


To była prawdziwa „Biała Niedziela”,  
choć niektórzy odwiedzający nową przy-
chodnię w Gryfowie mówili, że jest czarno 
od ludzkich głów. Nie ma się zresztą czemu 
dziwić – z porad lekarzy specjalistów sko-
rzystało ponad 1000 osób. Największym 
wzięciem cieszyli się kardiolodzy, okuliści 
i laryngolog. 

Pomysł zorganizowania „Białej Nie-
dzieli” zrodził się podczas spotkań władz 
Gryfowa i dyrekcji zgorzeleckiego ZOZ-u. 
Specjalistyczne konsultacje miały poprze-
dzić oficjalne otwarcie przychodni, które 
przewidziano na 1 stycznia 2013. Idea nie-
dzieli ze specjalistami okazała się strzałem 
w dziesiątkę.

Jak mówi dyrektor Zofia Barczyk, nowa 
przychodnia ma zabezpieczyć mieszkańcom 
Gryfowa i okolic dostęp do lekarzy specja-
listów i nowoczesnej diagnostyki. Jak po-

Biała niedziela w Gryfowie

trzebna jest to inwestycja pokazała ostatnia 
niedziela, gdzie przez siedem godzin przez 
przychodni przewinęło się ponad tysiąc 
osób.

Niemal stu pacjentów skorzystało z kon-
sultacji kardiologicznej, która cieszyła się 
ogromnym powodzeniem:

– Każdy konsultowany pacjent miał wy-
konane ekg i usg serca – mówi kardiolog ze 
zgorzeleckiego szpitala. – Część z badanych 
zakwalifikowano do dalszej diagnostyki  
i leczenia. Ci, którzy korzystali już wcześniej 
z porad kardiologa podkreślali, że do tej 
pory trzeba było jeździć do Jeleniej Góry lub 
Lubania, i to najczęściej prywatnie. Lekarz 
na miejscu znacznie ułatwi życie chorym. 
Mieszkańcy cieszyliby się, gdyby specjalista 
był dostępny choćby raz w miesiącu. To po-
kazuje braki w specjalistycznym w leczeniu 
okolicach Gryfowa. 

Jak ważna jest dostępność do specjali-
stycznej diagnostyki, pokazał przypadek 
kilkunastoletniego chłopca. Badający go 
pediatra wysłuchał niepokojące szmery  
w sercu. Przeszedł z młodym pacjentem do 
pokoju obok, gdzie przyjmował kardiolog. 
Dzięki natychmiastowej dostępności do 
usg serca można było postawić diagnozę  
i skierować młodego człowieka do dalszego 
leczenia. 

Równie dużym zainteresowaniem cie-
szyły się porady okulisty, laryngologa, neu-
rologa czy ortopedy. Jak mówi ten ostatni, 
po konsultacjach okazało się, że na ponad 
czterdziestu pacjentów powinno trafić do 
szpitala. 

Na brak pracy nie narzekał też chirurg – 
onkolog

– Pacjenci zgłaszali się głównie z niepo-
kojącymi zmianami skórnymi, które mogły 
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Kurier Gryfowski

mieć następstwa onkologiczne – mówi Ma-
ciej Błaszczyński, ordynator Oddziału Chi-
rurgii Ogólnej i Onkologicznej w Zgorzelcu. 
– Byli też chorzy typowo chirurgiczni i kilku, 
których – ze względu na niepokojące objawy 
– skierowaliśmy do dalszej diagnostyki onko-
logicznej.

„Biała Niedziela” w Gryfowie przeszła 
już do historii. W jej organizację zaangażo-
wanych było kilkudziesięciu pracowników 
szpitala i gminy Gryfów Śląski. Teraz miesz-
kańcy z niecierpliwością czekają na pełny 
rozruch przychodni i mają nadzieję, że złe 
duszki i nieżyczliwe serca nie wpłyną na 
pracę placówki.

Piotr Ilczyna

W imieniu mieszkańców Gminy i Miasta Gry-
fów Śląski, Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
oraz swoim własnym składam najserdeczniejsze 
podziękowania za przeprowadzenie „Białej Nie-
dzieli” w śnieżny niedzielny dzień 2 grudnia br.

Słowa uznania kieruję do lekarzy, pielęgnia-
rek i administracji Wielospecjalistycznego Szpi-
tala – Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu 
oraz do Pani Dyrektor Szpitala Zofii Barczyk 
– osoby niezwykle zaangażowanej, znakomitej 
menager służby zdrowia w naszym Regionie.

Dziękuję bardzo za poświecenie swojego 
wolnego czasu, za życzliwość i wielką chęć 
niesienia pomocy naszym mieszkańcom. 
Dziękuję Paniom Krystynie Borkowskiej  
i Halinie Sieradzkiej za przygotowanie przy-
chodni do „Białej Niedzieli”.

Bardzo serdecznie dziękuję za organi-
zacyjne i techniczne przygotowanie „Białej 
Niedzieli” pracownikom Urzędu Gmi-
ny i Miasta w Gryfowie Śląskim na czele  
z Jerzym Andrzejczakiem – Sekretarzem Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski, za pomoc rzeczową Panu 
Radnemu Stanisławowi Sawczakowi i Panu 
Stanisławowi Krawczykowi – sołtysowi Wieży, 
pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury pod kierownictwem Adama Domino, 
Pani Helenie Okulowskiej i pracownikom 
Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej za wykonanie wielu prac przed 
i w trakcie przygotowania Przychodni do „Białej 
Niedzieli”.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śl.
Olgierd Poniźnik

PODZIĘKOWANIA

 Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śl. ser-
decznie dziękuje mieszkańcom za nieodpłat-
ne podarowanie miastu choinek, oraz tym 
wszystkim, którzy przyczynili się do świątecz-
nej dekoracji miasta.

Tegoroczne choinki pochodzą z Gryfowa, 
Młyńska i Ubocza. Najwyższa, obok ratusza, 
została podarowana przez Państwa Krystynę 
i Kazimierza Grzegorków
Ofiarodawcami pozostałych są:
• Pan Witold Chłond,
• Mieszkańcy „hotelowca” 
(Wspólnota Mieszkaniowa „KLON”),
• Państwo Stanisława i Ryszard Sołtys,
• Straż Pożarna z Młyńska,
• Państwo Irena i Piotr Niebylscy z Ubocza.

Dzięki Firmie Stolbrat z Ubocza możliwy 
był transport i postawienie choinki w Rynku 
za pomocą dźwigu. Świąteczną dekorację 
miasta wykonali tradycyjnie pracownicy 
ZBGKiM w Gryfowie Śląskim.
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100 choinek w lesie, 
prezentów ile 

Mikołaj uniesie, 
bałwana ze śniegu

 i mniej życia w biegu, 
oraz tyle radości 

co ryba ma ości życzy

Salonik Prasowy w Biedronce



4 KURIER GRYFOWSKI  GRUDZIEŃ 2012      

P.

6. „Remont drogi gminnej w Wolbromowie”
Wykonawca prac: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 
Wartość robót: 93 412,13 zł, 
Termin zakończenia prac: 20 listopada 2012 r. • Długość: 200 mb

WYKAZ INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
W RAMACH PROMESY ZNAK: BUSKŻ-I-5900-6-7/2012  

Z PRZEZNACZENIEM NA USUWANIE SKUTKÓW POWODZI 2012 R.

1. „Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Uboczu do posesji 149.”
Wykonawca prac: FHU „El-Stan” Stanisław Fronc, ul. Gliniana 2,  
59-620 Gryfów Śląski • Wartość robót: 130 538,63 zł 
Termin zakończenia prac: 30 listopada 2012 r. • Długość: 7 mb

2. „Remont mostu w ciągu drogi gminnej do posesji 72 i 72a.”
Wykonawca prac: Firma Budowlano-Drogowa „REMO” Julian Malczewski, 
ul. Polna 1, 59-600 Lwówek Śląski; Wartość robót: 139 850,86 zł 
Termin zakończenia prac: 30 listopada 2012 r. • Długość: 7 mb

4. „Remont dróg gminnych w Rząsinach”
Wykonawca prac: Firma Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o., Wysoka,
ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław • Wartość robót: 378 987,99 zł Termin za-
kończenia prac: 15 listopada 2012 r. • Długość: 1173 mb + odwodnienie

5. „Odbudowa mostu przejazdowego z kręgów żelbetowych na dro-
dze gminnej w Wolbromowie dz. nr 362”
Wykonawca prac: Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora, Wieża 68,  
59-620 Gryfów Śląski, Wartość robót: 52 924,22 zł. 
Termin zakończenia prac: 15 października 2012 r., Długość: 7,5 mb

3. „Naprawa nawierzchni oraz rowu odwadniającego przy kościele w Uboczu.”
Wykonawca prac: Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora, Wieża 68,  
59-620 Gryfów Śląski; Wartość robót: 20 000,00 zł;

WOLBROMÓW

UBOCZE

RZĄSINY

UBOCZE

WOLBROMÓW

UBOCZE
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7. „Remont ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim”
Wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GEOBUD” Artur Mróz, ul. Poluszyńskiego 1A, 59-900 Zgorzelec
Wartość robót: 1 025 553,67 zł, Termin zakończenia prac: 10 grudnia 2012 r. Długość: 800 mb + kanalizacja deszczowa

9. „Remont systemu przepompowni miejskiej sieci kanalizacyjnej  
w Gryfowie Śląskim – 5 szt.” 
Wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych  
„HEMAX” H. Wasilewski, Al. Wojska Polskiego 49, 59-630 Mirsk.
Wartość robót: 257 616,11 zł; Termin zakończenia prac: 30 listopada 2012 r. 

8. „Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gryfowie Śląskim”
Wykonawca prac: WODROPOL S.A., ul. Mokronoska 2, 53-407 Wrocław;
Wartość robót: 245 302,07 zł; 
Termin zakończenia prac: 10 grudnia 2012 r.

GRYFÓW ŚLĄSKI

GRYFÓW ŚLĄSKI

INWESTYCJA ZREALIZOWANA NA TERENIE GMINY 
GRYFÓW ŚLĄSKI PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH 

i AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU REJON W LUBANIU W 2012 R.

1. „Remont ciągów pieszych 
przy drodze krajowej nr 30 na 
skrzyżowaniu ulic Kolejowa – 
Jeleniogórska – Młyńska wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą 
(kanalizacja deszczowa i bariery 
bezpieczeństwa)”

Wykonawca: Zakład Budowy Dróg 
i Mostów „ANBUD” – Anna Twar-
dochleb z Lwówka Śląskiego;

Wartość: 620 000,00 zł;

Powierzchnia: 2000 m²

GRYFÓW ŚLĄSKI
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1. „Odbudowa murów oporowych na cieku wodnym Olszówka w Uboczu”
Wykonawca: PMiIŚ „EKO-MEL” Sp. z o.o.; ul. Spółdzielcza 10; 58-500 Jelenia Góra 
Wartość robót: 600 000,00 zł

WYKAZ INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
PRZEZ DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH ODDZIAŁ 

W LWÓWKU ŚLĄSKIM W ZWIĄZKU Z USUWANIEM SKUTKÓW POWODZI 2012 R.

2. „Budowa mostu na potoku Olszówka prowadzącego do posesji  
2 i 3 w Uboczu”
Wykonawca: PKUWiM „MELIOBUD” Sp. z o.o.; ul. Lubańska 42; 
59-730 Nowogrodziec; Wartość robót: 120 000,00 zł 

3. „Odbudowa koryta Oldzy w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich”
Wykonawca: SKANSKA S.A.; ul. Gen J. Zajączka 9; 01-518 Warszawa
Wartość robót: 12 622 696,53 zł 

UBOCZE

UBOCZE GRYFÓW ŚL.
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2. „Przebudowa drogi w Krzewiu Wielkim” 
Wykonawca prac: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o.;  
ul. Kaczawska 19; 58-514 Jelenia Góra 
Wartość robót: 379 118,29 zł; Długość: 1063 mb

1. „Przebudowa drogi w Rząsinach”
Wykonawca prac: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o.;  
ul. Kaczawska 19; 58-514 Jelenia Góra 
Wartość robót: 310 327,92 zł; Długość: 1115 mb

WYKAZ INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH NA TERENIE 
GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI PRZEZ POWIAT LWÓWECKI 

W ZWIĄZKU Z USUWANIEM SKUTKÓW POWODZI 2012 R.

3. „Przebudowa drogi Młyńsko-Chmieleń”
Wykonawca prac: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o.;  
ul. Kaczawska 19; 58-514 Jelenia Góra 
Wartość robót: 588 951,57 zł
a) 2010 r. – I etap – (274 mb – 79 917,73 zł)
b) 2011 r. – II etap – (500 mb – 103 712,50 zł) 
c) 2012 r. – III etap – (1608 mb – 405 514,80 zł na terenie gminy Lubo-
mierz); Długość: 2382 mb

4. „Przebudowa drogi w Uboczu”
Wykonawca prac: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o.;  
ul. Kaczawska 19; 58-514 Jelenia Góra 
Wartość robót: 457 514,80 zł; Długość: 1079 mb

KRZEWIE WIELKIERZĄSINY

MŁYŃSKO UBOCZE

Powyższe wykazy sporządził: Bartłomiej Cybulski, 
Podinspektor ds. inwestycji

Serdeczne dziękuję Zarządowi i Radzie Powiatu Lwóweckiego za podjęte działania na rzecz usuwania skutków powodzi na terenie 
naszej gminy. Pomimo trudnej sytuacji, dzięki zrozumieniu naszych potrzeb, zostało zrealizowanych kilka zadań, o których piszemy  
w naszym Kurierze. Słowa podziękowania kieruje także do Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych pana Marka Makowskiego za oso-
biste zaangażowanie w realizację tych zadań. Wyrażam także podziękowania Powiatowemu Zespołowi ds. Zarządzania Kryzysowego 
za współdziałanie w czasie powodzi.

***
Składam także słowa uznania i podziękowania panu Franciszkowi Maciejowi Krajencie Dyrektorowi Dolnośląskiego Zarządu Me-

lioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim za jego osobiste zaangażowanie w usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Gry-
fów Śląski. Bardzo dziękuję w sposób szczególny pani Teresie Brandt i Zygmuntowi Szczurkowi z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim za okazaną pomoc i życzliwość w realizacji zadań popowodziowych, o których piszemy także  
w niniejszym wydaniu Kuriera Gryfowskiego.

***
Słowa podziękowania kieruję również pod adresem pana Andrzeja Nowaka z Rejonu Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad 

w Lubaniu za podjęcie prac związanych z remontem ciągów pieszych przy drodze krajowej nr 30. Wykonanie tych prac w sposób znaczący 
poprawi stan bezpieczęństwa zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych.

PODZIĘKOWANIA
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10 listopada w sali Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury odbyła się szczególna uroczystość – 
świętowano wspólnie Złote Jubileusze – 50-lecie 
pożycia małżeńskiego. Była to piękna okazja do 
wzruszeń, wielu serdeczności i życzeń. Podczas 
tej gali wręczono „Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” – przyznane przez Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego.
Wśród odznaczonych Jubilatów znaleźli się:
• Teofila i Adolf Baliccy,
• Jadwiga i Józef Baranowscy,

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do 

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

22 Złote Pary!

• Stanisława i Maria Baszak,
• Filomena i Adam Bednarz,
• Stanisława i Tomasz Domańscy,
• Anna i Aleksander Kowalkowscy,
• Julia i Stanisław Kuniec,
• Marianna i Piotr Martynowscy,
• Małgorzata i Józef Okulowscy,
• Anna i Stanisław Panek,
• Maria i Jerzy Skwara,
• Janina i Edward Żołubak,
• Marianna i Tadeusz Cybulscy,
• Bogumiła i Antoni Gąsiorowscy,
• Barbara i Zbigniew Jankowiak,
• Stanisława i Stefan Jankowiak,
• Matylda i Stefan Kostyk,
• Krystyna i Eugeniusz Łuczyk,
• Zofia i Bronisław Paliwoda,
• Wiesława i Adam Pałka, 

• Irmgarda i Stanisław Surmacz,
• Irena i Stanisław Trocewicz.

W uroczystości tej uczestniczyli także: Ol-
gierd Poniźnik - Burmistrz Gminy i Miasta Gry-
fów Śląski, Robert Skrzypek – Przewodniczący 
Rady Miejskiej Gryfów Śląski, Jerzy Andrzejczak 
– Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, hono-
ry mistrza ceremonii pełniła Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Jolanta Dudzik i jej zastępczyni 
Krystyna Samborska. Dziękuję obu Paniom za 
przygotowanie uroczystości, a gospodarzowi 
Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury 
Annie Domino i zespołowi „Adagio” dziękuję 
za piękną oprawę plastyczno-muzyczną.Jeszcze 
raz serdecznie gratuluję Jubilatom i życzę dużo 
dobrego zdrowia i wielu lat wspólnego życia.

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy
i miasta Gryfów Śląski w sezonie 2012 – 2013

I. DROGI GMINNE MIEJSKIE

• Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim, ul. Kolejo-
wa 42, tel. 75 781-34-12 lub 75 781-24-84

II. DROGI GMINNE ZAMIEJSKIE

• Krzewie Wielkie, Młyńsko i droga Rzepakowa; 
STECFARM, Marian Stec, Młyńsko 63A, 
tel. 666-897-044
• Wieża; Tomasz Krawczyk, Wieża 12, 
tel. 75 781-25-12 lub 665-243-503
• Rząsiny; Andrzej Midek, Rząsiny, 
tel. 75 784-41-98 lub 661-197-936
• Ubocze; Transport Ciężarowy Za- i Wyładu-
nek, Edward Nestmann, Ubocze 34,
tel. 75 781-29-24 lub 693-539-932
• Wolbromów; Eugeniusz Kumoś, Wolbromów 7, 
tel. 669-066-315
• Drogi powiatowe na terenie gminy i miasta 
Gryfów Śląski są w utrzymaniu Zarządu Dróg 
Powiatowych w Lwówku Śląskim.
Telefony kontaktowe:
1. Zarząd Dróg Powiatowych 

– 75 782-26-10 oraz 75 782-24-16
2. Służba Drogowa – 75 713-63-94
Drogi wojewódzkie na terenie gminy i miasta 
Gryfów Śląski są w utrzymaniu Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 
28, 50-425 Wrocław tel. 71 39-17-100
• Drogi nr 361 Krzewie Wielkie – Granica Pań-
stwa i 364 Gryfów – Lwówek Śląski na terenie 
gminy i miasta Gryfów Śląski odpowiedzialny 
jest Obwód Drogowy w Gradówku – tel. Lwówek 
Śl. 075/784-42-76 kom. 609-990-926
• Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 
360 Gryfów Śląski - Świecie na terenie gminy  
i miasta Gryfów Śląski odpowiedzialny jest Po-
wiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu, ul. J. Dąbrow-
skiego 29C, tel. 75 646-37-50
• Za zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 30 na 
terenie gminy i miasta Gryfów Śląski odpowiada 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu, ul.  
T. Kościuszki 26,
Telefony kontaktowe:
Rejon w Lubaniu – 75 722-20-41
Obwód drogowy Piechowice 75 761-22-51

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego 2013 Roku

życzę wszystkiego najlepszego, 
odkrywania nowych źródeł radości

i nowego spojrzenia na to, 
czego nie można zmienić.

Życzę wszystkiego, co zgodne
 z marzeniami, dużo spokoju, optymizmu,

wiary w przyszłość, pogodnych 
myśli i codziennych radości.

Sekretarz Gminy
Jerzy Andrzejczak
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Pamiętamy – reminiscencje ze Święta Niepodległości

W gryfowskim ZSOiZ
Obchody 94 rocznicy Odzyskania Niepodle-

głości przez Polskę stały się niepowtarzalną okazją 
do pogłębionej refleksji patriotyczno-historycznej, 
będącej udziałem całej społeczności Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła 
II w Gryfowie Śląskim. 11 listopada, dyrekcja ZSO-
iZ oraz poczet sztandarowy, uczestniczyli w uroczy-
stościach organizowanych przez samorząd lokalny 
Gryfowa Śląskiego i obchodach powiatowych od-
bywających się w Lubomierzu. Kulminacyjnym 
momentem Narodowego Święta był okoliczno-
ściowy spektakl, przygotowany przez uczniów 
klasy III Technikum Hotelarskiego i Technikum 
Informatycznego. Został on zaprezentowany ro-
dzicom, uczniom, nauczycielom oraz zaproszonym 
gościom w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.

Spektakl był udaną próbą połączenia tradycyjnej 
formuły przekazu treści historycznych i literackich, 
odwołujących się do 94 rocznicy odzyskania przez 
nasz kraj niepodległości, z nowoczesnym sposobem 
„rozmowy” o polskim patriotyzmie. Zdefiniowanie 
przez młodych ludzi tej postawy wobec wspólnoty 
narodowej, wyrażone zostało przez zaprezentowanie 
„zaangażowanych” utworów hip-hopowych i roko-
wych. Integralną częścią naszej szkolnej uroczystości 
była ekspozycja litografii Jana Norblina, rysunków 
uczennicy kl. I Technikum Hotelarskiego – Wioletty 
Gębki, przedstawiających postaci mających fun-
damentalny wkład w budowę suwerennej Polski, a 
także refleksji uczniów szkoły na temat patriotyzmu.

W Młyńsku
W tym dniu mają miejsce uroczystości oddające cześć i pamięć tym, którzy walczyli o niepodle-

głość Polski. Taka uroczystość patriotyczna miała miejsce jak co roku także w Młyńsku. W przededniu 
święta odbyło się spotkanie z kombatantami i seniorami. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili 
m.in. burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śl. Olgierd Poniżnik oraz radna Marta Wilas, Sołtys, Rada So-
łecka, rodzice oraz dzieci. Chwilą ciszy uczczono pamięć tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny 
oraz tych, których już nie ma wśród grupy kombatantów. Z powagą i w skupieniu odśpiewano Hymn 
Polski. Dzieci zaprezentowały program artystyczny. Z okazji święta były okolicznościowe wiersze  
i piosenki patriotyczne przygotowane przez wychowawczynię świetlicy p. Martę Wilas. Był słodki 
poczęstunek napoje i owoce wszyscy byli zadowoleni, śpiewom pieśni patriotycznych i żołnierskich 

nie było końca. Zakończenie obchodów odbyło 
się dnia 11 listopada po mszy świętej. Sołtys i rad-
na z Młyńska z wszystkimi uczestnikami złożyły 
kwiaty i zapaliły znicze w miejscu pamięci przy 
obelisku.

Maria Sosnowska

W SP w Uboczu
9 listopada br. odbył się w szkole uroczysty 

apel z okazji 94 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Uczniowie klasy V przygotowali 
krótką część artystyczną nawiązującą do długo-
letniej niewoli naszego kraju, bohaterów naro-
dowych, walczących za wolność naszej Ojczyzny, 
którzy ofiarowali jej swój najcenniejszy dar czyli 
swoje życie. Przypomnieli i ukazali kontekst hi-
storyczny, w którym nasz kraj odzyskał niepod-
ległość. Uczniowie całej szkoły wzięli udział w tej 
krótkiej lekcji historii z pięknymi biało-czerwo-
nymi kotylionami.

 W gryfowskiej SP 
 9 listopada b.r. w szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Uroczyste stroje uczniów 

w tym dniu zdobiły biało-czerwone kotyliony. Grupa uczniów pod kierunkiem pań Marty Reimann  
i Agnieszki Lewandowskiej przygotowała wspaniałą część artystyczną. Wiersze i inscenizacja o tematyce 
narodowowyzwoleńczej przybliżyły zebranym historię z 1918 roku, kiedy to dzięki ofiarnej walce narodu 
polskiego, po 123 latach niewoli, Polska znowu pojawiła się na mapie Europy. Występ uświetniła grupa 
wokalna „Wesołe Nutki” pod batutą pana M. Styszyńskiego, która wykonała wiele pieśni patriotycznych. 
Natomiast 11 listopada delegacja tj. wszystkie dzieci z Samorządu Uczniowskiego wraz z nauczycielami 
wzięli udział w oficjalnych obchodach Święta Niepodległości na gryfowskim rynku. SU

Danuta Woźniczko

W Gryfowie Śląskim
Jak co roku, w dniu 11 listopada związek Komba-

tantów Ziemi Gryfowskiej i Byłych Więźniów Poli-
tycznych, Związek Inwalidów Wojennych, Burmistrz 
Gminy i Miasta oraz Miejsko- Gminny Ośrodek 
Kultury zaprosili do wspólnego celebrowania Święta 
Niepodległości w Gryfowie. Uroczystości rozpoczęły 
się tradycyjnie  o  godz. 10.30 Mszą Św. w intencji Oj-
czyzny w Kościele Parafialnym, w której uczestniczy-
ły licznie zgromadzone poczty sztandarowe, delega-
cje kombatanckie, przedstawiciele władz lokalnych, 
organizacji pozarządowych, jednostek oświatowych 
oraz zakładów pracy. Po zakończeniu mszy uczestni-
cy przemaszerowali pod Tablicę Pamiątkową ku czci 
Kombatantów Ziemi Gryfowskiej. 

 Pięknym wykonaniem montażu słowno – mu-
zycznego w klimat uroczystości wprowadzili  ze-
branych uczestnicy sekcji wokalnej działającej  
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfo-
wie Śląskim. Następnie Burmistrz Gminy i Miasta  
swoim wystąpieniem okolicznościowym wypełnił 
ważna treścią tegoroczne obchody. Część patriotycz-
ną zakończono  symbolicznym składaniem wiązanek 
pod Tablicą Pamiątkową. A.G.



Niech Ziemię rozśpiewa kolęda,
każdy dom i każdego z Was.

Niech tajemnica Bożego Narodzenia wzbogaci łaską, 
napełni pokojem i radością

a blaskiem swym niech oświeca 
wszystkie dni nadchodzącego Nowego roku.

Wszystkim Sybirakom, honorowym członkom oraz sympatykom 
i ich rodzinom życzy Zarząd Koła Sybiraków w Gryfowie

4 i 5 listopada parafię gryfowską w ramach 
wizyty kanonicznej – pasterskiej wizytował ks. 
bp. Marek Mendyk, biskup pomocniczy Diece-
zji Legnickiej. Wizytacja parafii jest to doniosły 
akt, który jest zapisany w prawie kanonicznym i 
odbywa się cyklicznie co kilka lat. Ostatnio taką 
wizytację przeprowadził ordynariusz Diecezji 
Legnickiej ks. bp. Stefan Cichy. Miało to miejsce 
14-15 października 2007 roku. W ramach takiej 
wizytacji jest przeprowadzona w szerokim zakre-
sie kontrola parafii. Kontroluje się pod względem 
technicznym obiekty sakralne oraz inne budowle 
będące pod władaniem miejscowego kościoła. 
Biskup dokonuje kontroli dokumentów, tzw. 
ksiąg parafialnych, w tym księgi udzielanych 
sakramentów, tj. chrztów, ślubów, zgonów, 
itp. W czasie wizytacji ks. proboszcz składa 
sprawozdanie ze swojej działalności na terenie 
swojej parafii. Tak też było w czasie obecnej wi-
zyty ks. biskupa. Proboszcz ks. Krzysztof Kurzeja  
w swoim obszernym sporawozdaniu odczytanym 
na mszy św. o godzinie 18.00 w niedzielę przed-
stawił istotne problemy parafii, a wśród nich 
główne dane statystyczne z ostatniego roku, które 
przedstawiają się następująco: parafia liczy 8600 
mieszkańców; z tej liczby ok. 90% to zadeklaro-
wani wierzący. W niedzielnych mszach świętych 
uczestniczy ok. 20% wierzących. W nabożeń-
stwach majowych, czerwcowych, październiko-
wych uczestniczy średnio około 120 wiernych. 

Każdego miesiąca księża odwie-
dzają w domach ok. 42 chorych. 
W 2011 roku zostało ochrzczonych 
78 dzieci, w bieżącym do dnia 
wizyty 59. Do I Komunii Świętej 
przystąpiło 48 dzieci a do sakra-
mentu bierzmowania 51 osób.28 
par zawarło związek małżeński.   
W organizowanych rekolekcjach 
adwentowych i wielkopostnych 
uczestniczyło ok. 35% parafian. 

Na przestrzeni lat 1945-2012 
z naszej parafii wyszło 15 księ-
ży i 4 siostry zakonne. Są to: ks. 
prałat Ludwik 
Hawrylewicz, ks. 
Jan Hawtarczyk, ks. 

Czesław Turowicz, ks. Marian 
Lewandowski, ks. Zdzisław Gra-
czyński, ks. Mieczysław Sołtys, 
ks. Stanisław Kawzowicz, ks. 
Zbigniew Kawzowicz, ks. Zbi-
gniew Klesza, ks. Konrad Pole-
siak, ks. Andrzej Strojniak, ks. 
Krzysztof Kiernicki, ks. Robert 
Dubliński, ks. Piotr Sikorski, 
ks. Krzysztof Sieradzki. Siostry 
zakonne Urszulanki; Siostra Ja-
nina Hubko, s. Janina Milkowska,  
s. Zofia Kwass, siostra Elżbie-
tanka Anna Romanowska oraz 
kleryk Jakub Sikorski.

Ponadto w czasie swojej wizytacji biskup 
odwiedził młodzież w gryfowskim gimnazjum. 
Tu wysłuchał przygotowanego przez uczniów 
spektaklu, interesował się problemami szkoły,  
a w swojej wypowiedzi do uczniów nawiązał 
do własnego życiorysu. Mówił m.in., że gdy był 
uczniem, to najbardziej lubił chemię. Wizyta 
przebiegła w radosnej atmosferze ku zadowole-
niu obu stron.

Ks. Biskup Marek Mendyk wizytował naszą parafię
Wielkim wydarzenie wizytacji było odwiedze-

nie naszego szpitala. Ks. bp. odwiedził wszystkie 
sale chorych i przywitał się z każdym chorym 
podając rękę i zamieniając kilka zdań. W oce-
nie chorych i personelu było to wydarzenie bez 
precedensu i pozostanie na wieki w pamięci na 
długie lata.

 
Doniosłym aktem wizytacji było złożenie 

wizyty i modlitwa na naszym cmentarzu pa-
rafialnym. W kaplicy cmentarnej biskup wraz  
z wiernymi modlił się za tych, którzy są tu pocho-
wani. W wygłoszonej homilii na cmentarzu ks. 
bp. zaakcentował istotę śmierci oraz to aby być 

do niej przygotowanym poprzez m.in. codzienne 
wieczorne rachunki sumienia

Wizyta kanoniczna-pasterska to ważny akt  
w życiu parafii a wygłoszone homilie przyczynią 
się do umocnienia wiary wśród rzeszy parafian.

Oprac. Albert Leopold Kwass, 
Foto: Waldemar Pasternak

Polski Związek Niewidomych Koło w Gryfowie Śl. 
(Rynek 1 - wejście od strony postoju TAXI) 

informuje że urzęduje w każdy wtorek 
w godz. od 10.00 do 14.00; Tel.: 75 78-13-312, 

e-mail:pzngryfow@interia.pl
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Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Zarząd Miejsko-Gminny 

w Gryfowie Śląskim
Informujemy wszystkich zainteresowanych, że organizujemy wc-

zasy wypoczynkowe i wypoczynkowo-rehabilitacyjne w roku 2013  
w następujących miejscowościach:

I – Zakopane oraz Jałowcowa Góra nad  
Zalewem Dobczyckim w terminie od 27.04.2013  
do 05.05.2013r. – BRAK WOLNYCH MIEJSC.

II – Sarbinowo koło Mielna w Ośrodku Wczasowo 
-Rehabilitacyjnym „PROMYCZEK” w centrum miejscowości  

– do piaszczystej plaży 100 m. w terminie: 15.06.2013 – 29.06.2013, 
Koszt pobytu zróżnicowany w zależności od rodzaju pokoju: 
• pokój 2 osobowy typu studio (2+2) wspólna łazienka, czajnik, radio, 
TV, ręczniki balkon – 1360 zł; 
• pokój 2 osobowy – łazienka, czajnik, radio, TV, ręczniki, balkon – 
1560 zł; Ponadto w cenie: dla każdego uczestnika pakiet zabiegów 
rehabilitacyjnych; pełne wyżywienie; Wieczorki przy muzyce, og-
niska, wycieczka oraz inne niespodzianki; Osoby z orzeczeniem o 
niepełnosprawności – możliwość ubiegania się o dofinansowanie z 
PEFRON (wniosek do pobrania w Klubie Seniora). Ubezpieczenie 
NW.

III – Darłówko w Ośrodku Wypoczynkowym NEPTUN  
w terminie od 19.08.2013 do 28.082013 r. Koszt pobytu ok. 890 zł. 
W cenie: Transport autokarowy w obie strony; zakwaterowanie  
w pokojach 2,3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV, 
balkon; pełne wyżywienie; Rejs statkiem po morzu; Wycieczka, wiec-
zór karaoke, wieczór filmowy; Wstęp do Aqapark Jan w Darłówku; 
Uroczysta kolacja z tańcami, ognisko z pieczeniem kiełbasek; Opłata 
miejscowa – klimatyczna; Ubezpieczenie NW.

IV – „ZŁOTA JESIEŃ w CZESKICH SUDETACH” w terminie 
od 14.09.2013 – 21.09.2013 r. Koszt pobytu to ok. 580 zł.

W cenie: Transport autokarowy w obie strony; Zakwaterowanie  
w pensjonacie „NA VRSIH” w Czechach w pokojach 2,3 osobow-
ych z łazienkami, TV; Wyżywienie; Wycieczki autokarowe m.in. do 
Pragi, Liberca i inne; Wycieczki po górach Izerskich od strony cz-
eskiej; Wieczorki przy muzyce, grill i wiele innych niezapomnianych 
atrakcji; Bilety wstępu; Ubezpieczenie NW.

W każdym przypadku koszt transportu uzależniony od cen 
paliwa w czasie wyjazdu.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
Przy zapisie obowiązuje przedpłata 

w kwocie 200 zł od osoby, do Czech 50 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.
Serdecznie Zapraszamy !

***
Od dnia 1 lutego 2013 r. roczna składka członkowska wynosić  

będzie 20 zł.
***

W związku ze zbliżającymi się Świętami 
Bożego Narodzenia oraz nadchodzącym 
Nowym 2013 Rokiem wszelkiej pomyślności, 
zdrowia oraz wszystkiego co najlepsze Władzom 
Samorządowym, Sponsorom oraz Wszystkim 
Członkom i Sympatykom naszego Stowarzysze-
nia życzy w imieniu Zarządu Miejsko-Gminnego 

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Prezes Zarządu Miejsko-
Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Prezes Stanisław Dasiak

Na nasz konkurs zdjęcia nadesłał jedynie Paweł Zatoński (zdjęcie prezentuje-
my poniżej). Gratulujemy i informujemy jednocześnie, że nasz konkurs fotogra-
ficzny dobiegł końca. W 2013 roku planujemy wystawę podsumowującą. 

O jej terminie poinformujemy wkrótce.

Poznaj miasto moje 
– konkurs dla mieszkańców

Zatrzymany diler wiózł towar do domu. Wpadł podczas kontroli, teraz czeka go 
sprawa przed sądem. 21 listopada 2012 w godzinach południowych na terenie Wlenia 
prowadzone były działania skierowane na ujawnianie nielegalnego przemytu alkoholu i 
tytoniu. W działaniach tych uczestniczyła Służba Celna z Jeleniej Góry oraz Policjanci KPP 
Lwówek Śląski. W trakcie jednej z kontroli pojazdu Honda funkcjonariusze dokonując 
kontroli bagażu wyczuli intensywny zapach marihuany. Ich przypuszczenia po chwili 
się potwierdziły, w jednej z foliowych toreb ukryte były znaczne ilości suszu marihuany. 
Marihuana przygotowana była do dalszego porcjowania. Kierowca w pierwszym momen-
cie twierdził, iż nie wie, co to jest. Mieszkaniec Lwówka Śląskiego; 29 letni mężczyzna 
został zatrzymany, a policjanci KPP Lwówek Śl. i funkcjonariusze Izby Celnej wykonali 
dalsze czynności. Przeprowadzony test wykazał, iż zabezpieczony susz ma znaczne ilości 
substancji narkotycznych THC. W sumie zabezpieczono ilość wystarczającą na wyprodu-
kowanie około 690 porcji, które nie trafią na lwówecki rynek, a w trakcie przeszukania 
mieszkania należącego do mężczyzny ujawniono kolejne porcje marihuany zawinięte w 
sreberka oraz narzędzia do przygotowywania porcji m.in. młynek do rozdrabniania. Polic-
janci ustalają gdzie i do kogo miały trafić narkotyki oraz ustalają potencjalnych klientów 
dilera. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Działania 
policjantów z innymi służbami będą kontynuowane i można spodziewać się częstszych 
takich kontroli na terenie powiatu lwóweckiego, pamiętajmy, że nie tylko policjanci walczą 
z narkotykami. 

Na terenie powiatu lwóweckiego policjanci prowadzą intensywne czynności 
skierowane w rynek narkotyków. W ostatnim czasie funkcjonariusze przeprow-
adzili szereg spotkań w szkołach z młodzieżą, gdzie tłumaczono jak druzgocące 
jest zażywanie narkotyków oraz jakie konsekwencje prawne można ponieść z tego 
tytułu. Spotkania przeprowadzono także z nauczycielami w szkołach, gdzie te-
matem była profilaktyka oraz wykrywanie przestępstw związanych z narkotykami.  
Z inicjatywy Burmistrza Gryfowa Śląskiego odbyła się w dniu 17 listopada konferencja 
dot. profilaktyki narkotykowej, w której prelegentami były osoby związane z profilaktyką 
narkotykową m.in. policjanci KPP Lwówek Śl. Serdecznie zapraszamy do współpracy 
wszystkie instytucje i osoby, którym zależy na wyeliminowaniu narkotyków z terenu powi-
atu lwóweckiego.

Diler zatrzymany na trasie

asp. Mateusz Królak KPP Lwówek Śląski 

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszy wszystkim przez cały rok.

aby był to rok szczęśliwy w osobiste doznania, 
spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe

i społeczne oraz by przyniósł wiele 
satysfakcji z własnych dokonań.

Zdrowia, pogody ducha i spełnienia 
wszystkich marzeń mieszkańcom Wieży 

i Proszówki życzy radny Jerzy Guzy
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OGŁOSZENIE
Dwa kociaki pięciomiesięczne pilnie szukają domu i dobrego serca. 

Są ładne i kontaktowe. Czekają na Was.
KONTAKT: 781-053-649

OGŁOSZENIE
Oddam kotka. Kot biało-czarny, ładny, zadbany, kontaktowy,  
wiek – 1 rok. Jesteśmy zmuszeni oddać go z powodu alergii dziecka 

KONTAKT: 501-238-491
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W SP w Uboczu

W SP w Gryfowie

Bezpiecznie z Puchatkiem
Uczniowie klasy pierwszej uczestniczą w tym roku szkolnym w programie „Klub Bezpiecznego Pu-

chatka”, którego celem jest przede wszystkim uświadomienie dzieciom różnych niebezpiecznych sytuacji  
w domu, szkole, w drodze do szkoły oraz kształtowanie właściwej reakcji na zaistniałe zagrożenia.

Po wielu zajęciach w szkole, spotkaniu z policjantami, rozmowach z rodzicami dzieci wiedzą, jak 
bezpiecznie zachować się w szkole, domu i na drodze. 24 listopada brali udział w ogólnopolskim teście 
o bezpieczeństwie, rozwiązując na stronie internetowej test składający się z 15 pytań. Wszyscy poradzili 
sobie znakomicie, wykazując się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, a szkoła otrzymała Certyfikat Klubu 
Bezpiecznego Puchatka. Gratuluję Wam jeszcze raz, życząc samych bezpiecznych dni w życiu. Pamiętajcie 
czego nauczył Was Puchatek! Jestem z Was dumna.

6 grudnia br. w godzinach rannych odwie-
dził nas Mikołaj w towarzystwie gości z Afryki, 
przynosząc dla wszystkich wspaniałe prezenty 
Następnie o godz. 12:00 w naszej szkole odbył 
się bieg z Mikołajem. Do naszej miejscowości 
na uboczu przyjechali uczniowie z różnych szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjal-
nych oraz dorośli. W kategorii przedszkolaków 
III miejsce zajął Oskar Masłowski. W kategorii 
klas VI – chłopcy I miejsce zdobył Maciej Celuch 
(zdjęcie po prawej). Wszyscy uczestnicy biegu 
otrzymali od Mikołaj upominki i czapeczki. Pomimo mroźnej i śnieżnej pogody bieg odbył się bez 
większych przeszkód. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

V Ogólnopolski 
Bieg Mikołajkowy

Alicja Celejowska

Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia

Pragniemy przekazać najlepsze życzenia.

Niech nadchodzące Świę-
ta będą dla każdego 

niezapomnianym czasem spędzonym
bez pośpiechu, troski i zmartwień.

Życzymy, aby odbyły się 
w spokoju, radości 

wśród Rodziny, Przyja-
ciół oraz bliskich osób.

A wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem
Życzymy dużo zdrowia i 
szczęścia, pomyślności 

oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

Wszystkim przyjaciołom i sympatykom 
naszej placówki Wesołych Świąt 
Życzy Społeczność Szkoły 
Podstawowej 
im. W. S. Reymonta w Uboczu

Wasza wychowawczyni

25 listopada na całym świecie obchodzony 
jest Dzień Pluszowego Misia. Zgodnie już z co-
roczną tradycją uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Gryfowie Śląskim włączyli się  
w jego obchody.

23 listopada uczniowie z nauczania zinte-
growanego oraz przedstawiciele klas starszych 
odwiedzili szkolną bibliotekę wraz ze swoją 
pluszową pociechą i wypożyczali książki. Każdy 

Dzień 
Pluszowego Misia

z nich otrzymał małe „co nieco”. A nad całością 
czuwała pani Agnieszka Guzy wraz z aktywem 
bibliotecznym. To był bardzo misiowy dzień!

c.d. wieści z SP w Gryfowie na kolejnej stronie

Wszystkim Klientom 
Agencji Pocztowej 

w Gryfowie Śl. 
cudownych Świąt 

Bożego Narodzenia 
oraz niech kolejny 

Nowy Rok 2013 będzie czasem pokoju 
oraz realizacji osobistych zamierzeń 

Iwona Brodzińska i Anna Misiak

100 choinek w lesie, prezentów ile 
Mikołaj uniesie, bałwana ze śniegu 

i mniej życia w biegu, oraz tyle 
radości co ryba ma ości życzy

społeczność 
Szkoły Podstawowej
w Gryfowie Śląskim
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W Gimnazjum

30 października 2012r. w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim miało miejsce uroczyste paso-
wanie pierwszoklasistów na czytelników szkolnej biblioteki. Uroczystość przygotował aktyw biblio-
teczny pod okiem bibliotekarki p. Agnieszki Guzy, a gościem honorowym całej uroczystości był pan 
dyrektor Dariusz Zatoński oraz pani wicedyrektor Jadwiga Hawryluk. Tego dnia uczniowie przybyli 
po raz pierwszy do biblioteki, gdzie przywitały ich postacie z bajek. A były to: Kubuś Puchatek – Pa-
tryk Spiżewski z kl. 2b, Książka – Jessica Buczyńska z kl. 6c, 

Kot w Butach – Aleksandra Żółkiewska-Gawlińska z kl. 5c oraz Pamela Trubisz z 5c, Krasnale 
– Kamila Urdas z kl. 5b, Martyna Sokołowska z kl. 5b, Natalia Świątek z kl. 5c oraz Klaudia Drozd 
z kl. 6a, Pippi – Weronika Janaszek z kl. 6c, Prosiaczek – Michał Guzy z kl. 5c, Tygrysek – Patrycja 
Bułkowska z kl. 6a oraz Króliki – Aleksandra Kołataj z kl. 6c i Martyna Jakubowska z kl. 6a.

Po krótkim przedstawieniu Książka pasowała pierwszaków na swoich Rycerzy, a każdy z nich 
otrzymał kartę biblioteczną dzięki której mógł wypożyczyć swoją pierwszą książkę. Na zakończe-
nie zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia z Kubusiem Puchatkiem i z postaciami z bajek: klasie 1a  
z wychowawcą p. Agnieszką Hetel, klasie 1b z wychowawcą p. Agnieszką Zwierzańską oraz klasie 1c  
z wychowawcą p. Anną Niebieszczańską. 

Uroczyste pasowanie 
pierwszoklasistów na czytelników

...Ale nie, nie…Nie siedziały przy stole,  
a urządzały swawole. Bardzo zaciekawiły, gdy po 
kątach korytarzy się rozstawiły. Bo tak naprawdę 
to nocą grasowały. A dniem cichutko na miotłach 
siedziały. A przyniosły je dzieci, bo je wykonały, 
przy czym swoje talenty zaprezentowały.

Dzieci do konkursu czarownice zgłosiły, bo 
tak pani Agnieszka Guzy i dzieci z samorządu 
uczniowskiego przy SP w Gryfowie Śl. wy-
myśliły. Jury obradowało; oceniało i werdykt 
wydało, jako, że: czarownicą nr 1 zostaje ta, 
przez uczniów z kl.Va (K. Szostak, N. Jaworska,  
W. Nowak) wykonana. Czarownicą nr 2 to ta co 
ją wszystkie dzieci z III b robiły do rana. Czarow-
nicą nr 3 też na oklaski zasługuje, a wykonawców 
z kl. VI c. (J. Buczyńska, A. Kołataj, D. Pender ) 
jury też obdaruje.

Wyróżniono autorów:
Z kl. I a –wszyscy uczniowie; z kl. I b  

(M. Trościanko); z kl. I c (C. Kowalewski, O. Gala, 
K. Bocheńska, M. Wieliczko );  z kl. IV a (S. Chłond);  
z kl. VI a (K. Cielicka, J. Matuszewska )

Wszystkim gratulujemy podjęcia się mrocz-
nego zadania – postaci czarownicy wykonania.

W Hallowen czarownice 
urządziły sobie sabat

 w naszej szkole!

Od 1 października 2012 r. nasze gimnazjum uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Stań po Zielonej 
Stronie Mocy”. Patronami honorowymi akcji są między innymi Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo 
Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka, a głównym celem jest rozpowszechnianie zachowań 
proekologicznych. Szkoła otrzymała od organizatorów akcji urządzenie multimedialne w postaci tzw. 
„bio-kiosku ” czyli urządzenia służącego do oglądania filmów o tematyce eko oraz śledzenia wyników 
rankingu zebranych odpadów. Klasa, która najbardziej zaangażuje się w akcję i przyniesie najwięcej 
odpadów w postaci baterii, ładowarek, telefonów oraz płyt CD i DVD ma możliwość zdobycia war-
tościowych nagród. Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do aktywnego włączenia się  
w akcję. Odpady można przynieść do biblioteki naszego gimnazjum w budynku przy ulicy Lipowej.

26 listopada w szkolnej bibliotece w Gimna-
zjum została otwarta wystawa prac plastycznych 
Anny Szostak, uczennicy klasy 2c. Otwarcia 
dokonała wicedyrektor Agata Jankowiak. W uro-
czystości udział wzięli zaproszeni przez uczen-
nicę goście: pani Justyna Atrachimowicz oraz 
uczniowie klasy 2c. Organizatorkami wystawy 
były: opiekun szkolnej biblioteki Anita Ochocka 
oraz niżej podpisana nauczyciella zajęć artystycz-
nych.

Bądź Eko jak my – gimnazjaliści! Wystawa Anny Szostak

Agnieszka Burbul

c.d. wieści z gimnazjum na kolejnej stronie

Konkurs zorganizowała Agnieszka Guzy
 a przedsięwzięcie opisała Beata Wolar
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5 listopada nasze gimnazjum 
odwiedził biskup pomocniczy die-
cezji legnickiej dr Marek Mendyk. 
Przybył w towarzystwie sekretarza 
– księdza dr Jarosława Kowalczyka  
i dziekana parafii gryfowskiej księ-
dza Krzysztofa Kurzei.

Była to wizyta zapowiadana 
od dawna, specjalna i jedyna taka  
w gimnazjum dekanatu. Spotkanie 
Biskupa w szkole rozpoczęła pani 
dyrektor Alicja Kownacka, wita-
jąc szanownego gościa. Następnie  
w imieniu młodzieży przywitali 
Jego Ekscelencję przedstawiciele 
klas trzecich, wręczając kwiaty  
i prezentując krótki program ar-
tystyczny przygotowany przez 
nauczycieli: panią Anitę Ochoc-
ką i pana Grzegorza Szandałę.  
„Miłość rodzi się w sercu, wy-
raża słowem, ale żyje czynem” 
– to motto, które uczniowie uczy-
nili myślą przewodnią programu, 
a recytacja „Hymnu św. Pawła  

Biskup u gimnazjalistów
o miłości” i słowa „miłość nigdy nie 
ustaje…” spotęgowały podniosły 
nastrój i dopełniły całości przekazu. 
Następnie głos zabrał Biskup, który 
w swoim słowie skierowanym do 
młodzieży, wielokrotnie odwoływał 
się do sentencji św. Józefa Pelczara.  
Wychodząc z auli gimnazjum 
pełnej uczniów, życzył wszystkim 
miłości i prosił „Uśmiechajcie się”. 
Po spotkaniu z młodzieżą Jego 
Ekscelencja Marek Mendyk udał 
się na rozmowę z gronem pedago-
gicznym. Cofnął się pamięcią do lat 
szkolnych i z entuzjazmem opowia-
dał o swojej pasji, którą jest chemia. 
Na koniec zaprosił nauczycieli do 
złożenia rewizyty w Kurii Biskupiej 
w Legnicy. Z przemówień Biskupa 
emanował spokój, który i my w za-
bieganej codzienności powinniśmy 
pielęgnować, a poprzez uśmiech, 
którym nakazał obdarowywać dru-
giego człowieka, mnożyć dobro.

E. Demidow

PODZIĘKOWANIE
Dyrektor Gimnazjum w Gryfowie Śląskim składa serdeczne podzię-

kowania Panu Piotrowi Andrzejczakowi za przekazanie 16-tomowej en-
cyklopedii „Sporty świata”, która będzie służyła młodzieży gimnazjalnej  
w poszerzaniu wiedzy na temat sportu. Serdecznie dziękujemy.

Tymi słowami piosenki dzieci przywitały Świętego Mikołaja 
w przedszkolu. Zimowy gość rozdał wszystkim prezenty. Ale 
skąd Mikołaje wiedzą, co dzieci chcą dostać na mikołajki lub na 
gwiazdkę? Dzieci pisały listy do Świętego Mikołaja, dzięki cze-
mu nie musi zgadywać, co im przynieść. Jest wprawdzie bardzo 
dobry w zgadywaniu, ale lepiej wysłać mu List. Jak wiemy Miko-
łaj ma wielu pomocników. Elfy pracują u Mikołaja i co roku ich 
przybywa. W tym roku do przedszkola również przybyły Elfy, 
ale i Diabły, które chciały przeszkodzić w corocznej tradycji. 
Jak widać na zdjęciu i tym razem im się nie udało. Dzieci były 
szczęśliwe i chętnie pozowały do zdjęć ze Świętym Mikołajem.  
W imieniu przedszkolaków dziękujemy nauczycielom i uczniom 
z gimnazjum (Julia Szczepańska, Natalia Burkot, Weronika 
Adamska, Wiktoria Marzec i Sebastian Bender) za wspania-
łe chwile utrwalone na fotografiach (wykonała je Weronika  
Cichoń). 

„Przyjedź do nas Mikołaju 
na saniach srebrzystych…”

Barbara Baszak

W ten Wigilijny dzieś zaśnieżony,

kiedy w Kościele biją dzwony, 

przyjmij życzenia pełne radości,

a w Nowym Roku szczęścia,

zdrowia i pomyślności życzą
dyrekcja, pracownicy 

oraz uczniowie
Gimnazjum w Gryfowie Śląskim
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Na jeleniogórskim Placu Ratuszowym po raz dwudziesty piąty 
spotkali się producenci i konsumenci żywności ekologicznej. W so-
botę 8 września odbył się jubileuszowy XXV Kiermasz Ekologiczny.  
Impreza promująca żywność wysokiej jakości, turystykę wiejską, zdrowy 
styl życia i twórczość ludową od lat cieszy się niezmiennym zaintereso-
waniem wystawców, mieszkańców Jeleniej Góry oraz okolic i turystów.  
Jak co roku, do Jeleniej Góry przyjechali wystawcy z całego Dolnego Śląska 
– rolnicy ekologiczni, twórcy i artyści ludowi, rzemieślnicy i pszczelarze. 
Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się stoiska z produktami 
rolnictwa ekologicznego pieczywem, serami, wędlinami, konfiturami, wi-
nem, miodami oraz ludowym rękodziełem.

Atrakcją jarmarku było przedstawienie w wykonaniu Zespołu Mło-
dzieżowego Mała Scena z Gimnazjum w Starej Kamienicy oraz występy 
zespołów folklorystycznych Sołtysowe Gryfinki z Proszówki, Marysieńki  
z Radostawia, Rybniczanki z Rybnicy oraz Gościniec z Mysłakowic.

Siódma edycja warsztatów ekologicznych „Ekologia w teorii i praktyce” 
została zorganizowana od 3 do 11 października w Nadleśnictwie Świeradów 
Zdrój oraz Gospodarstwie Agroturystycznym Huskyfarm w Wolimierzu. 
W warsztatach wzięło udział osiemdziesięciu dziewięciu rolników oraz do-
radców z powiatu bolesławieckiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, 
lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego. 

Wyjazd na warsztaty z powiatu lwóweckiego nastąpił 9 października,  
a uczestniczyło w nich 14 osób. Obie części – warsztatowa i merytoryczna 
cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Podczas warsztatów 
odbył się także konkurs wiedzy o ekologii i ochronie środowiska „Poznaj 
środowisko naturalne”. 

Warsztaty to część projektu „Edukacja ekologiczna poprzez sztukę” dofi-
nansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Organizatorem tego wojewódzkiego konkursu jest Dolnośląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Nadzór merytoryczny sprawuje Dział 
Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki. 
Dzieci i młodzież zrzeszone w Klubie Edukacyjnym 4H wzięły udział w konkur-
sie na Ekologiczną ozdobę choinkową. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 
15 grudnia w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu, w czasie prezentowania 
Tradycyjnych stołów wigilijnych przez Koła Gospodyń Wiejskich. 

 XXV Kiermasz Ekologiczny

 Ekologia w teorii i praktyce  Ekologiczna ozdoba choinkowa 

Organizatorem jarmarku jest Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu 
oraz Powiatowy Zespół Doradców w Lwówku Śląskim. Jarmark odbędzie 
się 16 grudnia podczas konkursu Bożonarodzeniowego dla mieszkańców 
gminy Lubomierz. Zapraszamy do udziału.

 Jarmark Bożonarodzeniowy 

Wino z buraka, ser Kozamer Klasztorny, miód leśny czy Kociołek Bałkań-
ski – to tylko niektóre z pięćdziesięciu dolnośląskich produktów i dwunastu 
potraw zaprezentowanych podczas wojewódzkiego konkursu „Nasze Kuli-
narne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, który odbył się 25 sierpnia w Pasażu 
Grunwaldzkim we Wrocławiu. Organizatorami XII edycji konkursu był Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego we Wrocławiu oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.  
Dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego  
i odgrywa istotną rolę w promocji każdego regionu. Dolny Śląsk to swoisty 
wielokulturowy tygiel, w którym mieszają się smaki różnych regionów przedwo-
jennej Polski, dawnych kresów wschodnich, a także kuchnia niemiecka, czeska, 
żydowska, łemkowska, ukraińska czy bałkańska. Uroczystego otwarcia imprezy 
dokonali: dyrektor Pasażu Grunwaldzkiego Maciej Sanetra, członek Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz, dyrektor Dolnośląskie-

go Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu Ryszard Czerwiński  
i dyrektor OT Agencji Rynku Rolnego 
we Wrocławiu Jacek Sołtys. Prezes 
Polskiej Izby Produktu Regionalnego 
i Lokalnego Izabella Byszewska przed-
stawiła ideę i założenia konkursu. Ko-
misje konkursowe oceniły pięćdziesiąt 
regionalnych produktów wystawio-
nych przez czterdziestu trzech produ-
centów oraz dwunaście dań i potraw 
regionalnych przyrządzonych przez 
sześć zespołów gastronomicznych.  
W kategorii „Najlepszy regionalny 
produkt żywnościowy” i podkategorii 
„Produkty i przetwory mięsne” na-
grodę główną otrzymała Małgorzata 
Makuchowska z Wieży za Kiełbasę 
Jagnięcą. Gratulujemy.

Powiatowy Zespół Doradców – podsumowanie półrocza
Kiełbasa z Wieży najlepsza! Wszyscy laureaci otrzymali pamiąt-

kowe dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we, które wręczyli zastępca dyrektora 
Departamentu Obszarów Wiejskich  
i Zasobów Naturalnych UMWD Ali-
na Majgier, dyrektor Dolnośląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego we 
Wrocławiu Ryszard Czerwiński oraz 
dyrektor OT Agencji Rynku Rolnego 
we Wrocławiu Jacek Sołtys. Imprezie 
towarzyszył występ zespołu folklory-
stycznego Niezapominajki z Osły oraz 
pokaz kulinarny tradycyjnej kuchni 
łemkowskiej, połączony z lepieniem 
pierogów oraz degustacją między 
innymi takich potraw, jak Kiesielycia 
i Juha, które zostały wpisane na Listę 
Produktów Tradycyjnych prowadzoną 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.

Pokaz lepienia pierogów – kuchnia łemkowska 
podczas konkursu Nasze Kulinarne Dziedzic-
two- 2012-Wrocław.

Laureaci konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - 2012” – Wrocław.

Wystawa DODR podczas Kiermaszu Ekologicznego w Jeleniej Górze.

Opracowała: Teresa Polesiak
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Sześć sportowych sobót za nami. 
II Międzynarodowy Turniej Piłki 
Ręcznej o Puchar Przewodniczącego 
Rady Powiatu zakończony. Organiza-
torzy z pewnością osiągnęli założone 
cele – przez sześć jesiennych weeken-
dów ożywały miejskie hale sportowe 
w Gryfowie, we Wleniu, Mirsku  
i Lwówku. 

Tegoroczne zawody miały nieco 
inny odcień. Po pierwsze turniej był 
międzynarodowy. Ukraińska dru-
żyna dziewcząt z charyzmatycznym 
trenerem Viktorem Farynyakiem 
– to była prawdziwa rewelacja. 
Wymiana doświadczeń, przyjrze-
nie się innej kulturze, to dla naszej 
młodzieży bezcenne doświadczenie. 
Niepozorne skądinąd Ukrainki tak 
naprawdę sportową rywalizację na-
wiązały tylko z gryfowską drużyną 
gimnazjalistek, dla pozostałych były 
całkowicie nieosiągalne. Tak zmate-
rializowało się stare porzekadło, że 
pozory zazwyczaj mylą. Ten turniej 
był dla Gryfowa niezmiernie udany. 
Już jego pierwszą odsłonę obejmu-
jącą dziewczęta ze szkół podstawo-
wych wygrała nasza reprezentacja 
prowadzona przez Karolinę Harma-
cińską. Zarówno męska, jak i żeńska 
drużyna z Gimnazjum, trenowane 
przez Krzysztofów: Babiaka i Złoci-
ka, okazały się prawdziwą rewelacją. 
Wśród drużyn powiatu lwóweckiego 
byli bezapelacyjnie najlepsi. Jeśli zaś 

ART Płakowice Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim, Bank Spółdzielczy Oddział w Lwówku Śląskim, 
Gospodarstwo Rolne ROL-BY Stanisława Mikulicza z Bystrzycy, Nadleśnictwo Lwówek Śląski, 
Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” Sp. z o.o. w Niwnicach, Hurtownia Spożywczo-Mo-
nopolowa Stanisława Sawczaka z Gryfowa Śląskiego, Arkadia BIS oraz Grupa MTG z Lwówka 
Śląskiego, Opony Express – Tomasz Zawistowski z Gryfowa Śląskiego, Firma Cateringowa i Za-
kład Piekarniczo - Cukierniczy "KRASUCKI" Sp. z o.o. z Gryfowa Śląskiego, Multiagencja „Siła 
przebicia” Ubezpieczenia, Reklama Dariusz Wojciechowski z Gryfowa Śląskiego.

Poturniejowe reminiscencje

chodzi o szkoły ponadgimnazjalne, 
Arkadiusz Cichoń – nauczyciel 
wychowania fizycznego w gryfow-
skim ZSOiZ skomentował wyniki 
swoich zawodników w następujący 
sposób: „Nie zawsze musi być kawior. 
Musimy jeszcze trochę potrenować. 
Szkoda, że nie bardzo mamy gdzie. To 
z pewnością komplikuje całą sprawę. 
Jesteśmy jednak potęgą bramkarską. 
Nasi bramkarze: Magda Kostrzewa 
i Krzysztof Szczerbicki zostali najlep-

szymi w swoich kategoriach. Z tego się 
cieszymy.” 

Nie o samą rywalizację i puchary 
chodziło. W tle sportowych zmagań 
odbywała się prawdziwa podróż sen-
tymentalna do czasów świetności tej 
dyscypliny w naszym powiecie. Za-
wody w Gryfowie były okazją do spo-
tkań zarówno byłych piłkarzy Klubu 
Gryf, jak i działaczy z piłką ręczną 
związanych. Zawodnikom kibicowali 
więc panowie: Jerzy Ronij, Kazi-
mierz Luchowski, Waldemar Ma-
rzec, Czesław Głos, Edward Luty. 
Wracało fundamentalne pytanie, jak 

to się stało, że potęgę piłki ręcznej  
w Gryfowie musimy odbudowywać. 

Pomysłodawca turnieju – prze-
wodniczący Rady Powiatu Lwó-
weckiego – Henryk Kulesza nie 
kryje zadowolenia. Oprócz emocji 
towarzyszących rywalizacji, sukce-
sów indywidualnych i zbiorowych, 
udało się jeszcze osiągnąć jeden cel- 
doposażono szkoły w sprzęt sporto-
wy – piłki i stroje do gry. Wszystko 
to dzięki sponsorom, których listę 
drukujemy poniżej, kłaniając się  
w tysiąckrotnych podziękowaniach.

SPONSORZY TURNIEJU

Małgorzata Szczepańska

Drużyna gryfowskich gimnazjalistek.

Najlepsza zawodniczka turnieju – Dominika 
Wojtkun odbiera nagrodę z rąk burmistrza Wle-
nia Bogdana Mościckiego.

Gryfowianki w akcji.
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8 listopada w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku 
Śląskim odbyła się tradycyjna już 
Gala Laureatów. Podczas uroczysto-
ści nagrodzono uczniów z powiatu 
lwóweckiego za wybitne osiągnięcia  
w roku szkolnym 2011/2012. W czasie 
gali nagradzano także uczniów za osią-
gnięcia sportowe. X Gala Laureatów 
była, jak zwykle bardzo dobrą okazją 
do złożenia podziękowań rodzicom  
i nauczycielom, którzy pomagali swo-
im podopiecznym w ciężkiej pracy. 
Uroczystość przyciągnęła najzdolniej-
szą młodzież z powiatu lwóweckiego 
szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych. 
Nasi laureaci:
• Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Gryfowie Śląskim: 
Andrzej Murawicki, Aleksander Mu-
rawicki, Krzysztof Dzikowicki, Anna 
Kryłowicz, Krzysztof Szczerbicki. 
• Gimnazjum w Gryfowie Śląskim: 
Kornel Wojtowicz, Anna Miszkow-
ska, Sylwia Cybulska, Julia Szcze-
pańska, Katarzyna Kowalenko, 
Artur Nowak, Karolina Dziadkowka 
oraz zespoły sportowe: Zespół Piłki 
Plażowej Siatkowej Chłopców i Piłki 
Nożnej Chłopców „Piłkarska Kadra 
Czeka”.
• Szkoła Podstawowa w Gryfowie 
Śląskim: Julia Boska, Nikola Smusz, 
Jakub Krasuski, drużyna Mini Piłki 
Ręcznej Dziewcząt.
Gratulujemy.

X Gala Laureatów

Foto: Marcin Lampart

Radosław Klusek i Szymon Dołasiński z dyrektor Gimnazjum A. Kownacką.

Nikola Smusz i Julia Boska z opiekunką Karoliną Harmacińską.

Andrzej Murawicki z opiekunami K. Romanowicz i M. Gnachem.

Anna Kryłowicz z mamą i opiekunką Małgorzatą Wiśniewską.
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Dzięki inicjatywie Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki „Nie-poczytalni” działającego przy Bibliotece 
Publicznej, 6 grudnia w galerii ECKI gryfowianie 
mieli niepowtarzalną okazję spotkać się ze ze 
znaną polską dziennikarką, korespondentką wo-
jenną i reporterką Marią Wiernikowską.

M. Wiernikowska współpracowała m.in.  
z Polskim Radiem i Radiem ZET, pisała relacje 
dla "Gazety Wyborczej". Przez wiele lat tworzyła 
reportaże i materiały dla Telewizji Polskiej, m.in. 
z punktów zapalnych na całym świecie (Jugo-

Nie-poczytalni zaprosili Wiernikowską

M.

Już po raz trzeci w gryfowskiej galerii gościmy wystawę z nad-
morskich Gryfic. Fotografie, które się na niej znajdują powstały w 
trakcie Artystycznych Spotkań Przyjaciół, sztandarowej imprezy 
organizowanej od 15 lat przez Dom Kultury w Gryficach. Wernisaż 
wystawy odbył się 29 listopada. W jego trakcie na licznie przybyłych 
gości czekała muzyczna niespodzianka, ale o tym za chwilę. Najpierw 
o magii zdjęć. Fotograficy, zgodnie z tematem pleneru, pokazali 
Gryfice z innej strony, starając się uchwycić magiczne chwile oraz 
odnaleźć bajkową perspektywę, a także poddali swoje zdjęcia poważ-
nej obróbce komputerowej. W efekcie powstały bardzo interesujące, 
często nowatorskie prace. Autorem dwóch z nich jest nasza rodzima 
fotograficzka Ilona Cichoń, która uczestniczyła w gryfickim plenerze. 
Podczas wernisażu przybliżyła gościom ideę Artystycznych Spotkań 
Przyjaciół oraz nasze, już tradycyjne w nich uczestnictwo.

sławia, Czeczenia, Rosja, Bośnia i Hercegowina, 
Afganistan). Zasłynęła wstrząsającymi materia-
łami z katastrofalnej powodzi tysiąclecia w Polsce 
z 1997. Była autorką cyklu reportaży Telewizja 
objazdowa nadawanych w TVP Info, napisała 
także kontrowersyjną książkę „Zwariowałam, 
czyli widziałam w Klewkach” (o korupcji i nie-
wyjaśnionych aferach we współczesnej Polsce)

Dziennikarka została powitana gromkimi 
brawami, co jest dowodem na to, że pomimo 
zniknięcia z telewizji i wieloletniej przerwy  

w uprawianiu zawodu, widzowie doskonale ją pa-
miętają. Sala była wypełniona po brzegi, a dwu-
godzinne spotkanie minęło jak z bicza strzelił. 
Publiczność zadawała wiele pytań, a interesowało 
ją wszystko od wojen na Dalekim Wschodzie po 
granice dziennikarskiej odpowiedzialności. 

Wiernikowska pomimo upływu lat oraz przy-
krych doświadczeń pozostaje charyzmatyczną 
reporterką potrafiącą w mgnieniu oka zawładnąć 
wyobraźnią i emocjami słuchaczy.

Magiczny koncert na „Magicznych Gryficach”

 Teraz o niespodziance. Kamil Opolski i Konrad Staszkie-
wicz, czyli duża porcja doskonałej muzyki na żywo. Dwóch mło-
dych ludzi, którzy grają razem dopiero od miesiąca. Grają na gi-
tarach akustycznych i śpiewają autorskie piosenki. Tekstów, które 
usłyszeliśmy podczas ich krótkiego (dla wielu zbyt krótkiego) 
występu nie powstydziłby się Piotr Rogucki, a i gitary dały radę. 
Zebrana w galerii publiczność entuzjastycznie przyjęła występ 
teamu, o którym z pewnością wkrótce będzie głośno. Muzycy za-
pytani o swoją pięknie rozpoczynająca się działalność odpowia-
dają, że grają piosenki, które często piszą razem z przyjaciółmi. 
Tak po prostu, dla przyjemności. Mówią, że najważniejsze jest 
mieć radość z tego co się robi i móc podzielić się nią z innymi.  
Organizatorzy wystawy serdecznie dziękują Mariuszowi Draga-
nowi za inicjatywę, dzięki której galeria Europejskiego Centrum 
Kulturalno-Informacyjnego stała się miejscem objawienia nowej 
muzycznej gwiazdy.

Jolanta Kuczyńska

M.



Wiesława Siemaszko-Zielińska – poetka, prozatorka, animator kultury. Urodzona w Lublinie. Obecnie mieszka w Jeleniej Górze. Absolwentka filologii 
polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka sześciu tomików poetyckich, zbioru opowiadań i książki publicystyczno-literackiej (promującej jeleniogór-
skich twórców), cyklu programów literackich w telewizji regionalnej licznych publikacji w prasie literacko-artystycznej oraz w kilkudziesięciu antologiach 
i almanachach. Jej utwory były tłumaczone  na język: szwedzki, niemiecki, serbski i ukraiński. Kilkakrotnie prezentowana na antenie Polskiego Radia. 
Członkini Związku Literatów Polskich. Tyle oficjalnych informacji ze strony internetowej. Reszta będzie z serca, a zaczniemy tak: 

28 listopada pogoda była okropna, przenikliwe zimno i silny wiatr. Z nieba lał deszcz, który w pewnej chwili zamienił się w deszcz ze śniegiem i było 
jeszcze gorzej. Czekaliśmy na poetkę coraz bardziej zmartwieni, że nie dotrze. Wreszcie przybyła. Jak kolorowy ptak. Płoniennorude włosy, kolorowy strój  
i uśmiech przepiękny i tak promienny, że w jednej chwili ten nasz szaro-bury listopad ocieplił się, jak okryty wełnianym szalem. Spotkanie było bardzo 
sympatyczne. Poetka zrobiła dla nas przegląd twórczości przybliżając gryfowskiej publiczności wiersze z wielu swoich tomików, a także fragmenty naj-
nowszej prozy. W prezentacji pomagała jej przyjaciółka, gryfowska pisarka i poetka Elżbieta Śnieżkowska-Bielak. Jeszcze długo po spotkaniu, goście 
rozmawiali z Wiesławą Siemaszko-Zielińską o jej kobiecej, bezbłędnie trafiającej do serc poezji. Warto było dla tych chwil, przedrzeć się przez kapryśną 
aurę i przyjść na spotkanie. Biblioteka Publiczna zakupiła kilka tomików wierszy autorki. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nimi.

21 listopada w ramach Światowego Dnia Plu-
szowego Misia, w bibliotece odbyła się kolejna już 
edycja Misiolandii. Choć trudno w to uwierzyć, 
pierwszy miś-maskotka powstał 109 lat temu  
i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych 
dziecięcych zabawek na świecie. Na spotkanie 
przybyły dwie grupy przedszkolaków (5- i 6-lat-
ków): „Gumisie” oraz „Kotki”. Dzieci, aby wejść do 
„Krainy misiów”, jako bilet wstępu miały namalo-
wany portret swojego misia. Po wejściu do krainy, 
zostały przywitane przez Misia Brunatnego oraz 
Kubusia Puchatka. Przedszkolaki w tym dniu 
poznały historię misiów, ich gatunki i rodzaje, 
bawiły się przy muzyce oraz recytowały wierszy-
ki na cześć Kubusia. Dzieci otrzymały misiowe 
czapeczki, oglądały wystawę pluszowych misiów  
i książek, których bohaterami są misie. Odbyły się 
również dwa mini-konkursy z nagrodami dla każ-
dego uczestnika. Pierwszym było lizanie miodu  
z talerzyków, a drugim zbieranie patyczków przez 
rękawice. Na zakończenie wszyscy mali uczestnicy 
otrzymali słodkie „małe co nieco”. Do zobaczenia 
za rok w Misiolandii.

Jolanta Kuczyńska

Kilka ledwo dotkniętych chwil

Miś ma… 109 lat

Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego 

Nowego 2013 Roku 

wszystkim czytelnikom,  
przyjaciołom i sympatykom

życzą pracownicy
Biblioteki Publicznej.

30 listopada w bibliotece odbył się wieczór andrzejkowy. W imprezie uczestniczyli czytelnicy i przyjacie-
le biblioteki. Imprezę aktywnie wsparły bibliotekarka z Zespołu szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  
w Gryfowie Śl. Agata Pender oraz dwie członkinie koła bibliotecznego Kamila Pilińska i Edyta Lipiec. Za-
równo dziewczęta, jak i ich opiekunka zamieniły się w ten wieczór we wróżki, oferujące uczestnikom zaba-
wy profesjonalne wróżby. Kolejnymi po wróżbach punktami programu były: wędrówka butów, lanie wosku 
przez klucz, „tajemnicze kubki”, „serca z imionami”. Odbyły się również andrzejkowe tańce i konkursy,  
a w części kulinarnej niespodzianka - dwie ogromne pizze ufundowane przez pracowników biblioteki  
i osoby prywatne (wszystkim bardzo dziękujemy).

Jolanta Kuczyńska

Biblioteki połączyły 
wróżbiarskie moce

J.K.
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Po raz czwarty już Dziecięco - Młodzieżowa Pracownia Plastyczna 
M-GOK zorganizowała aukcję prac plastycznych swoich uczestników. 
Przy, wydawałoby się, niezbyt dużej frekwencji, dopisał duch i emocje 
licytacji! Z każdą chwilą robiło się gorąco... I znów, kolorowy świat 
wyobraźni dzieci znalazł nabywców. A to wielka sztuka dostrzec po-
tencjał w dziełach małych artystów. Niskie ukłony zatem wszystkim 
szczęśliwym właścicielom kolorów i nastrojów...

ms
292 zł to suma dochodu z tegorocznej aukcji. Przypomnę, że z po-

przednich: zakupiliśmy zewnętrzne, antywłamaniowe drzwi do naszej 
pracowni i pojechaliśmy do Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Aukcja po raz 4

Końcówka roku w filii biblioteki w Uboczu 
była bardzo aktywna. Jednym z wydarzeń kul-
turalnych była wystawa Antoniny Kórnickiej, 
gimnazjalistki z Ubocza. Tosia jest bardzo 
utalentowana. Jej prace ukazują wielką pomy-
słowość oraz kunszt artystyczny. Maluje piękne 
obrazy, wykonuje prace przestrzenne-z masy sol-
nej, drutu, papieroplastyki (kukiełki, maski).Jak 
nas zapewnia ma jeszcze wiele innych pomysłów 
które chce je niebawem zrealizować. Wystawę 
podziwiało wielu mieszkańców Ubocza, a przede 
wszystkim czytelnicy biblioteki. 

Klasy II-III ze Szkoły Podstawowej w Uboczu 
uczestniczyły wraz ze swoją wychowawczynią 
Alicją Kuźniarz w lekcji bibliotecznej pod hasłem 
,,Światowy Tydzień Zwierząt”. Dzieci dowiedziały 
się, jak należy opiekować się zwierzętami ho-
dowlanymi. Poznały wiele ciekawych zwierząt 
,malowały ich sylwetki, rozwiązywały krzyżówki 
i rebusy.

Natomiast najmłodsza grupa, czyli oddział 
przedszkolny uczestniczyła w Światowym Dniu 
Pluszowego Misia. Przedszkolaki przybyły ze 
swoją panią Danusia Sieradzką. Przyniosły swoje 
ulubione pluszami. Nie obyło się oczywiście bez 
tańców, śpiewów oraz prezentacji książek tema-
tycznych. Dzieci rozpoznawały bajki ,których 
bohaterami są misie między innymi Puchatek, 

Wieści z biblioteki w Uboczu

Uszatek, Miś Kolargol i wiele innych. Maluszki 
brały udział w wielu konkursach – wyjadanie 
miodku, rysowanie misiów z zawiązanymi ocza-
mi itp.

Koniec listopada to oczywiście andrzejki. Do 
biblioteki przybyła na nie tym razem najstarsza 
grupa ze szkoły podstawowej, a nawet młodzież 
gimnazjalna – ok. 25 osób. Jak co roku, było wie-
le wróżb, które przeprowadzały ,,profesjonalne 

wróżbitki”. Uwieńczeniem tego dnia była dysko-
teka połączona z karaoke i wieloma konkursami. 
Młodzież bawiła się wyśmienicie, odpoczywając 
przy słodkim poczęstunku.

Filia biblioteki w Uboczu wraz z Klubem 
Seniora składa mieszkańcom naszej gminy ży-
czenia zdrowia i ciepła rodzinnego z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 
Roku 2013! Joanna Czerwiec
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Gryfowie Śląskim

zaprasza na niepowtarzalną

NOC 
SYLWESTROWĄ

31 grudnia 2012 r. godz. 20.00
Sala widowiskowa M-GOK

W programie: Konkursy i zabawy prowadzo-
ne przez wodzireja. Muzyka dla wszystkich.

Muzykę serwuje zawodowy 
DJ AMADEUSZ ze Zgorzelca

Bilet w cenie 75 zł od osoby
Zapewniamy: szampan, napoje, owoce…

… i oczywiście świetną zabawę!

Rezerwacja miejsc i szczegóły 
w M-GOK oraz pod nr 75 78-12-900

Ilość miejsc ograniczona!

Andrzejki to ostatnia szansa na organizowa-
nie hucznych imprez i zabaw przed adwentem. 
Charakterystyczne dla imprez andrzejkowych 
są wróżby, z których najpopularniejsze są lanie 
wosku i ustawianie butów od ściany do drzwi.

Współcześnie andrzejki ewoluowały w stronę 
„domówek” i imprez tanecznych. Zwykle w tym 
dniu nie brakuje ciekawych koncertów. Idąc 
tym śladem Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Gryfowie Śląskim zorganizował „Andrzejki 
na Rockowo”. Na scenie w sali widowiskowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M-GOK zagrali: Stigma, Victima, Mepharis, 
Akcyza, Instynkt a mocne uderzenia gitar  
i perkusji szybko potwierdziły, że warto było tego 
dnia przyjść do M-GOK. Koncerty zakończyli-
śmy około godz. 2 w nocy i wszyscy kulturalnie 
rozeszli się do domu. Organizatorzy bardzo dzię-
kują Leonardowi Czernia oraz członkom zespo-

Rock Andrzejki w M-GOK

łu Instynkt z Gryfowa za pomoc przy realizacji 
koncertów oraz grupie ochroniarzy z firmy „Ar-
temor” z Jeleniej Góry za zabezpieczenie porząd-
ku. Już dzisiaj zapraszamy na kolejne koncerty  
w nadchodzącym 2013 r., a szczegóły podamy na 
plakatach oraz na stronie ww.gryfow.pl

M-GOK w Gryfowie Śląskim
już dziś zaprasza na 

Niedziela, 13 stycznia 2013 r., Gryfowski rynek
Podczas bieżącego Finału będziemy grać

DLA RATOWANIA ŻYCIA DZIECI I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW
Wraz z nami w wir orkiestrowego grania włączyli się pracownicy Oddziału 1 Banku PKO BP S.A., 

którzy tworzyć będą sztab rozliczający zbiórkę. Na ulicach od godzin porannych kwestować będzie 44 wo-
lontariuszy, w tym uczniowie gryfowskiego Gimnazjum wraz z nauczycielami, uczniowie z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim oraz nauczyciele wraz z uczniami Szkoły Podsta-
wowej w Gryfowie Śląskim. Do akcji jak co roku włączy się również Przedszkole Publiczne w Gryfowie 
Śląskim oraz Szkoły Podstawowe z Ubocza i Rząsin. Ponadto już dziś swój udział w gryfowskiej orkiestrze 
zapowiedział Zakład Karny Zaręba. Szczegółowe informacje odnośnie programu będzie można znaleźć na 
afiszach promujących imprezę oraz na stronie www.gryfow.pl.

Zachęcamy Państwa do przekazywania gadżetów, 
które zostaną zlicytowane w trakcie imprezy, a całkowity 
uzyskany dochód zostanie całości przekazany na konto 
Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Z orkiestrowymi pozdrowieniami Szef Sztabu 
Anna Domino

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Gryfowie Śląskim zaprasza na wspólne

KOLĘDOWANIE PRZY 
GRYFOWSKIEJ CHOINCE

16 grudnia 2012 r. 
(niedziela) od godz.13.30

Gryfowski Rynek
Wspólnie z Państwem kolędować będą:
13.30 – Przedszkole Publiczne
13.40 – Szkoła Podstawowa Rząsiny
13.55 – Szkoła Podstawowa Ubocze
14.10 – Szkoła Podstawowa Gryfów Śląski
14.25 – Gimnazjum Gryfów Śląski
14.40 – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych Gryfów Śląski
14.55 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Gryfowie Śląskim
15.15 – Zespół Folklorystyczny „Gryfowianie” 
15.35 – Zespół Folklorystyczny „Rząsinianki” 

A już od godz. 13.00 oraz w trakcie kolędowania 
zapraszamy do zakupów na „Małym Kiermaszu 
Bożonarodzeniowym” Stoiska twórców ludowych 
terenu gminy ustawione będą w siedzibie organizacji 
pozarządowych w Ratuszu (wejście od postoju Taxi).

Pełnych ciepła, 
spokoju i radości  

Świąt Bożego Narodzenia  
oraz pomyślności

 i sukcesów  
w Nowym 2013 Roku

życzy ekipa Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim mieszkańcom 

gminy Gryfów Śląski
najlepsze życzenia zdrowia, 
szczęścia oraz pomyślności 

w Nowym 2013  Roku

życzą
Zarząd Rady Miejsko-Gminnej 

oraz gryfowscy radni SLD
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Spokoju i radości, tylko miłych gości!
Smacznej Wigilii i całusów moc – w 

tę najpiękniejszą w roku noc!
Szczęścia kilogramów, ze śniegu bałwanów!
Życzliwych ludzi wokół, żadnej łezki w oku,

Przyjaciół jakich mało. Przez życie idźcie śmiało!
Niech miłość bez ustanku Was dotyka.
A w Nowym roku szczęście spotyka!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i 
zbliżającego Nowego Roku wszystkim 

Mieszkańcom i Rowerzystom naszego grodu 
życzy Towarzystwo Miłośników Gryfowa oraz 

Gryfowskie Towarzystwo Cyklistyczne.

Dzień Bajek w przedszkolu

14 listopada w Przedszkolu Publicznym odbył się tradycyjny już Dzień Bajek. Dla maluchów przy-
gotowano wiele atrakcji, z których największą były poprzebierane w bajkowe stroje opiekunki. Dzieci 
z zapartym tchem podziwiały swoje kreatywne nauczycielki.
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ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI WŁAŚCICIELA: solidne, bezpieczne 
zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych 

oferuje Państwu licencjonowany zarządca Irena Dul
Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządza-

nia nieruchomościami zdobywałam począwszy od 
kształcenia się w: Pomaturalnym Budowlanym Stu-
dium Zawodowym – technik urządzeń sanitarnych 
o specjalności wyposażenia sanitarne budynków, 
Instytucie Administracji Publicznej – licencjat ad-
ministracja publiczna, Wyższej Szkole Zarządzania 
i Bankowości w Poznaniu – magister administracji  
w zakresie prawa i ochrony pracy, Wyższa Szkoła 
Humanistyczna we Wrocławiu – Wydział Tech-
niczno-Ekonomiczny Studia Podyplomowe w za-
kresie Zarządzania Nieruchomościami, Europejski 
Instytut Gospodarczy w Warszawie – praktyka 
zawodowa dla zarządców nieruchomości, Licencja 
zawodowa w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami Nr 18456 i tytuł zarządcy nieruchomości 
uprawniający do wykonywania działalności zawo-
dowej w zakresie zarządzania nieruchomościami 
nadane przez Ministra Infrastruktury, Certyfikaty 
z seminariów w zakresie zarządzania nierucho-
mościami. Pracowałam zawodowo w Społdzielni 
Mieszkaniowej „Bolesławianka” i Towarzystwie 
Budownictwa Społecznego.

Dążenie do poprawy jakości życia Właścicieli 
we Wspólnotach Mieszkaniowych stało się moim 
celem zawodowym, który realizuję poprzez dbałość 
o majątek Właścicieli i troskę o ich bezpieczeństwo, 
zaspokojenie potrzeb użytkowych właścicielom 
lokali mieszkalnych, obniżenie kosztów eksplo-
atacji budynków oraz wzrost rynkowej wartości 
nieruchomości – dlatego obecnie prowadzę własną 
działalność zawodową pod nazwą: Zarządzanie 
Nieruchomościami WALOR Irena Dul. 

Ciągły wzrost cen wymusza również kon-
kurencję na rynku nieruchomości w zakresie 
zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi. 
Właściciele swoich lokali mieszkalnych jak  
i użytkowych także poszukują firm zarządza-
jących, które oferują z jednej strony tańsze 
zarządzanie i z drugiej lepszą obsługę pod 
względem jakościowym. Wyznaję zasadę, 
że to zarządca jest dla Właścicieli a nie od-
wrotnie. Jeśli obecny zarządca nie spełnia 
oczekiwań, właścicielom zawsze przysługuje 
prawo rozwiązania umowy o zarządzanie  
z dotychczasowym zarzadcą, bez podania 
przyczyn. Skutkuje to nie tylko w sytuacji gdy 
Państwo zmieniają zarządcę zawodowego ale 
także, gdy obecnym zarządcą jest np. MZGM 
– tzw. gminny zarządca. Tylko nieliczne gminy  
w Polsce jeszcze zarządzają majątkiem właści-
cieli i zmiany będą następowały, bo zgodnie 
z dotychczasowym orzecznictwem sądowym 
gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 
nie może wykonywać funkcji zarządcy.

Dla wyżej wymienionych powodów ośmie-
lam się przedłożyć Państwu swoją ofertę na 
zarządzanie i propozycję współpracy. 

Wykonując działalność zawodową stawiam 
na jakość i skuteczność świadczonych przeze 
mnie usług według przedstawionego zakresu.

Zarządca:
1) Zapewnia gospodarowanie nieruchomością 
wspólną w sposób najbardziej efektywny, przy jed-
nocześnej minimalizacji kosztów, które Właścicie-
le są zobligowani ponosić na jej utrzymanie.
2) Utrzymuje nieruchomość w stanie niepogorszo-
nym i zapewnia Właścicielom i Najemcom lokali 
standard pozwalający zaspokoić potrzeby użytkowe.
3) Zapewnia pełną obsługę w zakresie admini-
stracyjnym, technicznym oraz podatkowo-finan-
sowym i prawnym.
4) Załatwia sprawy związane z udzieleniem 
kredytu Wspólnocie Mieszkaniowej na remont, 
termomodernizację na nieruchomości oraz 
modernizację lub wymianę urządzeń poprzez 
współpracę z bankami.
5) Współpracuje z licencjonowanymi rzeczo-
znawcami majątkowymi, audytorami energetycz-
nymi i osobami z uprawnieniami budowlanymi.
6) Sprawuje stałą kontrolę nad zapewnieniem dla 
nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, 
gazu, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczysto-
ści, jak również kontrolę nad firmami świadczący-
mi usługi dla Wspólnot Mieszkaniowych. Usługa 
obejmuje również usuwanie awarii i ich skutków.
7) Zarządca współpracuje ze sprawdzonymi fir-
mami budowlanymi w zakresie prac remontowo- 
modernizacyjnych i wykończeniowych.
8) Zawiera umowy z firmami na wykonywanie 
usług na rzecz wspólnoty.
9) Realizuje cele Właścicieli w osiąganiu przy-
chodów z nieruchomości wspólnej poprzez 
najem powierzchni użytkowych (sklepy, biura, 
powierzchnia pod reklamy), w zamian za uzy-
skanie na rzecz wspólnoty pożytków. Wpływy 
z pożytków pozwalają właścicielom wspólnoty 
mieszkaniowej zmniejszyć koszty gospodaro-
wania zasobem mieszkaniowym i zmniejszyć 
zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej.  
10) Zarządca realizuje cele Właścicieli nieru-
chomości w osiąganiu przychodów 
z nieruchomości poprzez sprzedaż 
części wspólnych nieruchomości,  
z których zysk jest zawsze przychodem 
poszczególnych właścicieli zgodnie  
z udziałami w nieruchomości wspól-
nej (np. strych, komórka itp.) 
11) Wynajem jak i sprzedaż części  
w nieruchomości wspólnej może 
nastąpić wyłącznie na podstawie 
uchwały wspólnoty.
12) Odpowiedzialny jest za utrzyma-
nie czystości i należytego porządku 
w zakresie wspólnego użytkowania 
pomieszczeń wspólnych.
13) Zleca konserwacje części wspól-
nych nieruchomości i bieżące remonty.
14) Terminowo dokonuje opłat  
z tytułu ubezpieczenia majątku wspól-
noty i zobowiązań podatkowych.
15) Zarządca dokonuje wszelkich 
rozliczeń poprzez rachunek bankowy 
Wspólnoty Mieszkaniowej.

16) Zarządca proponuje Państwu konkurencyj-
ne ceny na rynku tj. od 0,45 zł (czterdziestu 
pięciu groszy) za m2 powierzchni użytkowej 
jako wynagrodzenie zarządcy. Pozostałe staw-
ki na eksploatację i fundusz remontowy sami 
właściciele dla każdej wspólnoty indywidualnie 
będą ustalać na zebraniu Ogółu Właścicieli  
w formie podejmowania uchwał. 

W trosce o Państwa majątek co dwa tygo-
dnie jestem na każdej wspólnocie, wysłuchuję 
Państwa uwag, wskazówek rozwiązuję powsta-
łe problemy. Ponadto na każde telefoniczne 
zgłoszenie jesteśmy każdorazowo na Państwa 
nieruchomości. Zawsze nadzoruję wykonywa-
ne prace, które na wspólnocie są prowadzone. 

W razie awarii w części wspólnej odpowied-
nie służby techniczne są do dyspozycji Państwa 
24 godziny na dobę. Każda wspólnota posiada 
swój własny rachunek bankowy i na nim gro-
madzone są środki dla potrzeb tylko i wyłącz-
nie tej jednej wspólnoty.Także zaciągnięty przez 
Wspólnotę kredyt nie rodzi żadnych skutków  
w przypadku zmiany zarządcy, ponieważ 
kolejny zarządca kontynuuje spłatę kredytu. 
Nadmienię, że wśród Wspólnot Mieszkanio-
wych, które powierzyły mi zarządzanie swoim 
majątkiem, są też takie które powierzył mi Sąd, 
mając na względzie moją wiarygodność.

Jeżeli Państwo wykażą zainteresowanie 
moją ofertą, proszę o kontakt telefoniczny 
pod numerami telefonów: 75 647-87-72 lub  
722-319-868. Zapraszam także do siedziby 
zarządcy przy ul. Karkonoska 2 w Bolesław-
cu. Na Państwa życzenie przyjdę na spotkanie 
w celu przybliżenia mojej oferty oraz przepro-
wadzenia procedury zmiany zarządcy.

Pozostaje do dyspozycji Państwa
Irena Dul

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

GRUDZIEŃ 2012  KURIER GRYFOWSKI 23



Na zaproszenie Rady Sołeckiej 8 grudnia zawitał do świetlicy wiejskiej w Wieży Mikołaj. W spotkaniu z nim uczestniczyły nie tylko dzieci, ale i dorośli mieszkańcy 
Wieży, dla których była to doskonała okazja do wspólnego świętowania i miłego spędzenia sobotniego popołudnia.  Aby zapewnić odpowiedni nastrój przed spo-
tkaniem, dzieci otrzymały ozdoby choinkowe, które pięknie pomalowały farbami pod czujnym okiem niżej podpisanej. Panie z Rady Sołeckiej przygotowały słodki 
poczęstunek, a Mikołaj obdarował wszystkie dzieci podarunkami w czasie wręczania których była okazja do recytatorskich i wokalnych popisów. Imprezę zakończyła 
wspólna zabawa przy głośnej muzyce.

Rada Sołecka pragnie podziękować państwu Justynie i Sławomirowi Wesołowskim oraz Jerzemu Guzy za zakup drobnych upominków, które wzbogaciły 
paczki dla dzieci. Podziękowania należą się również uczniom gryfowskiego gimnazjum: Sebastianowi Benderowi – Mikołajowi, Weronice Adamskiej – anioł-
kowi i Kindze Sobocińskiej – diabełkowi, którzy wspaniale odegrali swoje role. Dodajmy, że spotkanie z Mikołajem w Wieży przygotowali: sołtys wsi Stanisław 
Krawczyk, Renata Adamska, Justyna Wesołowska, Marzena Wesołowska i niżej podpisana.

Zamiast reniferów traktor

Agata Pender

6 grudnia Mikołaj (Kamila Pilińska) odwiedził bibliotekę w asyście renifera (Emanuela Barbarowicz), Śnieżynki (Olesia Potapowa), elfa (Paweł 
Wołoszyn) i dwóch fotograficzek (Edyta Lipiec i Małgorzata Tabańska). Dzieci z koła bibliotecznego „Książniczki” zaśpiewały mu piosenki o Mikołaju. 
Następnie Mikołaj wypytywał dzieci o ich zdolności manualne i sportowe oraz wręczył im prezenty. Mikołajki w tym roku odbyły się w ramach współpracy 
biblioteki publicznej z biblioteką szkolną ZSOiZ w Gryfowie i jej bibliotekarką Agatą Pender.

Czas Mikołaja i jego świty


