
Najpiękniejsze posesje gminy 
Gryfów Śląski wybrane

(więcej na str. 3)

I miejsce - Krystyna i Zbigniew Dubaniewiczowie - Ubocze

II miejsce - Danuta i Edward Kumosiowie - Wolbromów

ISSN 1425-7750

Nr 10 (210) XXI   Pazdziernik 2011

III miejsce - Alina i Bronisław Niebieszczańscy - Proszówka

Cena 1,80 zł
www.biblioteka.gryfow.info

20 STRON TYLKO 
O GMINIE GRYFÓW



2 KURIER GRYFOWSKI  PAŹDZIERNIK 2011      

Wyróżnieni w konkursie ‚‚Wieś Gminy Gryfów Czysta i Gospodarna”

Wyróżnienie specjalne – Janina Jaworska z Rząsin.

Wyróżnieni za udział w konkursie (więcej na str. 3).

Ilona Cichoń gratuluje swojemu byłemu uczniowi. Liczni goście wernisażu.

Wyróżnienie specjalne – Janina Bąk z Młyńska.

Wernisaż wystawy Mateusza Szeligi ‚‚Moja rzeczywistość”
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23 września galeria Europejskiego Centrum 
Kulturalno-Informacyjnego przeżyła praw-
dziwe oblężenie. Wernisaż wystawy Mateusza 
Szeligi „Moja rzeczywistość” przyciągnął 
ogromną rzeszę mieszkańców Gryfowa, Lu-
bania, Jeleniej Góry i wielu innych ościen-
nych miejscowości. W trakcie wernisażu miał 
miejsce premierowy pokaz etiudy filmowej 
promujący stronę internetową Mateusza (www.
mateuszszeliga.pl). Burzliwe dyskusje dotyczą-
ce zaprezentowanych na wystawie zdjęć trwały 
bardzo długo, przedłużając wernisaż do niespo-
tykanego czasu ponad dwóch godzin. Wszyst-
kich Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć  
w tym wspaniałym wydarzeniu, organizator, 
czyli Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

5 października w galerii ECKI odbył się 
wyjątkowy wieczór poetycki. Joanna Polesiak, 
studentka polonistyki, która odbywała prak-
tykę w Bibliotece Publicznej we współpracy  
z biblioteką i Zespołem Szkół Ogólnokształcą-
cych i Zawodowych zorganizowała spotkanie, 
w trakcie którego zaprezentowała zebranym 
swoje młodzieńcze wiersze.

Wraz z nią utwory czytała Joanna Parzybut, 
a klimatyczną oprawę muzyczną zapewniła gra-
jąca na gitarze i śpiewająca nastrojowe piosenki 

Podczas Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy 
Gryfów Śląski, która odbyła się 30 września 2011 r. w 
świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim, podsumowa-
no już XXI edycję konkursu „Wieś Gminy Gryfów 
Śląski Czysta i Gospodarna”. Komisja konkurso-
wa powołana przez burmistrza Olgierda Poniźnika  
w składzie: Witold Mikos – przewodniczący ko-
misji. Rafał Dyjur, Teresa Polesiak, Paweł Rubaj, 
Krystyna Samborska, Edward Sidorenko przepro-
wadziła lustrację poszczególnych posesji zgłoszo-
nych przez sołectwa do konkursu i postanowiła 
przyznać: 

I miejsce w konkursie
Krystynie i Zbigniewowi  

Dubaniewiczom - Ubocze,
  

II miejsce w konkursie
Danucie i Edwardowi 

Kumosiom – Wolbromów, 
  

III miejsce w konkursie
 Alinie i Bronisławowi 

Niebieszczańskim – Proszówka 
Wyróżnienia specjalne przyznano posesjom:  
■ Janiny Bąk – Młyńsko  
■ Janiny Jaworskiej – Rząsiny 
Ponadto przyznano wyróżnienia posesjom: 
■ Bożeny i Leszka Mizgierów oraz Alicji 
i Tadeusza Jagiełłów – Krzewie Wielkie, 
■ Krzysztofa Korytowskiego 
– Krzewie Wielkie
■ Jolanty i Andrzeja Okulowskich 
– Młyńsko
■ Róży i Stanisława Paliwodów 
– Proszówka 
■ Danuty i Mieczysława Cierlików 
– Rząsiny 
■ Teresy i Franciszka Martynowskich 
– Rząsiny 
■ Krystyny Barszczewskiej – Ubocze
■ Czesławy Baszak – Ubocze  
■ Grażyny i Krzysztofa Trojanowskich 
– Ubocze 
■ Katarzyny Walory – Wieża. 

Wszystkim zwycięzcom oraz wyróżnionym 
gratulujemy.

Ponad setka gości w ECKI
Gryfów Śląski, zaprasza do odwiedzania wysta-
wy do 25 października 2011 roku. 
Galeria zdjęć na www.biblioteka.gryfow.info

Mateusz Szeliga (ur. 1994 r.)
Uczeń drugiej klasy liceum ogólnokształcą-

cego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Adama Mickiewicza w Lubaniu.

Pierwsze fotograficzne kroki stawiał pod 
kierunkiem Ilony Cichoń – instruktorki koła 
fotograficznego działającego przy M-GOK  
w Gryfowie Śląskim. 

To jego trzecia wystawa indywidualna. Po-
przednia zatytułowana „Jeden moment, jedna 
chwila” miała miejsce w listopadzie 2010 r.  
w gryfowskim ratuszu, a następnie w ZSP  
w Lubaniu.

Najpiękniejsze
posesje wybrane

To tylko wspomnienia
Natalia Reszko. Dziewczęce trio wyczarowało 
atmosferę pełną wzruszeń, które udzieliły się 
publiczności. Łzy płynęły po twarzach wielu 
słuchaczy i chyba nikt nie miał wątpliwości, że 
warto było poświęcić godzinę tego paździer-
nikowego wieczoru na oczyszczające i do bólu 
szczere, skromne, a jednocześnie absolutnie 
piękne, wielopłaszczyznowe widowisko dla 
wrażliwych dusz.
Galeria zdjęć na www.biblioteka.gryfow.info 

Krystyna Samborska

M.

Towarzystwo Miłośników Gryfowa przymierza 
się do organizacji wystawy „Gryfowskie Dzieci – 
lata 1945-1995”. Szukamy fotografii dzieci z daw-
nych lat na tle gryfowskich ulic, zaułków i podwórek. 
Uprzejmie prosimy o podzielenie się z nami wspo-
mnieniami i użyczenie takich zdjęć dla dobra naszej 
małej społeczności. Zdjęcia można przysłać drogą 
elektroniczną na adres e-mail: wysopjan@op.pl lub 
przynieść do siedziby Towarzystwa mieszczącej się 
w budynku Biblioteki Publicznej w każdy czwartek 
od godziny 17.30. Zdjęcia skanujemy i oddajemy. 
Mile są też widziane zdjęcia rowerzystów dużych  
i małych z tamtych lat. Za otrzymane fotografie  
z góry dziękujemy.

Dzieciństwo w Gryfowie Śląskim

Jan Wysopal

M.

Mały gryfowianin na tle powstających bloków przy 
ul. Lwowskiej i Jeleniogórskiej (połowa lat 80-tych).
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Dzień Sybiraka w Gryfowie Śląskim
17 września minęła kolejna bolesna rocznica 

napaści Armii Czerwonej na wschodnie tereny 
Polski w 1939 r.

Od wielu lat data ta, jest obchodzona przez 
Sybiraków jako Dzień Sybiraka. Z tej okazji 
18 września o godz. 9.00 Sybiracy z osoba-
mi towarzyszącymi uczestniczyli w mszy św.  
w gryfowskim kościele. Po nabożeństwie odbyło 
się spotkanie w lokalu „Perła”. Swoją obecnością 
zaszczycili: Edyta Wilczacka – z-ca burmistrza, 
Witold Mikos – z-ca przewodniczącego Rady 
Miejskiej oraz dyrektorzy placówek, z którymi 
współpracuje Zarząd Koła Sybiraków - Alicja 
Kownacka – dyrektor Gimnazjum w Gryfowie 
i honorowy członek Koła Sybiraków, Marzena 
Wojciechowska – dyrektor Biblioteki Publicz-
nej i redaktor naczelna Kuriera Gryfowskiego, 
Anna Domino – dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury. Zebrani chwilą ciszy uczcili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sybiraków, którzy odeszli do wieczności. Następnie wszystkich uczestników powitała 
niżej podpisana prezes koła, a w dalszej kolejności głos zabrały: Edyta Wilczacka- życząc 
Sybirakom dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz Alicja Kownacka, która podzięko-
wała za współpracę i zaprosiła na uroczystości patriotyczne z okazji Święta Niepodległo-
ści. Spotkanie, upłynęło w miłej atmosferze przy skromnym poczęstunku. 

Pamiętajmy: 17 września 1939 roku wojska ZSRR przekroczyły granicę z Polską 
wypełniając postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow. Walcząca z agresją niemiecką 
Polska została zaatakowana od wschodu. Znaczna część terytorium państwa polskiego 
znalazła się pod sowiecką okupacją.

W wyniku represji stosowanych na zajętym obszarze, 350 tys. osób deportowanych 
zostało na wschód, głównie na Syberię. Masowe wywózki objęły m.in. ziemiaństwo, prze-
mysłowców, działaczy społecznych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, urzędni-
ków państwowych oraz ich rodziny. Wzięci do niewoli polscy oficerowie zamordowani 
zostali w Lesie Katyńskim. Podobne zbrodnie na polskich jeńcach zostały popełnione  
w okolicach Charkowa i Tweru.

PKPS informuje
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Gryfowie Ślą-

skim informuje, że z początkiem listopada br. będzie pro-
wadził zapisy na wczasy w roku 2012, które planujemy 
zorganizować w następujących miejscowościach:
■ w Zakopanem – Pardałówce z pobytem w Krakowie  
w terminie od 28.04.2012 do 30.04.12, pobyt w Krako-
wie (zwiedzanie z przewodnikiem) od 1.05.2012 do 
6.05.2012r. w Zakopanem. W drodze powrotnej zwiedza-
nie obozu zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
■ w Jarosławcu w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym 
„ARKA” w terminie : 23.06.2012-06.07.2012 (14 pełnych 
dni) dla każdego wczasowicza zabiegi rehabilitacyjne + 
gimnastyka;
■ w Dziwnówku w Ośrodku Wypoczynkowym Róża 
Wiatrów w terminie od 23.08.2012 do 31.08.2012 r.  
(9 pełnych dni).

W cenie każdego turnusu: zakwaterowanie w poko-
jach z balkonami, łazienkami, TV, pełne wyżywienie, za-
bawy przy muzyce, grill i inne atrakcje. Koszt transportu 
uzależniony od ceny paliwa w danym okresie.
Przy zapisie obowiązuje przedpłata w kwocie 200 zł od osoby.

Bliższe informacje i zapisy: 
Stanisław Dasiak tel. 75 78-12-662 

lub 669-835-570 lub w każdą niedzielę 
w Klubie Seniora od godz. 14 oraz wtorek od godz. 16.

***
20 października 2011 r. przewidywany jest wyjazd do 

kina w Bolesławcu na projekcję pierwszej w Polsce, pełno-
metrażowej produkcji w 3D – 1920 Bitwa Warszawska 3d. 
Natomiast w połowie listopada planujemy wyjazd zorgani-
zowany do Teatru im. K.C.Norwida w Jeleniej Górze.

***
Informujemy, wszystkich członków PKPS, że nasza 

aktualna legitymacja uprawnia do odbioru żywności 
w ramach unijnego programu pomocy żywnościowej 
PEAD – 2011 wydawanej przez Miejsko-Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Gryfowie Ślaskim.

***
Bliższe informacje w Klubie Seniora  

w godzinach otwarcia lub telefonicznie 
pod nr 669-835-570, 75 78-12-662.

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej 

Stanisław Dasiak

Prezes Koła Sybiraków Elwira Urbańska
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Stulecie Harcerstwa Polskiego 
– wspomnienie gryfowskich harcerzy

Towarzystwo Miłośników 
Gryfowa Śląskiego cyklicznie orga-
nizuje wystawy związane z historią 
i życiem miasta nad Kwisą. Ostatnia 
była poświęcona GZPO „Gryfex”. 

Natomiast 1 października   
w Europejskim Centrum Kulturalno
-Informacyjnym przy ul. Kolejowej 
44 (nowa siedziba biblioteki) odbył 
sie wernisaż wystawy Stulecie Har-
cerstwa Polskiego – wspomnienie 
gryfowskich harcerzy, na który do-
tarli m.in. byli harcerze i instrukto-
rzy ZHP. Uroczystego otwarcia do-
konali: Iwona Jarosz – prezes TMG 
i pwd Barbara Baszak w obecności 
burmistrza Olgierda Poniźnika, 
(który pochwalił się książeczką 
instruktora młodzieżowego ZHP 
z 1970 r.) i przewodniczącego Rady 
Miejskiej Roberta Skrzypka. W 
referacie (w dużej części na pod-
stawie kronik drużyny z byłej SP 
nr 2) przedstawiono bogate życie 

gryfowskiego harcerstwa od 1946 r. W gablotach można 
było zobaczyć pamiątki gryfowskich harcerzy i instrukto-
rów należących do roku 1974 r. do Hufca Lwówek Śl., a w 
latach 1975 – 1990 do  Hufca Gryfów Śl. (od 1991 do 2006 
r. ponownie w strukturze lwóweckiego hufca ZHP). Pamiątki 
na wystawę przekazali m.in.: harcmistrzowie: Tadeusz Pole-
siak (zam. Konin), Henryka Świdrak-Wrońska, Krystyna 
Kurec, Zdzisław Mirecki (zam. Bolesławiec). Uroczystości 
towarzyszył śpiew piosenek harcerskich 10 DH „Strażnicy” 
z Siekierczyna przy akompaniamencie gitarowym drużyno-
wego dh. pwd Sławomira Sobczyka. Zaproszeni goście po 
poczęstunku zasiedli na dziedzińcu w kręgu, aby oddać się 
nostalgicznym wspomnieniom, które rejestrowała lokalna 
TV. Załączone zdjęcia ilustrują niezapomniane spotkanie.

TMG serdecznie dziękuje panu Jerzemu Horbaczowi 
za hojne wsparcie imprezy w postaci wspaniałych ciast 
przekazanych nieodpłatnie na poczęstunek dla gości. 

Czuwaj
 hm Zdzisław Mirecki
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Redaguje społeczny zespół: 
Mariusz Dragan, Mieczysław Gnach,  
Małgorzata Szczepańska, Jan Wysopal.  
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Dyżur redakcyjny: 
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 
10-17, środy: 10-15. 
Nakład: 900 egzemplarzy, Druk: Smyk 
S.C., Kielce, www.smyksc.pl

Za treść ogłoszeń i reklam redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności oraz za-
strzega sobie prawo skracania i przere-
dagowywania treści ogłoszeń i artykułów 
oraz odmowę publikacji. 

Kurier Gryfowski
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Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak

Uprzejmie przypominamy, że tylko do końca bieżącego roku, czyli do 31 grudnia, istnieje moż-
liwość wykupienia wynajmowanego mieszkania na własność za 1% wartości. Od 2012 roku takiej 
możliwości nie będzie. Szanowny najemco! To ostatnia szansa stania się właścicielem swojego 
mieszkania za przysłowiową „złotówkę” – nie zmarnuj jej!

Od 24 września w  gryfowskim ratuszu (hol – II piętro) wyeksponowana została część wysta-
wy fotograficznej wcześniej prezentowanej w Europejskim Centrum Kulturalno-Informacyjnym. 
Wystawione w ratuszu zdjęcia zostały wykonane na przestrzeni kilku lat w czasie Kwisonaliów.  
Ich autorami są Robert Skrzypek – przewodniczący Rady Miejskiej oraz niżej podpisany. Przy 
okazji pobytu w ratuszu lub jego pobliżu zapraszamy na II piętro i życzymy miłego oglądania.

30 września Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu rad-
nego Dariusza Wojciechowskiego. Zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego obsadzenie tego 
mandatu następuje w drodze wyborów uzupełniających. W ciągu 60 dni przed ustalonym dniem 
wyborów (z dużym prawdopodobieństwem będzie to dzień 18 grudnia) Wojewoda Dolnośląski 
ogłasza kalendarz wyborczy. Do głosowania w wyborach uzupełniających będą uprawnieni wybor-
cy zamieszkali w okręgu wyborczym nr 2 w Gryfowie Śląskim, tj. przy następujących ulicach: An-
dersa, Floriańska, Jeleniogórska 14-24, Kwiatowa, Lwowska, Malownicza, Osiedle Horyzont, 
Osiedle 7 Dywizji, Partyzantów, Spacerowa, Storczykowa, Tulipanowa, Widokowa, Wiosenna 
i Zielona. Głosowanie odbędzie się w  małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gryfowie 
Śląskim.

Przedterminowe wybory

Wystawa fotograficzna 
w Ratuszu

Podziękowanie
W związku z zakończeniem 

przez pana Dariusza Wojcie-
chowskiego pracy Radnego 
Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski, składamy wyrazy uzna-
nia za jego pełną zaangażowania 
pracę w latach 2006–2011. Dzię-
kując za włożony wysiłek na rzecz 
rozwoju naszej Gminy i Miasta 
życzymy dalszych sukcesów  
w życiu osobistym i zawodo-
wym. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Robert Skrzypek             

Burmistrz Gminy i Miasta
Olgierd Poniźnik 

Mieszkańcy korzystający z tak zwanej 
„drogi przez cegielnię” dziękują za pomoc  
w wykonaniu i zamontowaniu barierki, 
która definitywnie rozwiązała problem 
niszczenia nawierzchni wykonanej rok 
temu ze środków gminy. Podziękowania 
kierujemy do firm: Hawrylewicz L., So-
dolski D. Skład opału za bezpłatne przeka-
zanie materiałów, Kowalstwo Sawczak za 
bezpłatne wykonanie barierki oraz Multia-
gencja Siła Przebicia D.Wojciechowski – 
za bezpłatne jej zamontowanie.

Koniec rajdów 
przez cegielnię

Witia w Gryfowie

4 października nasze miasto odwiedził aktor filmowy, słynny 
Witia z „Samych Swoich” – Jerzy Janeczek. Na wspólnej foto-
grafii z burmistrzem Gryfowa oraz sekretarzem Gminy.

Serdecznie dziękuję wszystkim 
wyborcom za udzielone mi popar-
cie i zaufanie. Przez pięć lat stara-
łem się wypełniać funkcję radnego 
jak najlepiej potrafiłem: sumiennie 
i aktywnie. Dzięki temu, wiele 
spraw udało się wspólnie rozwią-
zać. Postawiony przed wyborem 
pomiędzy pracą w radzie, a roz-
wojem własnego przedsiębiorstwa, 
wybrałem to drugie. Nie będąc rad-
nym nadal mogę pomagać miesz-
kańcom. Wygaśnięcie mandatu nie 
powoduje u mnie ani utraty moż-
liwości pomocy ani braku takiej 
woli.

Dariusz Wojciechowski

Własne mieszkania
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25 września w Wielospecjalistycznym Szpi-
talu im. Jana Pawła II – Samodzielnym Publicz-
nym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu 
odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowa-
nego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego połą-
czone z obchodami „Dnia Serca” w formie tzw. 
„Białej Niedzieli”. 

Wszyscy chętni mogli wykonać m.in. bez-
płatne badania ciśnienia krwi i poziomu cu-
kru we krwi oraz skorzystać, bez skierowania,  

z darmowych porad lekarza pediatry, laryngo-
loga, ginekologa, okulisty, chirurga, ortopedy, 
neurologa, urologa, lekarza internisty, zwiedzić 
nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy i posłu-
chać prelekcji nt. nowości w dziedzinie sprzętu 
medycznego oraz zdrowej żywności. Burmistrz 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski w tym dniu zor-
ganizował dla mieszkańców, dwoma autobusa-
mi, bezpłatny przejazd do Zgorzelca. 

Z możliwości tej skorzystało 56 osób w tym 
12 członków zespołu „Gryfowianie”, którzy 
umilali czas przejazdu śpiewem i muzyką oraz 
swoim występem uświetnili imprezę w Zgorzel-
cu.  Na miejscu grupą zaopiekowały się dwie 
pielęgniarki zatrudnione w zgorzeleckim szpi-
talu. Pani Katarzyna Romanowska i Pani Rena-
ta Celuch. Panie poświęciły na to swój wolny 
czas, za co im serdecznie dziękujemy. Pomogły 
zlokalizować miejsca „plenerowych” gabine-
tów specjalistycznych oraz zapoznały grupę  z 
wachlarzem oferowanych badań. Następnie za-
prowadziły pacjentów zainteresowanych wizytą  

Biała Niedziela w Zgorzelcu 
dla mieszkańców 

Gryfowa Śląskiego

Bardzo serdecznie dziękuję pani Teresie 
Wolskiej – inspektor do spraw infrastruktury 
społecznej Urzędu GiM w Gryfowie Śląskim 
za sprawne i profesjonalne przygotowanie akcji 
„Biała niedziela” w Zgorzelcu dla mieszkańców 
Gryfowa Śląskiego.

Burmistrz  Gminy i Miasta
Olgierd Poniźnik

Gminne inwestycje
Budowa 

przychodni
wszystko zgodnie z planem

Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu 2011 
roku. Do tej pory zostały wykonane wszystkie 
roboty ziemne, ławy i ściany fundamentowe. 
Obecnie wykonywane są mury zewnętrzne.  
W najbliższym czasie będą projektowane 
przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. Do końca roku zostanie zreali-
zowany tzw. stan surowy zamknięty. W roku 
przyszłym nastąpi zagospodarowywanie terenu 
oraz ruszą prace wykończeniowe. Do końca 
czerwca 2012 r. budynek ma być oddany do 
użytku. Wówczas też nastąpi wyposażanie  
w medyczny sprzęt specjalistyczny. Wykonawcą 
prac jest firma „Stolbrat” Sp. z o.o z Ubocza.

Wkrótce zostanie oddana do użytku droga 
gminna w Wieży. Prace remontowe zakończą się 
w połowie października. Wykonawcą jest firma 
pani Anieli Sikory „Usługi Drogowo- Budowla-
ne” z Wieży. Koszt remontu drogi o długości 300 
m wyniósł 135.855,26. Środki na ten cel zostały 
pozyskane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego z promesy na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych.

M

Kończy się 
remont drogi 

w Wieży

u kardiologa do gabinetu  lekarza, który przyj-
mował pacjentów i wykonywał badania USG 
serca tylko dla grupy gryfowskiej. 

Z porad tego specjalisty skorzystało około 
30 osób. Nasi mieszkańcy spotkali się z miłą 
i fachową pomocą. I choć nie wszystkie spe-
cjalistyczne badania można było wykonać na 
miejscu, to pacjenci zostali ukierunkowani do 
dalszego leczenia. Nadwątlone w kolejkach do 
specjalistów siły można było odbudować ener-
getyczną grochówką serwowaną przez kuchnię 
szpitalną, gorącymi kiełbaskami czy dla wege-
tarian bananami. 

W tym dniu sprzyjała nam nawet pogoda. 
Zmęczeni lecz zadowoleni mieszkańcy Gryfowa 
Śląskiego, z nadzieją na lepsze „medyczne jutro” 
w Gryfowie Śląskim,  późnym popołudniem 
wrócili do domu.

Źródło: gryfow.pl
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Informator Powiatowy
Pogoda sponsorowana przez powiat lwówecki

Zakończył się kolejny, 
ostatni weekend z TVN Me-
teo, w którym znani z anteny 
TVN prezenterzy pogody, 

wspólnie z mieszkańcami gmin powiatu lwówe-
ckiego zapowiadali pogodę, której sponsorem jest 
powiat lwówecki. 

Ekipa TVN Meteo gościła we wszystkich gmi-
nach powiatu lwóweckiego oraz u czeskiego partne-
ra projektu. Prezenterzy wspólnie z mieszkańcami 
powiatu zapowiadali pogodę z rynku w Zaclerzu  
i Lubomierzu, ze wzgórza św. Anny w Proszówce, ze 
Stogu Izerskiego, z rynku we Lwówku Śląskim oraz  
z Zapory w Pilchowicach. 

Weekendy z TVN Meteo odbyły się w ramach 
projektu „Turystyczna Brama Sudetów” współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego oraz środków budżetu państwa za pośred-
nictwem Euroregionu Nysa.

Kończy się również realizacja projektu „Nad-
bobrzański Czerwiec”.  We wrześniu br. odbył się 
ostatni, przewidziany w projekcie rajd rowerowy ze 

Bardzo dziękujemy Starostwu Lwóweckiemu 
za zaproszenie do współpracy, a ekipę TVN na 
czele z panem Tomaszem Zubilewiczem zapra-
szamy do częstszego odwiedzania przepięknych 
terenów powiatu lwóweckiego.

24 września po raz drugi w tym roku 
stowarzyszenie Awantura zorganizowało 
akcję „Sprzątania Świata”. Tym razem ponad 
20-osobową ekipą wybraliśmy się nad Jezioro 
Złotnickie, aby posprzątać jego brzegi. W akcji 
pomogli nam uczniowie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych w Gryfowie 
Śląskim. Wspólnymi siłami wysprzątaliśmy 
brzeg jednej strony jeziora. 

Przy sprzątaniu po raz kolejny pomogła 
nam pani Krystyna Samborska z UGiM 
Gryfów Śląski. Dzięki jej wsparciu otrzymali-
śmy worki i rękawice, potrzebne do zorganizo-
wania akcji. Urząd obiecał, że zadba również 
o wywóz zebranych nieczystości – mamy na-
dzieję, że tak się stanie.

Dodatkowo w trakcie sprzątania nakręci-
liśmy film dokumentalny ilustrujący przebieg 
całej akcji. Zmontowany film został wysłany 

Lwówka Śląskiego do Frydlantu, a także zaplanowa-
ny na koniec września 2011 roku „Piknik Ekologicz-
ny”, który odbył się na lwóweckim rynku. Szczegóły 
na temat wydarzeń realizowanych w ramach projek-
tu znajdują się na stronie www.powiatlwowecki.pl 

Projekt „Nadbobrzański Czerwiec“ jest współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Nysa. Marcin Lampart

Anna Zawisza

Awantura nad jeziorem
(wszystko zostało sfilmowane!)

na konkurs organizowany przez fundację 
„Sprzątanie Świata – Polska”. Od kilku dni 
jest on dostępny do obejrzenia na stronie sto-

warzyszenia (www.awantura.org) i naszym 
facebookowym profilu (www.facebook.com/
awantura). 

Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej 
akcji sprzątania. Odbędzie się ona wiosną 2012 
roku, o szczegółach będziemy informować na 
naszych stronach internetowych.

Mariusz Dragan
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Trudne decyzje
Oprócz działalności statutowej oraz wielu 

pożytecznych inicjatyw na rzecz naszego Mia-
sta wykraczających poza zakres zadań statu-
towych, jak na przykład budowa zamykanych 

Panu doktorowi Krzysztofowi Ganczar-
skierskiemu z przychodni „Promyk” oraz 
jego małżonce Urszuli serdecznie dziękujemy 
za okazanie serca i przyjęcie pod swój dach 
biednego, porzuconego kotka.

***
Państwu Halinie i Ryszardowi Iwińskim 

oraz pani Oli Popowskiej składamy serdeczne 
podziękowanie za dokarmianie bezdomnych 
zwierząt.

Małgorzata Magierowska i Adela Funken

20 września odbyło się Walne Zebranie Koła 
Polskiego Związku Niewidomych w Lwówku 
Śląskim z siedzibą w Gryfowie. Na zebraniu wy-
brano nowy zarząd Koła, w którym znaleźli się:
prezes: Janusz Gałucha
zastępczyni prezesa: Helena Pender
skarbnik: Irena Bukała
  Prezes Zarządu Koła PZN

Janusz Gałucha

boksów śmietnikowych, czy likwidacja szamb  
i podłączanie odpływów z budynków bezpo-
średnio do kanalizacji miejskiej, Zakład Budże-
towy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Gryfowie Śląskim wykonuje również czynno-
ści, które dla części mieszkańców Miasta i Gmi-
ny Gryfów Śląski są przykre – a mianowicie –  
w przypadku zalegania z opłatami za usługę 
wod.-kan. wstrzymuje dostawę wody.

Od początku bieżącego roku wykonano  
26 zamknięć wody. Jak napisaliśmy wcześniej, 
jest to trudna decyzja dla obydwu stron.

W 50 przypadkach procedura zakończyła 
się na uprzedzeniu o zamiarze zamknięcia, 
bowiem dłużnicy uregulowali zaległe zadłuże-
nie nie czekając na wejście ekipy zamykającej. 
Samo zamknięcie jest poprzedzone ponad 
miesięcznym okresem wstępnym, polegającym 
na wysłaniu wezwań do zapłaty, oraz powiado-
mieniu o zamiarze wstrzymania dostawy wody. 
Dopiero po upływie tego okresu – ostatnim 
etapem tego procesu jest wstrzymanie dostawy 
wody. Skuteczniejsza windykacja zaległości 
czynszowych i wod.-kan., umożliwiła poprawę 
płynności finansowej Zakładu. Dzięki odzy-
skanym należnościom możliwy był również 
zakup specjalistycznego samochodu STAR do 
zimowego utrzymania miasta. Koszty zakupu 
pługopiaskarki zostaną częściowo zrefundowa-
ne przez PFRON (20 000 złotych).

Poniżej zdjęcie nowozakupionego sprzętu 
do zimowego utrzymania miasta.

Wybrano 
nowy zarząd

Są ludzie dobrzy 
i współczujący...

Helena Okulowska

Regulamin konkursu „Najlepszy Sołtys”
1. Konkurs prowadzony jest na terenie powiatów: 
jeleniogórskiego, lwóweckiego, kamiennogórskiego, 
lubańskiego, gryfowskiego, bolesławieckiego, zgorze-
leckiego, części jaworskiego – Bolków, Złotoryjskiego 
– Wojcieszów, Świerzawa.
2. Konkurs prowadzony jest w dwóch etapach.
3. Oba etapy prowadzone będą na łamach tygo-
dnika „Nowiny Jeleniogórskie”. Konkurs trwa od  
20 września br.
4. Tytuł „Najlepszy Sołtys” przyznaje się tylko jednej 
osobie.
5. Kandydata do udziału w konkursie mogą zgłaszać: 
rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (indywidualnie  
i w grupach), rady parafialne, a także: Ochotnicze Stra-
że Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich.
6. Do konkursu może zostać zgłoszony każdy urzę-
dujący sołtys.
7. Kandydatem do udziału w konkursie nie może być 
osoba, która została pozbawiona mandatu uchwałą 
rady gminy albo prawomocnym wyrokiem sądu.
8. Celem konkursu jest promowanie najbardziej 
aktywnych sołtysów, którzy podejmują działania na 
rzecz integracji społeczności lokalnej, dbają o rozwój 
sołectwa i gminy.
9. Zgłoszeń należy dokonywać na kuponach za-
mieszczanych cotygodniowo w tygodniku „Nowiny 
Jeleniogórskie”. Kupony należy wypełnić czytelnie. 
Od 20 września br. drukujemy kupony.
10. Zgłoszeń należy dokonywać na adres re-
dakcji: Tygodnik „Nowiny Jeleniogórskie”. 
ul. Skłodowskiej 13, 58-500 Jelenia Góra  
z zachowaniem ważności dat na kuponach.
11. W I etapie wybranych zostanie 10 laureatów, 

którzy przejdą do II etapu.
12. O zakwalifikowaniu się do pierwszego i dru-
giego etapu decyduje ilość nadesłanych kuponów 
oraz sms-ów. Numer na który należy wysyłać sms  
to 7155.
13. Rozstrzygnięcie I etapu konkursu nastąpi 22 listopa-
da br. na łamach tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie”.
14. 22 listopada zaprezentowanych będzie 10 kandy-
datów ubiegający się o tytuł „Najlepszy Sołtys”.
15. Drugi etap będzie trwał do 31 grudnia br. Do 
tego czasu będą przyjmowane będą kupony i sms-y 
na „Najlepszego Sołtysa”.
16. Honorowy patronat nad konkursem obejmują 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz 
Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu.
17. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 stycznia 
2012 roku na łamach tygodnika i w siedzibie redak-
cji „Nowin Jeleniogórskich”.
18. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają 
zgodę na udostępnienie swojego wizerunku na 
potrzeby konkursu.
19. Organizator oświadcza, że dane osobowe poda-
ne w zgłoszeniach konkursowych zostaną, zgodnie 
z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 1997r., nr 133, poz. 883 z późn.
zm.), wykorzystane dla celów związanych jedynie  
z realizacją Konkursu.
20. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem 
określającym zasady Konkursu.
21. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akcepta-
cją niniejszego Regulaminu.

Do tej pory z naszej gminy zgłoszono sołtys Młyń-
ska Marię Sosnowską, na którą można głosować 
wysyłając kupon lub sms na nr 7155 o treści Sołtys2. 

Konkurs na Najlepszego Sołtysa
Trwa konkurs redakcji "Nowin Jeleniogórskich". Kto zostanie najpopularniejszym super gospodarzem 

w naszym regionie? W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt tel. 75 64-24-480 – dział marketingu 
"Nowin Jeleniogórskich". Jest to wspaniała okazja do wypromowania także całej gminy i przedstawienia 
ludzi pracujących na jej rzecz. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
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Kupon Plebiscytu „Najpopularniejszy dzielnicowy 2011”
Imię i nazwisko

Najpopularniejszego Dzielnicowego
KPP w Lwówku Śląskim

 
…………..………………………………..........................................................

Dane głosującego:
 

Imię i nazwisko:………………………………….…………… 
Adres zamieszkania:…………………………………..……… 
Kod pocztowy:….....-……..….Miejscowość:………..……….
Telefon kontaktowy:………………………………………….

Podpis głosującego:……………………………………….......

4 lipca 
Z młotkiem na dyskont

Policjanci z gryfowskiego Komisariatu Poli-
cji zatrzymali 53-letniego mieszkańca Gryfowa 
Śląskiego. Podejrzany jest o usiłowanie kra-
dzieży z włamaniem do jednego z dyskontów 
spożywczych. Funkcjonariusze w trakcie peł-
nienia służby w mieście otrzymali informację, 
że pod jednym z dyskontów pijany mężczyzna 
dziwnie się zachowuje i usiłuje wybić młotkiem 
szybę wystawową. Kiedy dojeżdżali na miejsce 
zauważyli przy sklepie mężczyznę oraz wybitą 
już szybę. Mężczyznę był pijany, miał ponad 
2,4 promila. Trafił do policyjnego aresztu.  
Za usiłowanie kradzieży z włamaniem grozi 
nawet do 10 lat pozbawienia wolności. 

***
7 lipca 
Złodzieje kabli za kratami

Gryfowscy policjanci zatrzymali na go-
rącym uczynku kradzieży dwóch mężczyzn  
w wieku 46 i 52 lat. Ukradli oni blisko 150 
metrów bieżących kabla telekomunikacyjnego. 
Zostali zatrzymani w momencie zwijania kabla 
i przygotowywania do sprzedaży w punkcie 
skupu złomu. Obydwaj byli pijani. Wyniki 
badań wykazały u nich 1,6 i ponad 2 promile 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Za kradzież grozi im do 5 lat pozbawienia 
wolności.

***
6 września
Okradał groby

Lwóweccy policjanci ustalili i zatrzymali 
28-letniego mieszkańca Jeleniej Góry, po-
dejrzewanego o szereg kradzieży na terenie 
różnych cmentarzy. Łupem sprawcy padały 
metalowe krzyże z grobów, wazony, oraz figurki 
o charakterze religijnym. Mężczyzna działał od 
marca do września 2011 roku w Pasieczniku, 
Wleniu, Gryfowie Śląskim i Lwówku Śląskim. 
Policjanci podejrzewają, że ma on na koncie 
ponad 50 tego typu czynów. Łączne straty  
w tej sprawie oszacowano na blisko 13.000 zł. 
Za ograbianie miejsc pochówku grozi kara na-
wet do 8 lat pozbawienia wolności. 

Policja ostrzega przed oszustami
Pojawiła się nowa forma działania oszu-

stów, którzy przede wszystkim upatrzyli sobie 
osoby starsze. Sprawcy najczęściej pojawiają się  
w miejscu zamieszkania takiej osoby podając 
się za pracownika ZUS. Apelujemy do osób 
starszych o zachowanie czujności i niewpusz-
czenie nieznanych osób do domu. 

Informujemy
Pracownicy ZUS nigdy nie odwiedza-

ją w domach osoby ubezpieczonej i nigdy 
nie proszą o podanie danych osobowych,  
– ZUS również nie upoważnia innych osób i in-

1 października rozpoczął się konkurs – plebiscyt na najpopularniejszego dzielnicowego powiatu 
lwóweckiego. Plebiscyt zorganizowany został przez lwówecką Komendę Policji. Policjant pełniący 
funkcję dzielnicowego poprzez codzienny kontakt z mieszkańcami odgrywa rolę łącznika między 
Policją, a społeczeństwem. Jest jednym z najbardziej widocznych policjantów i przez to kształtuje 
obraz Policji. Kto zdobędzie tytuł najlepszego dzielnicowego powiatu lwóweckiego? Tego dowiemy 
się w grudniu. Plebiscyt trwać będzie do 30 listopada 2011 r. Wszyscy dzielnicowi walczyć będą  
o miano najlepszego i najsympatyczniejszego dzielnicowego. Głosować można:
■ poprzez wypełnienie kuponu konkursowego, ukazującego się na łamach Kuriera Gryfowskiego, 
(wypełnione kupony należy przesłać albo osobiście dostarczyć do siedziby redakcji naszego mie-
sięcznika bądź do Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim z dopiskiem „Najpopularniej-
szy dzielnicowy 2011r.”)
■ oddanie swojego głosu na stronie internetowej http://www.lwowekslaski.net/. 

Celem plebiscytu jest przybliżenie sylwetek dzielnicowych oraz podniesienie społecznego za-
ufania do tych funkcjonariuszy, a przez to do całej Policji. 

Wśród czytelników wysyłających kupon konkursowy zostaną rozlosowane nagrody. 

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania rad-

nym Rady Miejskiej za pomoc 
finansową w zakupie urządzenia za-
mykającego automatycznie bramę. 
Panu Mirosławowi Szuniewiczowi 
za zamontowanie siłownika oraz 
pozostałym darczyńcom składa

 
załoga Komisariatu Policji

w Gryfowie Śląskim

Wybierzmy najlepszego dzielnicowego

stytucji do zbierania w jego imieniu jakichkol-
wiek danych. Jeżeli istnieje konieczność korekty 
danych lub ich uzupełnienia, ZUS zawsze prosi 
drogą listową o kontakt osobisty lub telefonicz-
ny i nigdy nie wysyła do osoby zainteresowanej 
swoich pracowników. 

PROSIMY O ZACHOWANIE 
SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI 

ORAZ O INFORMOWANIE 
O WYŻEJ OPISANYCH 

PRZYPADKACH POLICJI POD 
NR TEL. 75 646-72-00, 997, 112. 

na podstawie informacji 
Oficera Prasowego 

KPP Lwówek Śląski 
asp. szt. Marka Madekszy

M.

Poznaj miasto moje – konkurs dla mieszkańców
Na nasz konkurs zdjęcia nadesłali: Marta Wieczorkowska, Paweł Zatoński i Krzysztof Woźniak. 

Wybraliśmy fotografię przysłaną przez Pawła Zatońskiego (fot. na stronie 20).  
Gratulujemy i zachęcamy państwa do udziału w konkursie. 

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

Konkurs adresowany jest nie tylko do mieszkańców naszej gminy. Zdjęcia może nadsyłać każdy, 
kto ma na to ochotę, pod warunkiem spełnienia powyższych założeń. Zdjęcia prosimy nadsyłać do 
25 dnia każdego miesiąca na adres biblioteka.gryfow@gmail.com 
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Ostatnie tygodnie przynoszą mieszkańcom Europy, 
a przede wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, roz-
liczne przykłady pogłębiającego się chaosu ekonomicz-
nego, wyrażającego się w coraz wyraźniejszym kryzysie 
finansowym. Te negatywne zjawiska gospodarcze, 
szczególnie dotkliwie uderzają w państwa tzw. „strefy 
euro”. Opinia publiczna państw Wspólnoty z coraz więk-
szym niepokojem śledzi przebieg tych wydarzeń, próbu-
jąc zrozumieć sens gorączkowych działań naprawczych, 
podejmowanych przez polityków, ekonomistów oraz 
finansistów. Znaczącą rolę w procesie przezwyciężania 
narastających problemów, jak chociażby tych, zmie-
rzających do zapobieżenia coraz bardziej widocznego 
widma bankructwa Grecji, czy zapaści ekonomicznej 
Hiszpanii i Portugali, odgrywa Polska. Jak wiemy, nasze 
państwo od 1 lipca sprawuje przez najbliższe półrocze, 
tzw. prezydencję w Radzie Unii Europejskiej i wraz 
z innymi państwami, przede wszystkim z tymi, które re-
prezentują „strefę euro”, poszukuje instrumentów, które 
mają zapobiec procesom dezintegracyjnym. Przykładem 
tych działań było przyjęcie pod koniec września br. tzw. 
„sześciopaku”, czyli ustaw i dyrektyw umożliwiających 
m.in. skuteczną interwencję na rynkach finansowych, jak 
też innych rozwiązań polityczno-ekonomicznych.

Czym jest wspólna waluta europejska, jakie możli-
wości daje ona państwom i ich obywatelom, dlaczego 
niektóre z nich nie weszły do umiarkowanej strefy. Te 
i inne wątpliwości i problemy spróbujemy przedstawić  
i wyjaśnić naszym czytelnikom, w kolejnych numerach 
naszej gazety. 

Geneza przyjęcia wspólnej waluty w UE sięga 
powołania Europejskiego Systemu Walutowego (ESW)  
w dniu 13 marca 1979 r. ESW regulował kwestie współ-

pracy walutowej Państw Członkowskich Wspólnot Euro-
pejskich. W ramach ESW funkcjonowały trzy elementy:
1) ECU (ang.: Eurpean Currency Unit – Europejska Jed-
nostka Walutowa). Wartość ECU oparta była na koszyku 
walut narodowych, skonstruowanym proporcjonalnie do 
potencjałów gospodarczych Państw Członkowskich. 
ECU służył:
- do wyznaczania kursów centralnych walut należących 
do systemu; 
- jako denominator dla operacji w ramach mechanizmu 
interwencyjnego i kredytowego;
- jako środek płatniczy w operacjach między bankami 
centralnymi krajów Unii.
2) Mechanizm wymiany i interwencji w zakresie kursów 
walutowych (ang.: Exchange Rate Mechanizm). Mecha-
nizm ten ograniczał wahania kursów wszystkich walut 
Państw Członkowskich względem siebie.
3) Mechanizmy kredytowe.

Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht, realizując 
zamierzenia dotyczące powołania Unii Gospodarczej 
i Walutowej (UGW), wprowadził do regulacji wspólno-
towych szeroki zbiór postanowień dotyczących polityki 
monetarnej. Ustanowił Europejski System Banków 
Centralnych (ESBC) i Europejski Bank Centralny (EBC). 
Określił też kryteria konwergencji UGW, umożliwiając 
tym samym przyjęcie wspólnej waluty „euro”. Kryteria te 
z czasem stały się jedną z najważniejszych determinant 
zmian zachodzących w systemie Unii Europejskiej. Kry-
teria konwergencji dotyczące wprowadzania w życie Unii 
Walutowej określone zostały precyzyjnie w Traktacie  
o Unii Europejskiej z Maastricht.

Po pierwsze – roczny wskaźnik wzrostu cen w Pań-
stwie Członkowskim nie może być wyższy niż 1,5 punktu 

procentowego od średniej stopy inflacji w trzech krajach 
UE o najlepszych pod każdym względem wskaźnikach. 

Po drugie – wysokość deficytu budżetowego nie 
może przekroczyć 3% PKB.

Po trzecie - wysokość długu publicznego nie może 
przekroczyć 60% PKB. 

Po czwarte – wysokość średniej nominalnej długo-
okresowej stopy procentowej nie może przekroczyć 
o więcej niż 2 punkty procentowe średniej nominalnej 
długookresowej stopy procentowej w trzech krajach UE 
o najniższym rocznym wskaźniku inflacji.

Po piąte – Państwo Członkowskie w ramach mecha-
nizmu kursowego Europejskiego Systemu Walutowego 
musi zachować, przez co najmniej dwa lata normalny 
przedział wahań kursów walut. W tym okresie waluta 
tego państwa nie może być dewaluowana w stosunku 
do walut innych krajów UE.

Traktat z Maastricht przesądzał też o dobrowolnym 
udziale Państw Członkowskich w UGW. Pozwoliło to naj-
pierw Danii i Zjednoczonemu Królestwu, a potem (od 1995 
r.) Szwecji na wyłączenie się z realizacji trzeciego etapu 
UGW i zaniechanie wprowadzenia na swoim obszarze 
wspólnej waluty. W 1995 r. Rada Europejska podjęła  
w Madrycie decyzję o zastąpieniu ECU przez euro. De-
cyzja o utworzeniu Europejskiego Systemu Walutowego 
drugiej generacji (ESW II) podjęta została rok później w 
Weronie – podczas spotkania ministrów spraw zagranicz-
nych i prezesów banków centralnych Państw Członkow-
skich Unii Europejskiej. ESW II jest kontynuacją ESW I 
dla państw, które nie uczestniczą w Unii Gospodarczej i 
Walutowej. Regulować ma on kursy wymiany pomiędzy 
walutami państw uczestniczących w strefie euro i państw 
UE pozostających poza UGW

Niezbędnik Europejczyka – Europejska Waluta

Serdecznie zapraszamy do 
hotelu „Stacja nad Kwisą” 

26 listopada 2011 r. na 
ZABAWĘ 

ANDRZEJKOWĄ 
Z MUZYKĄ NA ŻYWO

Prosimy o zapoznanie się z naszą 
ofertą sylwestrową zamieszczoną 

na stronie internetowej
www.stacjanadkwisa.pl

oraz pod numerem tel. – 75 71-370-28
 

 Posiadamy nową ofertę SPA – liczne masaże, 
zabiegi kosmetyczne, saunę i jacuzzi dla 
każdego codziennie od 15:00 do 22:00!

5 listopada spotkajmy 
się w Dobrym Miejscu 
„Stacja nad Kwisą” idzie za ciosem. 5 listopada o godz. 

20.00 odbędzie się w naszym hotelu przy ul. Kolejowej  
w Gryfowie Śląskim kolejne, piąte już spotkanie z muzyką 
na żywo. Tym razem w listopadowy wieczór obcować bę-
dziemy z twórczością nieżyjącego już niestety, prekursora 
polskiego bluesa – Tadeusza Nalepy. Jego utwory zapre-
zentują nam wrocławscy muzycy: Jerzy Baszkiewicz (gitara, 
wokal), Jerzy Belczyk (gitara, organy), Jacek Palmowski (gi-
tara, harmonijka ustna ), Andrzej Wyjak (gitara basowa, wo-
kal), Artur Mickiewicz (perkusja), występujący pod nazwą  
BLUESGRAND. 

Zapraszamy nie tylko miłośników tego gatunku. Jeżeli 
nie znacie, to posłuchajcie – na pewno będziecie zadowo-
leni. Mile widziani też będą muzycy z własnymi instrumen-
tami. Chcielibyśmy bardzo, aby koncert przekształcił się we 
wspólne muzykowanie.

Jak zwykle dopełnieniem wrażeń artystycznych bę-
dzie kolacja przy świecach i winie. Spotkania przy muzyce  
w „STACJI NAD KWISĄ” powoli stają się tradycją. Nie siedź-
my w domach przed telewizorami. Spotykajmy się. Mamy 
szansę współtworzyć chwile, które będziemy wspominać. 

Cena biletu: 50 zł w przedsprzedaży, 
60 zł w dniu koncertu. 

Mieczysław Gnach

Do zobaczenia. B.L.
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W SP w Gryfowie

Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim, 
podobnie jak w latach poprzednich, uczestni-
czyła w akcji „Sprzątanie Świata”, która odbyła 
się 16 września. Uczniowie klas I - VI wraz  
z nauczycielami rozpoczęli akcję o godz. 10:30 
apelem przygotowanym specjalnie na tę okazję 
przez panią Agnieszkę Zwierzańską. 

Po apelu każdej klasie został przydzielony 
inny teren Gryfowa, który należało uporząd-
kować. Uczniowie podczas sprzątania używali 
rękawic ochronnych, a śmieci były zbierane do 
foliowych worków.

Rozstrzygnięto 58 Międzynarodowy Kon-
kurs Plastyczny „Europa w szkole”. Tegorocz-
na edycja konkursu przebiegała pod hasłem 
„Europejski rok wolontariatu”. Zaproszono 
zwycięzców z opiekunami Młodzieżowego 
Domu Kultury w Jeleniej Górze, gdzie organi-
zator konkursu p. Manfred H. Dauwel z Maisz 
wręczył dyplomy. Gratulacjom nie było końca, 
dobrze zapamiętano szkołę, jej adres z uwagi na 
liczną ekipę laureatów:
1. miejsce Weronika Janaszek (op. Beata Wolar)
2. miejsce Julia Matuszewska (op. Beata Wolar)
2. miejsce Daria Byczko (op. Beata Wolar)
1. miejsce Alicja Chrupczalska (op. Beata Wolar)

1. miejsce Kuba Rogólski (op. Agnieszka Puchalska)
1. miejsce Martyna Rogólska  
(op. Agnieszka Puchalska)
2. x 1 miejsce Kamila Urdas – podwójne wyna-
grodzenie (op. Agnieszka Puchalska)

1. miejsce Martyna Ślusarczyk 
(op. Agnieszka Puchalska)

2. miejsce Zofia Jakubowska 
(op. Agnieszka Puchalska)
1. miejsce Nikola Obłodecka 
(op. Marzena Styszyńska)
1. miejsce Maciej Marzec 
(op. Marzena Styszyńska)

1. miejsce Bartosz Obłodecki 
(op. Beata Byczko)

1. miejsce Anastazja Sikorska
(op. Beata Byczko)

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom dzię-
kujemy i gratulujemy. Zapraszam do wzięcia 
udziału w kolejnej, 59 edycji konkursu „Europa 
w szkole”

Beata Wolar

Akcja Sprzątania Świata

Akcja przebiegała sprawnie, uczniowie ze-
brali dużo worków z odpadami, wśród których 
przewagę stanowił papier i plastik.

Uważamy, że „Sprzątanie Świata” kon-
soliduje ludzi, uczy odpowiedzialności i sa-
modzielnego działania, pobudza inicjatywę  
i pomysłowość. Rodzi także zdrową rywalizację  
w słusznej sprawie. Mamy wielką nadzieję, że 
tego typu akcje zaowocują chęcią codziennego 
dbania o środowisko i udowodnią, że są nie-
zwykle pożytecznym narzędziem w procesie 
edukacji młodego pokolenia.

Paulina Sarzyńska

Gala laureatów
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19 września na Orliku przy Gimnazjum  
w Gryfowie Śląskim rozegrano „Turniej Premiera 
Tuska w Piłce Nożnej Dziewcząt” na szczeblu po-
wiatowym. Drużyna prowadzona przez nauczy-
ciela wychowania fizycznego i trenera Krzysz-
tofa Złocika zajęła trzecie miejsce w turnieju. 
Turniej sędziował nauczyciel wychowania fi-
zycznego i sędzia OKS Jelenia Góra Krzysztof 
Gajewski.

Dziewczęta z klas pierwszych ambitnie 
grały na boisku, lecz nie były w stanie sprostać 
lepiej grającej drużynie z Gimnazjum nr 3 we 
Lwówku Śląskim i Gimnazjum w Olszynie. Oba 
mecze nasze dziewczęta przegrały po 0:3.

W ostatnim meczu drużyna Gimnazjum  
w Gryfowie Śl. wygrała z zespołem Gimna-
zjum w Lubomierzu 3:2 i zajęła trzecie miejsce  
w Turnieju. 

Miejsca w turnieju:
1. Gimnazjum nr 3 w Lwówku Śl.  6   21:0
2. Gimnazjum w Olszynie             4     6:8
1. Gimnazjum w Gryfowie Śl.      3     3:8
1. Gimnazjum w Lubomierzu      0   2:16

7 września w Lwówku Śląskim odbyło się 
zebranie Powiatowego Szkolnego Związku 
Sportowego. Na zebraniu zostały ogłoszone 
wyniki współzawodnictwa szkolnego szkół 
gimnazjalnych powiatu lwóweckiego w roku 
szkolnym 2010/11.

1. Gimnazjum Gryfów Śląski  1409
2. Gimnazjum w Mirsku  1176
3. Gimnazjum w Lwówku Śląskim 1036
4. Gimnazjum w Lubomierzu    661
5. Gimnazjum we Wleniu    583
6. Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku     72
7. Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śl.     71

Warto nadmienić, iż gimnazjum z Gryfowa 
Śląskiego w województwie dolnośląskim upla-
sowało się na 93 miejscu spośród 331 gimna-
zjów z łącznym wynikiem 800 pkt.

Uczniowie szkoły pod kierunkiem Alicji 
Jaworskiej 11 września wystąpili z programem 
artystycznym w gminnych uroczystościach do-
żynkowych w Uboczu. Dzieci zaprezentowały 
wiązankę przyśpiewek ludowych.

Grono pedagogiczne z rodzicami przygo-
towało wystrój sceny oraz stoiska z napojami, 
przekąskami i losami, z których dochód prze-
znaczony będzie na cele statutowe szkoły. Jesz-
cze raz bardzo dziękujemy wszystkim sponso-
rom za ufundowanie fantów, pomoc finansową, 
rzeczową i „konsumpcyjną”.

W SP w Uboczu
Gminne dożynki

Czysty Świat 
– Polska 2011

W tym roku Sprzątanie Świata odbyło się 
pod hasłem: „Lasy to życie – chrońmy je”. 

W naszej placówce zorganizowano ten 
dzień 16 września. Aby zdobyć jak najdokład-
niejszą wiedzę na temat naszych lasów i ich 
znaczenia zaproszono leśnika z Nadleśnictwa 
Lwówek Śląski. Uczniowie obejrzeli i wysłu-
chali prezentację na ww. temat. Po prezentacji 
wyruszyliśmy w teren. Zaopatrzeni w worki  
i rękawice wysprzątaliśmy pobocza przydroż-
ne w Uboczu. Niesamowite co można znaleźć 
przy głównej drodze. Nie jest to jednak akcja 
jednodniowa. Przez cały rok w szkole trwa 

segregacja śmieci i zbiórka baterii, których 
nie można wyrzucać do innych pojemni-
ków, organizowane są konkursy i wycieczki 
przyrodnicze. Cieszymy się, że zwiększa się 
ilość obszarów leśnych w Polsce. Obawiamy 
się jednak zagrożeń, które mogą zniszczyć 
las, takich jak wichury, osadzający się śnieg 
i szadź, jak również pożary czy szkodniki.  
A my – jak go szanujemy? Rok temu sprzątając  
przekonaliśmy się na własne oczy, że lasy stają 
się wielkim wysypiskiem niepotrzebnych już 
w domu rzeczy. Mają one największy problem 
z usuwaniem dzikich wysypisk śmieci. Las to – 
życie! Szanujcie go dla przyszłych pokoleń!

Trzecie miejsce dziewcząt w Pucharze Premiera Tuska
Gimnazjum na sportowo

Alicja Celejowska

Zwyciężyli w powiecie

Lesław Augustyn
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 Bliźniacy na rowerach odwiedzili Gryfów 
12 sierpnia bracia Bolesław i Mieczysław Osipikowie odwiedzili Gryfów Śląski. 

We wrześniu ub. roku pisaliśmy o panu Bolesławie, nazywanym „rowerowym amba-
sadorem Jeleniej Góry” na łamach Kuriera Gryfowskiego. Okazało się, że ma on bra-
ta, który również jest pasjonatem rowerowych podróży. Pan Bolesław od lat promuje 
swoje miasto, a przy okazji cały Dolny Śląsk, przemierzając rowerem odległe trasy  
w kraju i za granicą. Jego licznik już dawno przekroczył 300 tys. kilometrów, a w cza-
sie swoich eskapad odwiedził Czechy, Niemcy, Belgię, Holandię, Austrię i Słowację. 
Brat Mieczysław ma nieco mniej na swoim liczniku, bo 175 tys. kilometrów, jednak 
to również wynik dla wielu nieosiągalny. Goszcząc w Gryfowie odwiedzili znanego 
im z licznych regionalnych imprez sportowo-turystycznych burmistrza Olgierda 
Poniźnika. Oczywiście nie obyło się bez pamiątkowego zdjęcia. Panu Bolesławowi  
i jego bratu życzymy szerokiej drogi i przysłowiowego „połamania szprych”, zapra-
szając przy okazji do odwiedzin naszego miasta, o ile tylko znajdzie się ono w pobli-
żu kolejnej trasy niezmordowanych, jeleniogórskich cyklistów. 

Mieszkańcy Krzewia Wielkiego 
po raz kolejny bardzo spontanicznie 
pożegnali lato. 17 września o godz. 
20.00 w świetlicy wiejskiej do tańca 
zaczął zapraszać zespół muzyczny 
„Impuls” ze Świeradowa Zdroju. Na 
uczestników zabawy czekał uginający 
się stół z wyrobami staropolskimi 
takimi jak: kaszanka chłopska, pasz-
tet krzewiowski, salceson wileński, 
smalec lwowski, kiełbasa kresowa, 
boczki, szynki, balerony. Wszystkie 
te specjały wg staropolskich receptur 
wykonał nasz mieszkaniec Tadeusz 
Jagiełło. Nie zabrakło również sałatek 
i ciast przygotowanych przez panie  
z KGW. Bigosem strażackim częstował 
sam prezes OSP Jan Jagiełło. 

Wszyscy uczestnicy z niecierpli-
wością czekali na wybory Miss Gminy 
2011. Do konkursu przystąpiło dzie-
sięć kandydatek, które oprócz ogólnej 
prezentacji musiały również odpowia-
dać na różne wylosowane pytania.
Najpiękniejszą została wybrana Marta 
Kozak mieszkanka Krzewia Wielkie-
go. W nagrodę otrzymała wspaniały 

fotel ufundowany przez „JANTUR-
GRYFEX” Sp. z o.o.

Wicemiss została Kasia Mazik  
z Gryfowa Śl. Miss publiczności zosta-
ła nasza miejscowa parodystka Urszu-
la Długosz. Panie otrzymały nagrody 
ufundowane przez zajazd „Zornica”  
i firmę „Krzewy z Krzewia” 
Do tradycji już weszło, że na pożeg-
nanie lata wybiera się Siłacza Roku. 
Panowie po małej rozgrzewce kolejno 
zaczęli „wyciskać” ciężarek 19 kg. 
Najsilniejszym okazał się Aleksander 
Orzoł z Gryfowa Śl i to on zdobył tytuł 
Siłacza Roku 2011 podnosząc ciężarek 
55 razy. Okazałą nagrodę ufundowała 
firma „Krzewy z Krzewia”

Zaraz po północy przystąpiono 
do nieoficjalnych mistrzostw świata  
w przeciąganiu węża strażackiego 
„Żony miejscowych strażaków na 
resztę świata kobiet”. W tej konku-
rencji bezapelacyjnie po raz kolejny 
lepsze okazały się żony strażaków. 
Wspaniała zabawa trwała do białego 
rana. Do zobaczenia za rok.

Red.

Pożegnanie lata

Rada Sołecka składa podziękowania sponsorom:
„JANTUR-GRYFEX” Sp. z o.o., „Krzewy z Krzewia” – Andrzej Adamowicz, 
Zajazd „ZORNICA”, Damian Sodolski, Jerzy Dulnik, Leszek Grala, Pizzeria 
„TREVI”, Piekarnia Paweł Krippel, Elżbieta Wójcik

(fot. Archiwum Bolesława Osipika)

Anna Wieliczko
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O drogach powiatowych słów kilka
Drogi, ich remonty, modernizacje to tematy, 

które zawsze budzą wiele emocji. Generalnie 
nie jesteśmy nigdy dość zadowoleni z ich stanu. 
W związku z gruntownym remontem drogi 
powiatowej we wsi Wieża realizowanym przez 
powiat lwówecki,  poprosiliśmy o kilka zdań 
komentarza pana Marka Makowskiego – kie-
rownika Zarządu Dróg Powiatowych.

Panie Marku, lipcowa  informacja o przeka-
zaniu pieniędzy z programu likwidacji szkód 
powodziowych, skutkująca nadzwyczajną 
sesją rady powiatu lwóweckiego, była chyba 
miłą niespodzianką.

Dofinansowania się spodziewaliśmy. W kwiet-
niu informowaliśmy Urząd Wojewódzki, że z tego 
programu  chcielibyśmy sfinansować zadanie: 
„Remont drogi powiatowej przez wieś Wieża”.   
To był największy beneficjent tego programu  
w powiecie – kosztorys inwestorski opiewał na 853 
tysiące zł. Następne co do wielkości były: drugi etap 
modernizacji drogi w Giebułtowie, potem odcinek 
Sobota-Dębowy Gaj i dość uciążliwe osuwisko w 
Pławnej. Na wszystkie cztery zadania dostaliśmy 
pieniądze, czyli 1 817 000 zł. 
Czym skutkuje fakt, że w przypadku drogi 
przez Wieżę mamy do czynienia z remontem?

Możemy ją odtwarzać tylko istniejących 
granicach. W innym przypadku byłaby to już 
przebudowa. Poszerzanie jezdni to zadanie 
niezwykle kosztowne.  W przypadku Programu 
Likwidującego Skutki Powodzi po prostu nie-
możliwe. Program, jak sama nazwa wskazuje, 
powstał aby likwidować konkretne straty. Innymi 
słowy – zgłaszamy uszkodzenie drogi i dostajemy 
pieniądze na naprawę zgłoszonych szkód.  Droga 
przez Wieżę to typowa droga lokalna. Po zakoń-
czonym remoncie jej szerokość będzie wynosiła 

4,5 metra  wraz z poboczami  (3 metry szeroko-
ści jezdni i po 75 cm pobocza po jednej i drugiej 
stronie). Dla ruchu o charakterze lokalnym ta 
szerokość jest dopuszczalna. Gdyby miała cha-
rakter  zbiorczy, jej szerokość powinna wynosić 
5 metrów. Takie działanie wymagałoby sporzą-
dzenia projektu technicznego, niewykluczone, 
że konieczne byłyby wywłaszczenia lub wykup 
gruntów. Niezbędnym w takim przypadku jest 
uzyskanie pozwolenia na budowę – to byłaby już 
inwestycja, a nie remont.
Jak pan ocenia zakończony już  remont drogi?

Wykonawca tj. firma „Skanska” to solidna 
firma, jakość  wykonania tego zadania oceniam 
bardzo dobrze. 
Czy ten poważny remont wieżańskiej drogi 
załatwi, Pana zdaniem, wszelkie uciążliwości  
z nią związane i czy powiat lwówecki nie będzie 
musiał na niej nic robić przez następne lata?

Niestety, chyba nie. Remont drogi uleczył  jedy-
nie skutki, przyczyny pozostały. Krótko mówiąc, 
negatywne skutki będą widoczne po  opadach 
deszczu. Nie jest to   problem  tylko drogi powia-
towej, lecz braku systemów odwodnienia grun-
tów w sołectwie. Na drogę powiatową wpływają 
bowiem wody z tzw. alei lipowej – drogi gminnej.  
Płyną krawędzią  jezdni  drogi  tj.  około 250 me-
trów, następnie przelewają się przez nią, płyną 
przez ogród Państwa Markowskich (dewastując 
go). Następnie przelewając się przez drogę gmin-
ną  spowodowały   dwa niebezpieczne osuwiska 
do Kwisy.  Ten problem można rozwiązać jedynie 
poprzez zrealizowanie zadania inwestycyjnego.  
Należy w tym celu zlecić wykonanie dokumen-
tację technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę.  Zadanie nie jest proste, ponieważ 
na  pod  drogą powiatową znajdują  się linie ka-
nalizacyjne, gazowe, wodociągowe oraz  światło-

18 listopada na zaproszenie Dyskusyjnego Klubu Książki „Nie-
poczytalni” działającego przy Bibliotece Publicznej do Gryfowa zawita 
niezależny globtroter, filozof, autor książki „Świat na wyciągnięcie ręki” 
Leszek Szczasny. W trakcie spotkania goście będą mogli obejrzeć wy-
jątkowe slajdowisko „Turcja – pierwszy krok do Orientu...” Spotkanie  
z Leszkiem Szczasnym to podróż przez historyczny Stambuł, wyciszone 
Safranbolu, malownicze wybrzeże Morza Czarnego, starożytną Amasyie 
i bajkowe formy skalne w Kapadocji z przedstawieniem wszystkiego, 
co powyższe miejsca wypełnia, czyli m.in.: obecna na każdym kroku 
flaga państwowa, kult Ataturka, stojącego na licznych pomnikach, 
muzułmańskie chusty, meczetowe obyczaje, handlowy zmysł Turków, 
bezalkoholowe bary, herbata parzona w ulicznych samowarach i bardzo 
przyjaźni, pogodni ludzie. 

W trakcie spotkania autor zaprezentuje również swoją książkę po-
dróżniczą „Świat na wyciągnięcie ręki”.

Zarezerwujcie sobie Państwo 18 listopada na 
fascynującą, orientalną podróż bez konieczności 

przekraczania granicy własnego miasta.

wód. Jestem przekonany, że trzeba tu działać we 
współpracy z władzami gminy. Burmistrz już się 
problemem zainteresował.
Jakie potrzeby w kontekście dróg powiato-
wych są, pana zdaniem, najpilniejsze dla 
Gryfowa?

Potrzeb tych jest naprawdę wiele. Stare 
nawierzchnie posiadają takie drogi jak: ulica 
Floriańska,  droga  do Krzewia Wielkiego, do 
Młyńska, poważny problem stanowi dla nas 
droga przez Ubocze (tu należy poinformować czy-
telników, że w drodze powiatowej zaprojektowano 
kolektor kanalizacji sanitarnej, co skutecznie 
dyskwalifikuje tę drogę do przebudowy lub re-
montu przed wykonaniem  tej inwestycji). Sądzę, 
że wkrótce (wspólnie z gminą) będziemy  musieli  
przeprowadzić remont chodnika przy ulicy  Kole-
jowej, od drogi krajowej nr 30 do dworca kolejo-
wego.  Droga z Rząsin do Wolbromowa też nie jest  
w najlepszym stanie.  Właściwości fizykochemicz-
ne asfaltów są takie, że po upływie 10 lat tracą 
swoje własności jako lepiszcze i każda droga po 
tym okresie powinna otrzymać nową nawierzch-
nię. Niestety, jest to bardzo kosztowne. Chciałbym 
przez wszystkie nasze sołectwa budować co naj-
mniej takie drogi, jak przez Proszówkę (o szero-
kości jezdni co najmniej 5,5 metra z chodnikiem  
i przejściami dla pieszych). W obecnej chwili jest 
to niemożliwe z powodu braku dostępności do fun-
duszy europejskich, a programy krajowe wspierają 
zadania drogowe na zbyt niskim poziomie, np. 
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
na lata  2012–2014 będzie wspierał zadania dro-
gowe jedynie do 30% ich wartości. Przy tak niskim 
finansowaniu zewnętrznym nie jesteśmy w stanie 
prowadzić żadnych inwestycji drogowych.
Dziękujemy za rozmowę.

Literatura, filozofia, orientalne podróże…
czyli zaproszenie na spotkania autorskie

Turcja – pierwszy krok do Orientu
Spotkanie autorskie Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak, na które Pań-

stwa zapraszamy 30 listopada o godz. 17.00, to połączenie dwóch dosyć 
ważnych publikacji prozatorskich pisarki z poezją…. śpiewaną.

Autorka będzie omawiała swoją powieść „Smak błękitnego nieba” 
wydaną w Chicago, a dotyczącą tragicznego dla Polski okresu stanu 
wojennego i lat następnych, aż do 1989 roku.

Czytane fragmenty tej powieści pozwolą nam raz jeszcze pochylić 
się nad naszą najnowszą historią i spojrzeć na nią oczyma ludzi, którzy 
wówczas żyli i działali. 

Drugą książką jest zbiorek opowiadań „A w Karkonoszach serce”, 
wydany w kieleckim wydawnictwie „Ston 2”. Książka przedstawia histo-
rię dziesięciu kobiet uwikłanych w różne miłości (nie zawsze do męż-
czyzny), które wiążą się z tą ziemią i z tymi górami. Obie pozycje, choć 
prozatorskie, niosą w sobie spory ładunek emocji i są w pewnym rodzaju 
poetyckie. Dlatego też będą „inkrustowane” piosenkami poetyckimi do 
słów autorki z muzyką Karoliny Kaszuby, która je zaśpiewa. 

To będzie niezapomniany wieczór. 
Bądźcie Państwo z nami 30 listopada.

Nie tylko smak błękitnego nieba

Spotkania odbędą się w galerii Europejskiego Centrum Kulturalno-Informacyjnego, ul. Kolejowa 44 (nowa siedziba biblioteki). Lokal jest 
przystosowany do użytku dla osób niepełnosprawnych. Organizator – Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim serdecznie zaprasza!

Red.
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Gryf celuje w okręgówkę
Drużyna z Gryfowa Śl. nadal na pił-

karskiej fali i na pozycji samodzielnego 
lidera. Podopieczni trenera Daniela 
Koko chcą po rocznej karencji po-
wrócić do grona klubów z okręgówki. 
W meczu z ambitnymi „zielonymi” 
z Radostowia gospodarze urządzili 
sobie strzelecki festiwal. Przed pierw-
szym gwizdkiem prezes Gryfa Jacek 
Lewandowski i Lila Białecka pucha-
rem i bukietem kwiatów uhonorowali 
najlepszego piłkarza minionego sezonu 
Tomasza Gandurskiego.
Dużyna Gryfa grała w składzie: 
Piasecki (kontuzja – 80' Tysz-
kowski) – Sokołowksi, Gajewski, 
Rewers, Traube, Maciejewski, 
Gandurski, K. Marzec (T. Marzec), 
Roskowiński (Skrzypek), Ślusar-
czyk (Serdeczny), Złocik (Święch)

Bramki dla Gryfa: Ślusarczyk, 
Gandurski, Maciejewski, Gajew-
ski, Traube, Serdeczny.

Najlepsi strzelcy w grupie II: Wojciech Ostrejko (Kwisa) - 12, Mateusz 
Płowaś (Bazalt) – 11, Krzysztof Złocik (Gryf) – 9, Krystian Majer, Ro-
man Sidorski (obaj Stella), Krzysztof Kolek (Bazalt) – po 7, Paweł Ro-
mańczuk (Cosmos), Adam Macias (Chmielanka), Grzegorz Michoński 
(LZS Radostów), Kamil Bełzowski (Włókniarz Leśna) – po 6.

Prezes GKS „Gryf ” Jacek Lewandowski oraz pani Lila Białecka wręczyli Tomaszowi Gandurskiemu Puchar Preze-
sa Noela Wolnego „Najlepszy zawodnik sezonu 2009-2010”. Redakcja Kuriera Gryfowskiego serdecznie gratuluje 
młodemu, utalentowanemu piłkarzowi.

Źródło: 
nj24 – Portal Nowin Jeleniogórskich

Fot. Henryk Stobiecki

Tabela grupy II (po 8 kolejce)
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  OGŁOSZENIE
Kierownik budowy z uprawnie-
niami do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno
-budowlanej oraz dużym do-

świadczeniem zawodowym podejmie nadzór nad 
pracami przy budowie domków jednorodzinnych 
i innych obiektów.                            

Tel.: 697-932-875

WYKONUJEMY:

• PRANIE DYWANÓW, TAPICERKI OBICIOWEJ I SAMOCHODOWEJ,

• SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I MIESZKAŃ PO REMONTACH,

• MYCIE OKIEN • KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE W DOMU, W BIURZE,  

NA KLATKACH SCHODOWYCH, • OPIEKA NAD NAGROBKAMI  

NA CMENTARZACH, • INNE USŁUGI BRANŻOWE,

Polecamy cykliczne i jednorazowe sprzątanie specjalistycznym sprzętem i środkami 

piorącymi renomowanej firmy KÄRCHER.

USŁUGI SPRZĄTANIA „AGMAR”

Tel. kontaktowy: 795-624-134

!LOKALE DLA FIRM!
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

w Gryfowie Śląskim wynajmie pomieszczenia 
pod działalność gospodarczą. Lokale znaj-
dują się w budynku przy ul. Kolejowej 33a.

 Zapewniamy korzystne 
warunki wynajmu.

Szczegółowe informacje pod numerem 
tel. 75 78-12-900 oraz w siedzibie M-GOK, 

ul. Kolejowa 33a, 59-620 Gryfów Śląski
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Dożynki 2011
Dożynki są tradycyjnym świętem, podczas któ-

rego rolnicy dziękują za zebrane plony, owoc  pełen 
wysiłku całorocznej pracy na roli, są oddaniem 
szacunku trudowi rolników i życzeniem im przede 
wszystkim plonów z nawiązką w następnym roku. 
Są też okazją do wypoczynku i dobrej zabawy.

11 września niedzielne uroczystości dożynko-
we, staropolskim obyczajem, w podziękowaniu za 
Błogosławieństwo Boże, które towarzyszyło rolni-
kom w ich ciężkiej pracy, rozpoczęła Msza Święta 
dożynkowa w kościele filialnym p.w. Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny w Uboczu celebrowana 
przez ks. dziekana parafii Gryfów Śląski Krzysztofa 
Kurzeję, a homilię wygłosił ks. proboszcz parafii 
Rząsiny Stanisław Bakes. W świadomości ludzi tkwi 
bowiem głęboko przekonanie, że plony zawdzięcza 
się nie tylko własnej pracy, ale i błogosławieństwu 
Bożemu, które tej pracy towarzyszyło, a wieńce, 
uplecione zgodnie z tradycją z ostatnich ściętych 
kłosów oraz chleb upieczony z tegorocznej mąki 
– to  wyraz podziękowania Bogu za szczęśliwie za-
kończone żniwa i zebrane plony. Po Mszy Świętej, 
barwny korowód na czele z Orkiestrą Dętą Miasta  
i Gminy Olszyna przemaszerował pod estradę, gdzie 
odbył się tradycyjny ceremoniał dożynkowy. Na ręce  
gospodarza gminy – burmistrza Olgierda Poniźnika 
oraz przewodniczącego Rady Gminy Gryfów Śląski 
– Roberta Skrzypka, bochny chleba upieczone  
z tegorocznej mąki złożyli starostowie dożynek – 
pani Lucyna Kusiakiewicz i pan Julian Kaniuk, 
prosząc o sprawiedliwe dzielenie chleba. Gospodarz 
dożynek serdecznie podziękował za ten dar obiecu-
jąc, że będzie dzielił sprawiedliwie. Tę część cere-
moniału rozpoczęło uroczyste przekazanie wieńców 
dożynkowych przez siedem delegacji sołectw gminy 
Gryfów Śląski. Część oficjalną zakończyło Misterium 
Chleba, poprzedzone przemówieniami burmistrza  

– który podziękował rolnikom za trud przetrwania, za 
upór i przede wszystkim za wielki  wielomiesięczny 
wysiłek, nagrodzony tegorocznymi plonami – oraz 
zaproszonych gości. 

Jednak jak na dożynki przystało nadszedł, 
po uroczystościach oficjalnych, czas zabawy. 
Różnorodność i ilość zaproponowanych przez 
organizatorów atrakcji „przyciągnęły” na obiekt 
sportowy w Uboczu nie tylko mieszkańców gminy 
Gryfów Śląski. Dmuchańce, euro-bungee, mała 
gastronomia, wystawy miejscowych twórców ludo-
wych – słowem wiele godzin przyjemnej zabawy  dla 
każdego uczestnika dożynkowej fiesty. A atmosfera 
na stadionie stawała się z godziny na godzinę coraz 
bardziej zabawowa. Na scenie nieprzerwanie coś 
się działo. Bogatą i urozmaiconą część artystyczną 
rozpoczęły, jak na dożynki przystało – na ludowo  
i z przytupem występy młodzieży szkolnej z Ubocza 
oraz zespoły folklorystyczne Gryfowianie, Rząsinian-
ki i Sołtysowe Gryfinki. Jeszcze więcej działo się jed-
nak tuż obok  sceny, gdzie dobrej zabawy dostarczył 
przede wszystkim specjalny turniej sołectw o „Złoty 
Kłos Burmistrza”. Organizowane tam konkursy 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem widowni, 
która wspaniale kibicowała swoim sołtysom (bądź 
też przedstawicielom sołectw) w: krojeniu chleba, 
konkursie na przyśpiewkę ludową, jedzeniu arbuza 
na czas, piciu kwasu chlebowego oraz promocji 
reklamy (ale się działo!!!). Turniej wygrało sołectwo 
Proszówka. Drugie miejsce przypadło Wieży, trzecie 
sołectwu Rząsiny. 

W konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy” zwyciężyło Ubocze, drugie miejsce przyznano 
Wieży, trzecie przypadło sołectwu Proszówka. Dwa 
zwycięskie wieńce reprezentowały naszą gminę na 
dożynkach powiatowych we Wleniu. Gwiazdą wie-
czoru dożynek w Uboczu był kabaret ELITA, który 

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie  
w przygotowanie Dożynek Gminnych, które odbyły 
się 11 września w Uboczu. Pomoc mieszkańców  
w pracach przy wykaszaniu traw, poprawianiu 
estetyki boiska oraz otoczenia kościoła okazała się 
bezcenna. Wszystkie ciasta i sałatki przygotowane 
przez mieszkańców wsi, w tym rodziców dzieci 
uczęszczających do szkoły podstawowej, przerosły 
nasze oczekiwania. Dziękujemy: starostom doży-
nek: pani Lucynie Kusiakiewicz i panu Julianowi 
Kaniukowi za godne reprezentowanie Ubocza 
podczas uroczystości. Dziękujemy naszym radnym: 
panu Edwardowi Ciupie i panu Edwardowi Si-
dorenko. Słowa podziękowania kierujemy także w 
stronę naszych sponsorów, dzięki którym mogliśmy 
sprostać ogromnemu wyzwaniu, jakim jest organi-
zacja dożynek. Oto nasi sponsorzy: Firma Stolbrat 
Piotr, Mieczysław Jan Baszak Państwo Teresa  
i Tadeusz Matusewicz-Budowa Maszyn, Państwo 
Alicja i Grzegorz Kownaccy-Piekarnia rodzinna, 
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy, pani Katarzyna 
Szczerbicka.

Ponadto dziękujemy panu burmistrzowi za prowa-
dzenie dożynek oraz pracownikom Urzędu za włączenie 
się do prac organizacyjnych. Dziękujemy pracownikom 
M-GOK w Gryfowie na czele z panią dyrektor Anną 

dobrym humorem rozbawiał rozentuzjazmowany 
tłum widzów. Do tańca i śpiewu wszystkich tych, 
którzy odważyli się  pozostać na  imprezie, pomimo 
„tnących okrutnie komarów” porwała kapela „ Nasza 
Biesiada” z Osiecznicy. Dobra muzyka rozbrzmie-
wała do późnych godzin nocnych. Zabawa taneczna 
zakończyła tegoroczną imprezę dożynkową. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury serdecznie 
dziękuje Sponsorowi Głównemu – Energii Pro 
S.A. Odział w Jeleniej Górze, za jak zawsze 
niezawodne wsparcie przedsięwzięcia. Ponadto jak 
zawsze pomógł nam pan Wiesław Gierus – Prezes 
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY”  
z Lubomierza nieodpłatnie użyczając pojemniki na 
odpady. Chcielibyśmy szczególnie ciepło za wspa-
niałą kooperację podziękować gospodarzom i naj-
ważniejszym organizatorom dożynek, czyli Radzie 
Sołeckiej i mieszkańcom sołectwa Ubocze na 
czele z charyzmatyczną panią Sołtys – Marzeną Her-
dzik. Podkreślenia wymaga ogrom pracy, jaki włożyli  
w przygotowanie dożynek. Za świetną współpracę, 
jak i przygotowanie dekoracji estrady, dziękujemy 
społeczności Szkoły Podstawowej w Uboczu z panią 
dyrektor Anną Pląskowską. Dziękujemy pani Tere-
sie Polesiak z PZD w Lwówku Śląskim za pomoc  
w zabezpieczeniu licznych stoisk twórców ludowych, 
pani Krystynie Samborskiej z UGiM – głównemu 
organizatorowi konkursu na „Najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy”. Brawa dla zespołów folklorystycznych 
”Gryfowianie”, „Sołtysowe Gryfinki” i „Rząsinianki” 
za obecność i wspaniałe występy. Dziękujemy 
gryfowskiej Straży Miejskiej z komendantem panem 
Andrzejem Szulcem oraz gryfowskiej Policji z Ko-
mendantem panem Jarosławem Orabczukiem za 
pomoc w zabezpieczeniu porządku w czasie trwania 
imprezy. Dzięki staraniom powyższych osób, jak  
i wielu innych, którzy w mniejszy lub większy sposób 
przyczynili się do sukcesu przedsięwzięcia, tego-
roczne dożynki zostały ocenione przez obserwato-
rów, jako jedne z najlepszych w tym sezonie.

ad 

Domino za udział i wspaniałą współpracę. Pani dyrektor 
Annie Pląskowskiej, Radzie Pedagogicznej oraz pra-
cownikom Szkoły Podstawowej w Uboczu, a także rodzi-
com dzieci serdecznie dziękujemy za piękną dekorację 
dożynkową oraz zabezpieczenie bufetu. Dziękujemy 
pani Paulinie Pląskowskiej za wykonanie zaproszeń 
i osobiste zaangażowanie w dożynki. Słowa podzięko-
wania kierujemy również do naszej Straży Pożarnej na 
czele z panem Szczepanem Herdzikiem oraz panem 
Ryszardem Karaczunem, która pilnowała ładu i porząd-
ku uroczystości. Wdzięczni jesteśmy również za pomoc 
Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” 
za pomoc przy wydawaniu poczęstunku dożynkowego 
(ciasto docierało w każdy zakątek). Za przygotowanie 
pysznego smalcu dziękujemy paniom Józefie i Joan-
nie Herdzik. Dziękujemy również panu Januszowi 
Polesiakowi i pani Krystynie Dubaniewicz za ugoto-
wanie 160 litrów pysznej grochówki dożynkowej, która 
była rozdawana za darmo. Dziękujemy też paniom za 
przygotowanie obiadu dla delegacji z Gryfic. Dziękujemy 
służbom mundurowym na czele z naszym dzielnicowym 
panem Mateuszem Wereckim, za czuwanie nad 
naszym bezpieczeństwem. Słowa podziękowania 
składamy naszemu proboszczowi za mszę w intencji 
rolników, a za celebrację tej mszy księdzu dziekanowi. 
Panu Ludwikowi Gandurskiemu dziękujemy za przy-

gotowania związane z tą uroczystością w kościele. Dzię-
kujemy wszystkim sołectwom gminy Gryfów Śl. za udział  
w dożynkach. Gratulujemy także osobom odznaczo-
nym. Podczas dożynek popłynęło dużo ciepłych i miłych 
słów w kierunku rolników, w podziękowaniu za ich pracę  
i wysiłek i my również, jeszcze raz się do nich dołą-
czamy. Bardzo przepraszamy jeśli kogoś pominęliśmy  
w podziękowaniach, nie było to zamierzone.

Sołtys Marzena Herdzik 
oraz Rada Sołecka Ubocza

***
Serdeczne podziękowania składam wszystkim osobom, 

które przyczyniły się do wykonania wieńca dożynkowego. 
Nasz wieniec zajął I miejsce w konkursie. W nagrodę poje-
dzie na Dożynki Powiatowe do Wlenia. Chcę także bardzo 
gorąco podziękować całej mojej Radzie Sołeckiej, bez której 
ogromne przedsięwzięcie, jakim była organizacja Dożynek 
Gminnych w Uboczu byłoby niemożliwe.

Sołtys Marzena Herdzik

***
Sołtys Ubocza Marzenie Herdzik serdeczne podzię-

kowania za pomoc oraz kierowanie przygotowaniami do 
dożynek składają

 Rada Sołecka oraz mieszkańcy Ubocza

Sołtys i Rada Sołecka Wsi Ubocze pięknie dziękują 



Dożynki Gminne w Uboczu

Wozem na dożynki. Barwny korowód ze zwycięskim wieńcem z Ubocza.

Starostowie dożynek: Lucyna Kusiakiewicz i Julian Kaniuk. Sołtys Ubocza i burmistrz Gryfowa – oryginalne otwarcie uroczystości. 

Występ dzieci ze szkoły w Uboczu. Konkurs krojenia chleba. 

Po konkursie wiązania sznurkiem. Wspaniała publiczność dopingująca uczestników dożynkowych zmagań.



Nasi przyjaciele z Japonii
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6 września na zaproszenie personelu hotelu nasz zespół wystąpił przed uczestnikami wycieczki z Tokio, którzy w czasie objazdu  
województwa dolnośląskiego zatrzymali się na nocleg w Gryfowie. Było to ogromne i niezapomniane przeżycie. W czasie koncer-
tu wytworzyła się prawdziwie rodzinna atmosfera i po krótkim czasie Japonki też nuciły piosenkę "Szła dzieweczka do laseczka".
Na koniec uczestnicy otrzymali nasze płyty, wymieniliśmy też adresy. Zygmunt Bodak


