pracy. Wyrazy uznania
i podziękowania kierujemy także do pani Violetty Wilczyńskiej, która również świętuje
w tym roku 30-lecie pracy zawodowej. Czym
byłaby szkolna wypożyczalnia książek, bez
wspaniałej bibliotekarki? Pani Agnieszka Guzy
już od 25 lat uczy, wychowuje i dba o uczniów
naszej szkoły. Pragniemy także podziękować
pani Dorocie Wilczyńskiej za wieloletnią pracę
w świetlicy szkolnej, jej zaangażowanie, pasję
zawodową i dbałość o wychowanie młodych ludzi. Naszym jubilatom życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.
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Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w kalendarzu uroczystości Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śl. Tradycyjnie, jak co roku 14 października w święto Dnia Edukacji Narodowej,
dzieci najmłodszego rocznika prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Po występie przystępują do zdania egzaminu przed zaproszonymi gośćmi, a po
nim w symboliczny sposób poprzez przysięgę i pasowanie piórem, zostają przyjęte w poczet uczniów
klasy pierwszej naszej szkoły. Stają się tym samym członkami społeczności szkolnej, czyli nie są
już tylko dziećmi, ale też uczniami Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śl. Fakt obecności rodziców,
uczniów starszych klas i ich wychowawców dodaje dodatkowej wagi tej uroczystości. Pierwszakom
i ich wychowawczyni pani Marzenie Styszyńskiej życzymy radości z codziennej podróży w cudowny świat nauki oraz wielu przyjaciół ze szkolnej ławy.
***
Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śl. życzymy wytrwałości i wrażliwości, aby służba młodym ludziom i całemu środowisku
zapadała w sercach i umysłach następnych pokoleń.
Oprac. Agnieszka Hetel

Przyroda oczami plastyków
ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie
Podczas VIII Dolnośląskiego Festiwalu „Dary Lasu” 24 września 2016r. we Lwówku Śl. nastąpiło uroczyste podsumowanie Konkursu Artystycznego „Przyroda wokół nas”, któremu patronuje
Powiatowe Centrum Edukacji. Miło nam poinformować, że laureatami ze Szkoły Podstawowej
w Gryfowie Śl. wśród uczestników kl. I-III zostali: Jakub Firek op. Agnieszka Puchalska, Błażej
Rewers op. Agnieszka Hetel, Natalia Kuźniarz op. Agnieszka Hetel, a wśród uczniów kl.IV-VI:
Klaudia Kowalczyk i Wiktoria Wawer, których opiekunką była Beata Wolar. W konkursie wzięło
udział ok. 200 uczestników z naszego powiatu, tym bardziej gratulujemy wyróżnionym zajęcia
wysokich lokat, świadczy to o waszym talencie plastycznym i ogromnej wiedzy przyrodniczej.
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W SP w Uboczu
Sprzątamy Świat

W tym roku szkolnym Sprzątanie Świata zorganizowano 19 września,
hasłem „Podaj dalej... drugie życie odpadów”. Organizatorem przedsięwzięcia była pani Alicja Celejowska, a głównym przesłaniem akcji
promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, unikanie
odpadów – szacunek do przedmiotu, uświadomienie uczniom ich wpływu na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych
czynności. (...)

Laureaci szkolnego konkursu „Podaj dalej…… drugie życie odpadów”:
I miejsce zajęły Aleksandra i Dominika Kowalskie z oddziału przedszkolnego za wspaniały samochód, II miejsce zdobyła Julia Zwierzańska
z kl. III za pralkę, III miejsce zajął Filip Majchrowski z kl. II – wykonał roboto-ludzika, wyróżnienia otrzymali: Piotr Barszczowski z kl. III
za wykonanie pomysłowej skarbonki oraz Krystian Ciurysek z kl. II za
karmnik. Jury wzięło m.in. pod uwagę wkład pracy, pomysłowość oraz
ilość wykorzystanych do pracy odpadów.
Dziękuję uczniom za inwencję twórczą i wspaniałe pomysły, za wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań. Dziękuję nauczycielom i rodzicom za okazaną pomoc i wsparcie.

Zielony Rower

13 września 2016 roku braliśmy udział w programie edukacyjno –
warsztatowym Lasów Państwowych „Zielony Rower” pod patronatem
Nadleśnictwa Świeradów Zdrój, którego celem było uczenie poszanowania przyrody, mądrego korzystania z darów lasu, pokazanie funkcji lasu,
poznanie jej mieszkańców oraz pracy leśnika.
Edukatorzy leśni przeprowadzili zajęcia dla klas młodszych na temat
dzikich zwierząt, klasy starsze pogłębiały wiedzę o grzybach, poznając
m.in. zasady bezpiecznego zbierania. Ciekawy pokaz i prezentacja tematyki bardzo zaciekawiła uczniów, którzy z wielkim zapałem wykonywali
różne zadania, zarówno w szkole, jak i w terenie (...)

Szkolni artyści

We wrześniu odbył się powiatowy konkurs artystyczny „Przyroda wokół nas” zorganizowany przez Powiatowe Centrum Edukacyjne i Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim pod honorowy patronatem Starosty
Lwóweckiego Marcina Fludera.
Nad zachęceniem uczniów z klas I-VI do wykonania prac i wykonaniem ich czuwała Alicja Celejowska, natomiast w oddziale przedszkolnym Danuta Sieradzka.
W konkursie plastycznym – kompozycja płaska – kolaż w kategorii
przedszkolaków I miejsce zajęła Aleksandra Kowalska, wyróżnienie
otrzymała Martynka Baszak. W kategorii klas I-III – II miejsce zajęła
Maja Radkiewicz z klasy II. Natomiast w kategorii klas IV-VI na pracę
indywidualną – plakat II miejsce zajęła Wiktoria Gawlak z klasy VI. (...)
Gratulujemy naszym artystkom i życzymy dalszych sukcesów.
Organizatorka wszystkich ww. akcji przyrodniczo-ekologicznych
Alicja Celejowska

Podziękowanie
Z relacji ucznia:
19 września w naszej szkole odbył się dzień Sprzątania Świata pod
hasłem ,,Podaj dalej... drugie życie odpadów”. Uczennica i zarazem przewodnicząca szkoły Wiktoria Gawlak przywitała wszystkich uczestników,
przedstawiła hasło dnia oraz cele. Następnie poszczególne klasy recytowały wiersze oraz przedstawiały pomysły co można zrobić z odpadów.
Były przedstawiane prace uczniów zrobione ze śmieci. Później była prezentacja multimedialna na zasadzie slajdów o oszczędzaniu wody. Na zakończenie były śpiewane przez uczniów piosenki pt „Śmieciu precz” oraz
„Ziemia nasza planeta”. W planie było ognisko z kiełbaskami, ale z racji
deszczowej pogody nie odbyło się i udaliśmy się do klas na zajęcia lekcyjne. Moim zdaniem dzień był bardzo interesujący i dużo z niego wynieśliśmy.
Maciej Baszak kl. V

Dziękujmy pani Ewelinie Hasiak za podarowanie gier, puzzli i artykułów papierniczych.
Klasa II z wychowawczynią.

EKSPRESOWE
NAPRAWY
PROTEZ
DENTYSTYCZNYCH
Rząsiny 87,
Tel. 794-090-866
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W Gimnazjum

O nietoperzach w gimnazjum

Niezapomniany rajd

13 września gościliśmy w naszym gimnazjum leśniczki z Nadleśnictwa Świdnica – Monikę Drozdowską i Martę Czubińską. Panie
przyjechały do naszej szkoły w ramach akcji "Zielony Rower", jakże by
inaczej… na rowerach. Program „Zielony Rower” jest cykliczną imprezą edukacyjną, której celem jest promowanie lasu i przyrody, zdrowego
trybu życia oraz pracy leśnika. Uczestniczyło w niej ponad pięćdziesiąt
szkół położonych na terenie powiatów lubańskiego i lwóweckiego. Pomysłodawcami i organizatorami akcji są pracownicy Nadleśnictwa Świeradów Zdrój. Edukatorki przeprowadziły interesujące zajęcia poświęcone nietoperzom żyjącym w Polsce. Zapoznały uczniów klas pierwszych
z budową, trybem życia oraz zwyczajami tego ciekawego rzędu gromady
ssaków. Panie przywiozły i przedstawiły gimnazjalistom Punię – samicę
Mroczka posrebrzanego (Vespertilio murinus), która w wyniku wypadku
nie może latać i pozostaje pod opieką pani Marty. Uczniowie w tym dniu
ubrali się na zielono, przygotowali gazetkę na korytarzu szkoły oraz krótki program artystyczny – pokaz mody leśnej oraz piosenkę. Podsumowanie całej imprezy odbyło się 14 września na zamku Czocha. Czekamy na
przyjazd „rowerowych” leśnych edukatorów za rok.

W dniach 24-25 września uczestniczyliśmy w XLII Rajdzie Młodzieży Szkolnej „Gryfów Śląski” 2016. Wędrówkę rozpoczęliśmy przy stacji
PKP w Szklarskiej Porębie. Nasz cel? Schronisko „Złoty Widok” w Michałowicach. Trasa dość trudna, dłuuuuga, ale co to dla nas?
Schodzimy szlakiem czerwonym do centrum Szklarskiej Poręby, następnie żółtym w kierunku dzielnicy Marysin, mijamy Muzeum Mineralogiczne i zaczynamy naszą wspinaczkę. W wielkim skrócie wyglądało to
tak: schronisko pod Łabskim Szczytem (pierwszy dłuższy postój i czas na
małą regenerację) – Łabski Szczyt – Wlk. Szyszak – Wysoki Most – Michałowice i nareszcie nasz punkt noclegowy. Dlaczego nareszcie? Ponieważ ponad 3 godzinne schodzenie szlakiem potocznie określanym jako
„zemsta przewodnika” naprawdę potrafi dać w kość. Następnego dnia już
tylko przejście z Michałowic do Jagniątkowa i powrót pociągiem na wielki finał do naszego Gimnazjum,
Wrażenia? Nie do opisania. Cudowne widoki, niesamowita atmosfera,
czegóż chcieć więcej? ...no może, gdyby ten ból mięśni zniknął. I jeszcze
jedna rzecz – w rywalizacji na trasie zajęliśmy III i V miejsce. Był to nasz
debiut, więc wynik jest dla nas jak najbardziej satysfakcjonujący.
A teraz parę słów do naszej grupy od nas: daliście radę, jesteśmy z Was
mega dumne, a Waszą postawę podczas rajdu oceniamy jako wzorową.
Te dwa dni spędzone z Wami były dla nas prawdziwą przyjemnością.
Mamy niesamowitą młodzież w naszej szkole.
Aleksandra Suduł, Justyna Atrachimowicz

Koncert w auli Gimnazjum

Na drugi dzień po głównych uroczystościach Święta Niepodległości na gryfowskim rynku, w auli Gimnazjum odbędzie się wyjątkowy
koncert, na który serdecznie Państwa zapraszamy. W trakcie koncertu
wystąpią zespoły kresowe: Młode Babcie (Mińsk – Związek Polaków),
Kresowiacy, Witam, duet instrumentalny Ars Longa oraz soliści: Natalia
Kasperowicz (Grodno), Wiktoria Chomczukowa (Wołkowysk), Helena
Abramowicz (Czerwony Kościół).
Warto zapamiętać: niedziela 12 listopada, (godzina zostanie podana
wkrótce na stronie gryfow.pl, gimnazjum.gryfow.pl oraz na plakatach).
WSTĘP WOLNY.

PODZIĘKOWANIA

Dyrekcja Gimnazjum w Gryfowie Śląskim serdecznie dziękuje
Państwu Sylwii i Ireneuszowi Krasuckim za bezinteresowną pomoc i
doposażenie gabinetu języka polskiego w sprzęt audiowizualny, który
pomoże w edukacji młodzieży gimnazjalnej
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Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz Dyrektor Gimnazjum w Gryfowie Śląskim serdecznie dziękują Firmie:
Usługi Przeciwpożarowe „STRAŻAK” Krzysztof Duda, Artur
Boguszyński w Uboczu za wyposażenie w gaśnice obiektu sportowego „ORLIK 2012 ”w Gryfowie Śląskim.

Młodzi Gryfowscy Leśnicy na VIII Dolnośląskim Festiwalu Dary Lasu
W trakcie pobytu w Lwówku Śląskim uczniowie mieli również niepowtarzalną okazję uczestniczyć w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez przedstawicieli nadleśnictw dolnośląskich, a także zapoznać
się z technicznymi aspektami pracy urządzeń i maszyn stosowanych w
leśnictwie. Uczestnictwo w Festiwalu umożliwiło uczniom klasy II TL
sprzedawanie atrakcyjnych wypieków, a zebrane w ten sposób pieniądze
przeznaczą na zorganizowanie wycieczki klasowej.
Marta Rogólska, Mieczysław Gnach

Od 8 lat, w każdą ostatnią sobotę września, na jeden dzień Lwówek
Śląski staje się „stolicą” dolnośląskiego leśnictwa. W tym mieście odbywa
się Dolnośląski Festiwal – „Dary Lasu”. Od kilku lat nasza szkoła – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim jest aktywnym uczestnikiem tego wydarzenia. Szczególnie
widoczni staliśmy się po utworzeniu Technikum kształcącego w zawodzie technik leśnik, co spowodowane było przede wszystkim faktem, że
od tego momentu nasi uczniowie mają okazję prezentować się w swoich
galowych mundurach leśników, rozwijać zainteresowania oraz przypomnieć o swoich osiągnięciach: uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskim Konkursie Multimedialnym „Nasze Nadleśnictwo” oraz finalisty
i laureata w IV Ogólnopolskim Turnieju Szkół „Eko”.
W 8 edycji lwóweckiej imprezy zaznaczyliśmy swoją obecność poprzez
udział uczniów klas II i III technikum, którzy pod opieką nauczycieli
przedmiotów zawodowych, prezentowali zainteresowanym naszą ekspozycją, niektóre działania realizowane przez uczniów w trakcie zajęć
edukacyjnych. Wielkim zainteresowaniem, szczególnie wśród uczniów
szkół podstawowych, cieszyły się warsztaty prowadzone przez pana Jana
Harbula ze znajomości tropów zwierząt występujących w polskich lasach.
W ramach Dolnośląskiego Festiwalu „Dary Lasu” wręczano również
nagrody uczestnikom Konkursu Artystycznego „Przyroda wokół nas”,
zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim. Jego laureatką została uczennica klasy II TL, Małgorzata Lisowska, przygotowująca swoją pracę pod kierunkiem Pani Marty Rogólskiej
– nauczyciela naszej szkoły.

Wicemistrzowie Dolnego Śląska z naszego ZSOiZ
Członkowie Szkolnego Klubu Cyklistycznego ZSOiZ Gryfowa
Ślaskiego 8 października w składzie sześcioosobowym udali się o godzinie 7:00 do Chojnowa na XVII Szkolne Mistrzostwa Dolnego Śląska w Kolarstwie Górskim MTB. Naszą szkołę godnie reprezentowali:
Krystian Szczepanik, Mateusz Dąbrowa, Tomasz Dąbrowa, Marcin
Dec, Michał Jezioro i Bartosz Kudła. Wyścig w kategorii Junior odbył się o godzinie 12:00, nasi zawodnicy musieli pokonać trasę liczącą ponad 6 km (3 pętle o długości 2175 m). Na ciężkiej, błotnej trasie,
przy opadach deszczu najlepiej sobie poradził Krystian Szczepanik
(zajmując indywidualnie V miejsce), tuż za nim był Mateusz Dąbrowa
(VI miejsce w wyścigu). Kolejne miejsca naszych zawodników: Tomasz
Dąbrowa (VIII miejsce w wyścigu), Michał Jezioro (X miejsce), Marcin Dec (XI miejsce) oraz Bartosz Kudła (XIII miejsce w turnieju).
W kwalifikacji drużynowej zajęliśmy II miejsce przegrywając o 3 punkty
z I LO Lubin. Powtórzyliśmy sukces z poprzedniego roku, cieszy postawa
naszej drużyny, która w 2016 roku wystartowała bez swojego lidera Kamila Romanowskiego (ukończył edukację w naszej szkole). Dziękujemy
Kamilowi za wsparcie (Kamil użyczył swoich rowerów, aby koledzy mogli
wystartować) i przekazał młodszym zawodnikom cenne wskazówki.
Opiekunem grupy, jest nauczyciel wychowania fizycznego Arkadiusz
Cichoń
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Podziel się z nami swoją pasją

Gdy druga pasja staje się pierwszą
Natalia Królak w uroczy sposób sfotografowała powiatowe „ Dary Lasu”. Pokazała specyficzny charakter imprezy, wydobyła jej niespotykany klimat. Pokazała ideę oraz przekaz festiwalu. Natalia jest uczennicą gryfowskiego
Gimnazjum. Zauważyliśmy u niej klasyczne symptomy pasji. Na „Darach Lasu” pojawiła się przypadkowo, ale
ponieważ efekty jej pracy bardzo nam się spodobały, zaprosiliśmy ją na rozmowę.
Redakcja

Skąd u Ciebie zainteresowanie fotografią?
Moją pierwszą, wielką pasją był taniec,
niestety z powodów zdrowotnych, moje plany
dotyczące jego uprawiania i szkoły tanecznej,
spaliły na panewce. Wtedy postanowiłam odkurzyć drugą pasję, czyli fotografowanie.
Fotografuję od dawna. Z okazji I komunii
dostałam w prezencie aparat cyfrowy i w tym
samym momencie zaczęłam uwieczniać na
zdjęciach przyjęcie, gości, całą rodzinę. Próbowałam też z różnym skutkiem robić zdjęcia
kwiatom i zwierzętom.
Z czasem zaczęłam pożyczać aparat na różne
sesje, w końcu uprosiłam rodziców i przed wakacjami kupili mi własną lustrzankę.

Kogo fotografujesz najchętniej?
Najbardziej lubię fotografować osoby, zdjęcia portretowe to mój numer jeden. Uwielbiam
także fotografować mojego psa, który jest świetnym modelem, potrafi ustawiać się i pozować,
jak zawodowiec.

Taniec i fotografowanie. Czy można to porównać?
Fotografowanie nie wymaga takiego wysiłku
fizycznego jak taniec, jest jednak także doskonałym sposobem na wyrażenie siebie, jeśli, tak
jak ja, posiada się artystyczną duszę.

Czy masz jakiegoś idola w temacie fotografii?
Osobą, którą podziwiam, można by rzec
moim idolem, jest mieszkaniec Gryfowa Mateusz Szeliga. Podziwiam go za jego fotograficzną
pasję, upór w dążeniu do celu, za to, że potrafił
się wybić z małego miasteczka na międzyna-
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rodowy rynek fotograficzny. Jego fotografie są
mistrzowskie!
Myślałam o szkole fotograficznej, ale interesuję się też ekologią, leśnictwem i chciałabym to
jakoś połączyć. Przyroda jest niewyczerpanym
źródłem inspiracji
Dziękujemy za rozmowę.

OGŁOSZENIE DROBNE
Wynajmę lub sprzedam mieszkanie w Gryfowie Śląskim przy ul. Strzelniczej 14/7 o powierzchni 89,9 m 2.
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Stwórzmy razem
mapę zagrożeń
Od dziś Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została uruchomiona w województwie dolnośląskim.
Tym samym, mapa jest już dostępna w całym
kraju. Każdy mieszkaniec może podzielić się
z Policją informacjami o zagrożeniach, które zauważył. Zgłoszenia trafią do policjantów, którzy
regularnie będą sprawdzać wskazane miejsca.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
w wersji pilotażowej zaczęła funkcjonować na
terenie garnizonu stołecznego, Podlasia i Pomorza. W kolejnym etapie to innowacyjne narzędzie,
mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa
mieszkańców, wdrożono w województwie lubuskim i kujawsko-pomorskim, następnie na Śląsku,
w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, ziemi łódzkiej
oraz na Warmii i Mazurach, a w dalszej kolejności w województwach opolskim, wielkopolskim,
podkarpackim, mazowieckim i zachodniopomorskim. Dzisiaj do tego grona dołączyli mieszkańcy
Dolnego Śląska i Kielecczyzny. Tym sposobem
obywatele w całym kraju mogą przekazywać Policji informacje o miejscach i zdarzeniach, które
mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa, które
należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
opiera się o informacje skatalogowane w trzech
płaszczyznach:
Informacje gromadzone w policyjnych systemach
informatycznych,
Informacje pozyskiwane od społeczeństwa
w trakcie:
- bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z
przedstawicielami samorządu terytorialnego,
organizacji pozarządowych itp.;
- w trakcie realizowanych debat społecznych
poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany
informacji.
Informacje prezentowane na mapach
uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które
w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.
Obsługa „Map” dostępnych na stronach internetowych poszczególnych jednostek Policji na
terenie których została już uruchomiona, została
zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz
intuicyjnie mógł z nich skorzystać każdy obywatel.
Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę
internetową komendy wojewódzkiej, miejskiej lub
powiatowej Policji. Przekazanie tych informacji
zajmuje tylko kilka chwil. W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Pomocą służą
także funkcjonariusze. Zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki Policji. Zebrane
informacje pozwolą na jeszcze lepszą dyslokację
służb, aby uniknąć w przyszłości ponownego
zgłaszania tego samego typu zagrożeń w tym samym miejscu.
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Nasi liderzy

Młodzi piłkarze Szkółki Piłkarskiej szkoleni przez trenera Arkadiusza Cichonia z dorobkiem
18 pkt. (wszystkie mecze wygrane w rozgrywkach, stosunek bramek 42:14) są liderem w rozgrywkach OZPN Jelenia Góra.
Młodzicy występują w składzie: Maciej Kopała – bramkarz, Piotr Szurmiej, Patryk Wiktorowicz,
Klaudia Bocheńska, Tomasz Sokołowoski, Maciej Wieliczko, Jakub Cichoń, Mikołaj Pasternak,
Oskar Pietruszewski (kapitan), Szymon Mazik, Hubert Kaczerewski, Władek Dukacki, Oskar
Szumisz, Wiktor Klask, Michał Gajczyk, Filip Drążek.
Mecze mistrzowskie rozgrywają na boisku przy ulicy Lwowskiej 40 – koło Firmy „Matusewicz”.
Kierownikiem drużyny jest pan Paweł Mazik, któremu pomaga były działacz pan Roman Patynko.
Dobrym duchem i wiernym kibicem jest pan Edward Maczuga, który przygotowuje boisko (kosi
przynajmniej raz w tygodniu). Treningi grupa ma dwa razy w tygodniu: (w poniedziałek o godzinie
17:30 i w czwartek też o godzinie 17:30).
Na zdjęciu prezentują się z nową maskotką klubową MISIEM CX80, którą otrzymali od jednego ze sponsorów. Wiceprezes ds. Szkolenia Krzysztof Karaczun toczy rozmowy z tą firmą w kwestii dalszego sponsoringu i zakupu drugiego kompletu strojów
dla młodzików. Mamy nadzieję, że w tym sezonie 2016/2017 grupa ta wywalczy awans
do wyższej klasy rozgrywkowej – czego Zarząd, kibice i rodzice im życzą. Powodzenia!
Więcej informacji:
https://www.facebook.com/UksGryfowSlaski/
http://www.uksgryfow.pl/
https://www.laczynaspilka.pl/rozgrywki/nizsze-ligi-juniorzy,17060.html#

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne,
a także na podstawie informacji przekazanych
przez podmioty biorące udział w konsultacjach
społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii
publicznej oraz informacje różnych instytucji.
Podczas tworzenia mapy zagrożeń na terenie
całego kraju przeprowadzono ponad 11 tysięcy
spotkań, podczas których mieszkańcy zgłaszali
swe uwagi, mówili o potrzebach i zagrożeniach
w swojej okolicy. W spotkaniach wzięło udział
ponad 217 tysięcy osób.
Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła
odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera
można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.
Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego
typu przypadkach należy korzystać z numerów
alarmowych 112, 997.
Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Lwówku Śląskim
asp. szt. Mateusz Królak
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Złodziejska szajka
grasuje w Gryfowie
Mężczyzna i dwie
kobiety, mili i sympatyczni, pod pozorem pomocy starszym,
samotnym
osobom,
wdzierają się do mieszkań i je okradają.
Do jednego z mieszkań przy ul. Sienkiewicza, złodziejskie trio weszło twierdząc, że są pracownikami spółdzielni
mieszkaniowej. Pod pozorem sprawdzania instalacji wodnej, mężczyzna udał się z właścicielką mieszkania do łazienki, w tym czasie
kobiety splądrowały mieszkanie.
Policja apeluje: nie wpuszczajmy obcych
osób do mieszkań. Ostrzeżmy przed złodziejami starsze, samotne osoby. Ich łatwowierność
może skończyć się utratą mienia. Złodzieje
mają coraz śmielsze pomysły. Bądźmy czujni.

Chłopcy też świętują

Ostatniego września w rząsińskiej bibliotece świętowaliśmy „Dzień
Chłopaka”. Na wstępie wszyscy uczestnicy święta otrzymali korony z zielonych liści, w których wyglądali niczym leśne elfy. Następnie przy piosence Jedzie pociąg z daleka wjechali „pociągiem” do biblioteki. Pociąg
dowiózł ich do pięknie przygotowanego i udekorowanego przez chłopców
stołu ze słodyczami, kolorowymi kanapkami, napojami i świeczkami.
Po wręczeniu prezentów i życzeń, dziewczęta odśpiewały gromkie
"Sto lat", a po poczęstunku wszyscy ruszyli w tany. Zachwyceni niezwykle udaną zabawą niechętnie powracali do szkoły.
W świętowaniu uczestniczyły dzieci z kl. I, II i III Szkoły Podstawowej w Rząsinach. Wszystkim dziękuję za udział i wspólną zabawę.
Jadwiga Miłan

Bal z okazji Dnia Przedszkolaka
Z okazji Dnia Przedszkolaka zorganizowaliśmy w bibliotece bal.
Szesnaścioro wesołych przedszkolaków przybyło nań wystrojonych
w czapeczki i wianki. Bardzo spodobała się im udekorowana balonami
i wstążkami biblioteka oraz słodkości na stole, z czekoladą do picia w roli
głównej. Jak na bal przystało, imprezę rozpoczęto tańcami. Popłynęła
skoczna muzyka, jedni tańczyli kankana, inni walca, co kto umiał. Podczas przerw w tańcach odbyły się konkursy i poczęstunek. Było tak wesoło, że kiedy przyszli rodzice, dzieci nie chciały iść do domu. Na koniec
każdy otrzymał na pamiątkę malutkie kolorowe grzechotki.
Jadwiga Miłan

Misie nigdy się nie znudzą!

Zajęcia animacyjne z książką i Misiem Uszatkiem dla maluchów już za
nami. Było jak zwykle wesoło i sympatycznie. Czytaliśmy bajki, bawiliśmy się i rysowaliśmy. Dziękujemy za zainteresowanie i wspaniałą zabawę
zarówno dzieciom, jak i ich opiekunom. Efektem spotkania z Uszatkiem
jest m.in. wspaniała wystawa rysunków, które powstały dzięki współpracy
dzieci i dorosłych. Zapraszamy do obejrzenia galerii uroczych misiów.
Do zobaczenia na kolejnych zajęciach.
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Był taki zespół...

Kontynuujemy cykl wspomnieniowy o gryfowskich i okolicznych zespołach
muzycznych.
Redakcja
Starsi mieszkańcy naszego miasta pamiętają zapewne zespół muzyczny, który w latach 1978- 80 umilał swoim brzmieniem, tak liczne wówczas zabawy i huczne wesela. Był to zespół gryfowsko-mirski, gdyż część
jego członków pochodziła Gryfowa, a część z Mirska. Z rozrzewnieniem
wspominam tamte barwne czasy, kiedy to grało się na wzmacniaczach
„Eltron” lub własnej roboty. Niby tak niedawno, a już prawie 40 lat minęło. Szkoda, że takich zespołów grających muzykę na żywo, jest już coraz
mniej. Na zdjęciu obok: od lewej: Janusz Wasiliszyn – organy, Zygmunt
Trzmiel – gitara elektryczna (Mirsk), Henryk Dziama – gitara basowa,
Edward Dziama – bębny (Gryfów).

Kraksa symulowana

Na skutek awarii układu kierowniczego samochodu ciężarowego jadącego od strony Gryfowa Śląskiego doszło do zderzenia czołowego z jadącym z naprzeciwka autobusem przewożącym młodzież na wycieczkę.
Ponadto z powodu nadmiernej prędkości i nie zachowania bezpiecznego
odstępu między pojazdem jadącym za autobusem, samochód osobowy
uderzył w tył autobusu i zapalił się. Autobusem podróżowało 21 osób,
uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu oraz kierowca i opiekun grupy,
wszyscy oni zostali w mniejszym, bądź większym stopniu ranni. W samochodzie ciężarowym uwięziony został przytomny kierowca. Pojazdem
osobowym podróżowały dwie osoby, po zdarzeniu jedna z nich opuściła
pojazd i oddaliła się w nieznanym kierunku, kierowca był nieprzytomny
i pozostał w pojeździe. Zbiornik z paliwem samochodu osobowego uległ
uszkodzeniu.
Tak w skrócie wyglądał scenariusz ćwiczeń jednostek ochrony przeciwpożarowej, organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, które miały miejsce 6 października w godzinach 9.00 – 12.00 na drodze krajowej DK-30, pomiędzy
miejscowościami Krzewie Wielkie i Radoniów. Ćwiczenia miały na celu
sprawdzenie współpracy wielu służb zaangażowanych w działania ratownicze. Oprócz strażaków zaangażowani byli także policjanci, ratownicy
medyczni, pracownicy powiatowego i gminnego Centrum Zarządzania
Kryzysowego, strażnicy miejscy i dyspozytorzy.
źródło: lwówecki.info; oprac. M.

Rozśpiewany wrzesień gryfowskiej kapeli
Wrzesień dla naszych muzyków był bardzo intensywny. Rozpoczęły go gminne dożynki w Krzewiu Wielkim, które odbyły się 4 września
i na których oczywiście nie mogło zabraknąć występu Gryfowskiej Kapeli
Podwórkowej. 24 września, jak co roku, kapela uświetniała powiatowe święto
„Dary Lasu” we Lwówku Śląskim. 29 września w klubie Kwadrat i na rynku
w Jeleniej Górze odbywał się Międzynarodowy Dzień Seniora. Po raz piąty
występowało tam około 400 wykonawców, w tym niezawodna Gryfowska
Kapela Podwórkowa.
Październik zapowiada się równie ciekawie. Właśnie spotkał nas szczególny zaszczyt, jakim jest zaproszenie na 70-lecie Koła Łowieckiego „Głuszec” z Lwówka Śląskiego, 1 października. Podczas spotkania myśliwi tego
koła (ponad 100 osób) odśpiewali „Sokoły” i „Pojedziemy na łów”, były odznaczenia i wspólne zdjęcie z łowczymi. Kapela dziękuje za zaproszenie organizatorom: Józefowi Bartków i Andrzejowi Boratyńskiemu. Darzbór.
Zygmunt Bodak

Podziękowania

Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co
robimy dla innych jest tym, o naprawdę warto robić”.
Serdecznie dziękujemy pani Beacie Mgłosiek za okazaną pomoc i życzliwość.
Rada Rodziców przy Zespole Szkół i Szkole Podstawowej
im. Jana Pawla II w Lubomierzu

***

Dziękujemy panu burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi za szybką reakcję w sprawie podcięcia lip przy ul. Partyzantów.
Mieszkańcy

20

KURIER GRYFOWSKI PAŹDZIERNIK 2016

