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OTWARCIE CENTRUM SPOTKAŃ W BISCHOFSWERDZIE 

Gryfów w Bischofswerdzie...

22 listopada w Bischofswerdzie odbyło się otwarcie nowo wybudowanego 
Centrum Spotkań w ramach realizacji projektu unijnego pn. Polsko-niemieckie 
Centrum Spotkań i Informacji Oaza Zmysłów.

Uczestniczyła w nim reprezentacja gminy Gryfów Śląski z burmistrzem 
Olgierdem Poniźnikiem na czele oraz dzieci ze Świetlicy Środowiskowej  
w Gryfowie Śląskim, które są obecne podczas każdego spotkania z grupą 
niemiecką. W Bischofswerdzie zostaliśmy miło powitani. Po poczęstunku od-
była się część oficjalna, podczas której usłyszeliśmy wystąpienia zaproszonych 
gości. Mieliśmy również okazję obejrzeć wspaniały i pełen wzruszeń występ 
artystyczny w wykonaniu sekcji rytmiki Stowarzyszenia Pomoc na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych. Atrakcją, nie tylko dla dzieci, okazał się potrafiący liczyć 
pies Amor, który szczekając określoną ilość razy, zgadywał wynik zadania ma-
tematycznego. 

Po części oficjalnej, przeszliśmy do Ogrodu Zoologicznego i Kultury, gdzie 
zostało oddane do użytku Centrum Spotkań i Informacji. Wewnątrz, na wiel-
kich tablicach przedstawione były informacje na temat obu miast partnerskich 
tj. Bischofswerdy i Gryfowa Śląskiego oraz zdjęcia i opisy spotkań, które odbyły 
się w ramach realizacji projektu. Spacerem po Ogrodzie Zoologicznym zakoń-
czyliśmy pełne pozytywnych wrażeń spotkanie w Bischofswerdzie.

Składam serdeczne podziękowania państwu Sabinie i Januszowi 
Niebieszczańskim – właścicielom firmy „ABI-POL” za podarowanie 
wyrobów z piaskowca uczestnikom wspólnego projektu „Oaza Zmysłów”  
z Bischofswerdy.

Marta Wilas

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik
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Wystawa malarstwa „po My-
śli”, którą od 22 listopada można 
oglądać w Bibliotece Publicznej w 
galerii ECKI, jest pokłosiem VIII 
pleneru malarskiego, jaki odbywał 
się w ramach imprezy „Artystyczne 
Spotkania Przyjaciół” w Gryficach 
w sierpniu br. Na wernisaż przyby-
ła do Gryfowa pomysłodawczyni  
i realizatorka tej wieloletniej imprezy, 
dyrektor Domu Kultury w Gryficach 
Róża Szuster. Gośćmi specjalnymi 
były również dwie lokalne artystki 
Joanna Małoszczyk i Ilona Cichoń, 

Pomyśleli i namalowali
które reprezentowały w tym roku 
nasze miasto na nadmorskich ple-
nerach artystycznych.

Wystawa „po Myśli” pozosta-
nie w Gryfowie do końca roku,  
a w 2014 r. postaramy się o pokaza-
nie gryfowianom poplenerowej wy-
stawy fotograficznej, która aktual-
nie jest prezentowana w Gryficach.

Organizatorem wystawy są: Bi-
blioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski oraz Gryficki Dom 
Kultury. Zapraszamy!

...Gryfice w Gryfowie

M.

Zima w tym roku przyjdzie na pewno. Czy 
będzie dużo czy też mało śniegu, nie od nas to 
będzie zależeć. I gdy znów będziemy słuchać 
w mediach o tym, jak zaskoczyła zima służby 
odpowiedzialne za odśnieżanie dróg i ulic, gdy 
będziemy po kolanach brodzić w chodnikowych 
zaspach, a nasze samochody wpadać w kontro-
lowane poślizgi na inne samochody oraz gdy 
brodząc po błocie pośniegowym będziemy się 
zastanawiać nad logiką podziałów dróg i ulic w 
naszym mieście na gminne, powiatowe i na nie 
wiadomo, które i kto ma je odśnieżać, powróćmy 
do czasów, gdy w naszym mieście działało MPG-
KiM. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. Odpowiedzial-
ne było ono między innymi za wywóz śmieci, 
opróżnianie szamb i odśnieżanie ulic. Daw-
niej też padał śnieg i czasami obficiej niż dziś, 
a jednak dawano sobie świetnie radę z odśnieża-
niem i to na sprzęcie, który dziś można uznać za 
prymitywny. Ciągnik Ursus C-28 ciągnął za sobą 
zbite z podkładów kolejowych coś w rodzaju trój-
kątnej brony i świetnie spisywał się w corocznych 
zimach stulecia. Dodać należy, że ciągnik nie 
posiadał kabiny tylko przednią szybę i brezen-
towy dach. Kierowca ubrany był tylko w kożuch  
i buty filcowe. Pełniących dyżur pracowników  
w mroźne zimowe noce, często odwiedzały pa-
trole MO. Milicja Obywatelska przypominała 
w tamtych czasach o odśnieżeniu strategicznej 
drogi w naszym mieście na odcinku Stacja Kole-
jowa – Szpital. I jak tu nie kochać państwa totali-
tarnego. Zdarzały się też humorystyczne sytuacje 
przy odśnieżaniu. Jak opowiada pan Aleksander 

- gdy odśnieżałem drogę do szpitala, środkiem 
jezdni szła młoda kobieta. Zacząłem trąbić, by 
zeszła z drogi. Myślała chyba, że ją podrywam i 
szła dalej. Próbowałem ją wyminąć i ciągnięty za 
ciągnikiem zbity z podkładów kolejowych pług 
do odśnieżania podciął ją. Kobieta zrobiła salto 
w powietrzu i wpadła do zaspy. Na szczęście nic 
się nie stało. Inną przygodę w czasie odśnieżania 
tej samej trasy wspomina pan Czesław W. Gdy 
jechałem w gwiaździstą, sylwestrową noc swoim 
starem w kierunku sanatorium, w ostatniej chwi-
li zauważyłem wystającą z zaśnieżonego pobocza 
drogi męską nogę. Przyhamowałem w ostatniej 
chwili, inaczej pług urwałby kończynę, a umoco-
wany na niej lakierowy męski bucik wylądowałby 
na szybie. Okazało się po odkopaniu ze śniegu, 
że był to uczestnik jednej z zabaw sylwestrowych  
w rynku. Po ocuceniu i odmrożeniu człowieka 
zawieźliśmy do domu. Chodniki w mieście od-
śnieżały i posypywały piaskiem panie, które latem 
je zamiatały. Trzeba przyznać, że w miarę upływu 
czasu MPGKiM dorabiała się coraz lepszego 
specjalistycznego sprzętu. Zamiatarki, śmieciarki 
polewaczki i posypywarki piasku. Wszystko to 
na bazie samochodów ciężarowych skoda i star. 
Mieliśmy lepszy sprzęt niż powiatowe miasto 
Lwówek Śląski – mówią byli pracownicy. Było to 
zasługą kierownika zakładu pana Michała Ma-
czugi, którego poczucie humoru wspomagane 
przez nowalijki z miejskiego ogrodnictwa otwie-
rały każde drzwi w łódzkiej centrali rozdzielnic-
twa komunalnego sprzętu. Tutaj chciałem poin-
formować młodsze pokolenie, że polewaczka to 
beczka z wodą na samochodzie marki star, którą 

polewało się w upalne dni ulice naszego miasta 
zmieniając skwarny mikroklimat na znośniejszy. 
Niestety, dziś już tego nie ma. Komu to przeszka-
dzało? Nie wiem. A swoją drogą skąd się biorą  
i kto ich wybiera tych różnych reformatorów  
i naprawiaczy, którzy zawsze schrzanią to, co do-
brze funkcjonuje?
Wesołych Świąt – wasz gryfowianin Jan Wysopal

Na zdjęciu poniżej pan Aleksander Rzeszut  
odśnieża ul. Rybną. W tle plebania.

Felieton wspomnieniowy z łezką w oku
Gdy znów zaskoczy nas zima...



4 KURIER GRYFOWSKI  GRUDZIEŃ  2013

W połowie listopada na cmentarzu parafialnym 
koło kościoła św. Wawrzyńca zakończył się remont 
pomnika poświęconego pamięci żołnierzy rosyj-
skich, którzy 31 sierpnia 1813r. polegli w obronie 
Gryfowa Śląskiego w walce z wojskami napoleoń-
skimi. 

W czasie remontu dokonano oczyszczenia po-
stumentu, zabezpieczenia go specjalnymi środkami 
oraz odtworzono figurę orła. Koszt całkowity to 
14.760 złotych. Renowacja tego pomnika była moż-
liwa dzięki pozyskaniu środków z Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, od Wo-
jewody Dolnośląskiego oraz środków gminy wy-
noszących ¼ kosztów całej inwestycji. Wykonawcą 
remontu była firma „ABI-POL” z Proszówki, która 
część zadania wykonała nieodpłatnie.

Pierwotnie pomnik ustawiony był przodem do 
alejek cmentarza, jednak w setną rocznicę bitwy  

w 1913 roku został obrócony przodem do ul. Lu-
bańskiej po uprzednim wyburzeniu fragment muru 
cmentarza, który został zastąpiony ozdobnym 
ogrodzeniem. Dzięki oczyszczeniu uwidoczniły się 
napisy z przodu: Cieniom tu w jednym grobie po-
łączonych, 31 sierpnia 1813 roku poległych 63 ce-
sarskich rosyjskich żołnierzy. Z lewej strony: Padli 
śmiercią bohaterów przy szturmie zajętego przez 
Francuzów miasta. Z prawej strony patrioci po-
święcili ten pomnik trwałej pamięci o wybawieniu 
tego miasta z wielkiego niebezpieczeństwa dzięki 
pomocy Wszechmocnego. Z tyłu zaś znajduje się 
płaskorzeźba oraz skrzyżowane i skierowane do 
dołu gasnące pochodnie w wieńcu laurowym. 

Pomnik był już raz odnawiany w 1863 roku 
przez stowarzyszenie opieki nad mogiłami wojsko-
wymi.

 Robert Skrzypek

Wszystkiego co dobre i pachnie 
świętami, skrzypiącego śniegu 
pod stopami, cudownej 
kolacji w wigilijnym mroku 
i hucznego Nowego 2014 Roku

mieszkańcom 
Wieży i Proszówki 
życzy radny Jerzy Guzy
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kulturyw Gryfowie Śląskim 
będący jednocześnie Sztabem 22 Finału

zaprasza na 

Niedziela 12 stycznia 2014 r.  (gryfowski rynek)

Podczas bieżącego Finału będziemy grać
NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU

 DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY RATUNKOWEJ 
O GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW

Wraz z nami w wir orkiestrowego grania ponownie włączyli się dyrektor oraz pracownicy Oddzia-
łu 1 Banku PKO BP S.A., którzy tworzyć będą sztab rozliczający zbiórkę. Na ulicach od godzin poran-
nych kwestować będą wolontariusze, w tym uczniowie gryfowskiego Gimnazjum wraz z nauczyciela-
mi, uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, nauczyciele 
wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim oraz uczniowie z ZSP w Biedrzychowicach. 

Do akcji jak co roku włączy się również Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim oraz Szkoła 
Podstawowa z Ubocza i Rząsin. 

Podczas imprezy odbędzie się licytacja gadżetów, a całkowity uzyskany dochód zostanie cało-
ści przekazany na konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczną gwiazdą  
22. Finału będzie zespół LENIWIEC z Jeleniej Góry.
    Z orkiestrowymi pozdrowieniami Szef Sztabu Anna Domino

Drodzy Parafianie
Szanowni Mieszkańcy

Gminy i Miasta Gryfów Śl.
 

 Życzę Wam, aby Święta 
Bożego Narodzenia, 

które niebawem będziemy 
przeżywać były dla Was czasem,  
w którym na nowo odkryjemy 

siłę i moc miłości i pokoju, której 
źródłem jest Jezus Chrystus, 

Bóg który stał się człowiekiem.

Życzę obfitości Bożych darów, 
zgody i rodzinnego ciepła, 

wzajemnej życzliwości, odwagi 
w dzieleniu się dobrem, 

uśmiechem i serdecznością.
Życzę również pomyślnego 

i dobrego Nowego Roku 
Pańskiego 2014.

 
Ks. Dziekan Krzysztof Kurzeja

Odnowiono pomnik

Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego 
Nowego 2014 Roku 

wszystkim Klientom
Agencji Pocztowej życzą 

Iwona Brodzińska 
i Anna Misiak
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Każdego roku w okresie listopad-grudzień dochodzi do finalizacji 
wszystkich ważnych gminnych inwestycji. Związane jest to przede wszyst-
kim z wywiązywaniem się podstawowej jednostki samorządu terytorialne-
go z zapisów zawartych w corocznej uchwale budżetowej, z rozliczeniem 
różnego rodzaju pomocy finansowej udzielonej przez instytucje krajowe, 
jak i zagraniczne. Pod koniec 2013 r. ukończono inwestycje dofinansowa-
ne w ramach wniosków i promes związanych z usuwaniem skutków po-
wodzi, która wystąpiła na terenie gminy w lipcu i sierpniu w roku 2012 
i 2013. Pomoc finansowa została udzielona gminie przez Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji. Dzięki niej ukończono: wymianę pokrycia 
dachowego w budynku szkoły podstawowej w Rząsinach, remonty mo-
stów w Uboczu i Rząsinach. Ponadto wykonano drogę z masy asfaltowej  
w Krzewiu Wielkim. Szczegółowy opis inwestycji poniżej:
a) „Wymiana pokrycia dachu publicznej szkoły podstawowej 
im. bł. ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach”

W ramach inwestycji dokonano wymiany 242,4 m² pokrycia dachowego 
wykonanego z dachówki cementowej, wymieniono opierzenie budynku 
tj. rynny i rury spustowe oraz wymieniono instalację odgromową. Pracę 
wykonała Firma Handlowo-Usługowa „EL-STAN” Stanisław Fronc z Gry-
fowa Śląskiego. Wartość robót wyniosła 54 626,18 zł, z czego 43 700,00 zł 
gmina uzyskała w ramach dotacji z MAiC. Roboty zakończono w dniu  
7 listopada 2013 r. 
b) „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej w Rząsinach, 
działka nr 738 dr.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W ramach inwestycji wykonano nowe fundamenty kamienno-betonowe 
mostu, przeprowadzono remont konstrukcji nośnej wraz z przyczółkami 
oraz wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej na dojazdach i moście. 
Obiekt stanowi jedyną drogę dojazdową do dwóch gospodarstw domowych 
oraz pól. Uległ on zniszczeniu podczas ulewnych deszczy w lipcu 2013 r. 
Prace remontowe wykonała Firma Budowlano-Drogowa „REMO” Julian 
Malczewski z Lwówka Śląskiego. Wartość prac wynosiła 125  035,16 zł,  
z czego 100 028,00 zł gmina uzyskała w ramach dotacji z MAiC. Roboty 
zakończono w dniu 5 grudnia 2013 r.
c) „Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Uboczu, działka nr 422 dr.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W ramach inwestycji zaplanowano kapitalny remont korpusu mostu, 
przyczółków oraz skrzydełek, umocnienie ścian murów oporowych ka-
miennych oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Prace remon-

towe prowadziła firma P.P.U.H. „SAWO” Krzysztof Sienkiewicz z Leśnej. 
Całkowita wartość robót wyniosła 152  684,66 zł, z czego 122  147,00 zł 
gmina uzyskała w ramach dotacji z MAiC. Planowany termin zakończenia 
robót wyznaczono na dzień 20 grudnia 2013 r.
d) „Remont ciągu dróg gminnych w Krzewiu Wielkim 
działka nr 303 i 313”

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nawierzchni z masy 
asfaltowej na powierzchni jezdni wraz ze zjazdami w ilości 1468 m² tj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
435 mb, wycinkę poboczy – 652,5 m², uzupełnienie poboczy – 435 m², ko-
rytka ściekowe – 292 mb. Droga została uszkodzona w wyniku ulewnych 
deszczy w lipcu i sierpniu w roku 2012 i 2013. Prace budowlane wykonało 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca. Wartość robót wy-
nosiła 190 004,31 zł z czego 152 000,00 zł gmina uzyskała w ramach dotacji 
z MAiC. Planowany termin zakończenia robót wyznaczono na dzień 15 
grudnia 2013 r.

Ponadto na terenie gminy Gryfów Śląski w listopadzie 2013 r. zakoń-
czono prace związane z odbudową koryta cieku Oldza. Z punku widzenia 
interesów mieszkańców Gryfowa Śląskiego istotnym elementem inwe-
stycji było wykonanie zabezpieczenie przeciwpowodziowego w formie 
ściany żelbetowej o długości 360 mb (okolice ulicy Młyńskiej). Inwe-
storem zadania był Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim. Wartość wykonanych prac na 
terenie gminy Gryfów Śląski i gminy Lubomierz wyniosła 12 384 306,12 zł. 

Przedzimowe zakończenie inwestycji…

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytko-

wanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę znajduje się na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej  
www.gryfow.pl lub www.bip.gryfow.pl w zakładce nieruchomości. 
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Od nowego roku będzie 
można ubiegać się 

o dodatek energetyczny
Od 1 stycznia 2014 roku zaczną obowiązywać nowe 

przepisy prawa energetycznego. Na podstawie wprowa-
dzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” 
wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego, osoby 
otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do 

zryczałtowanego dodatku energetycznego. Aby uzyskać takie dofinansowa-
nie należy spełnić łącznie następujące warunki:
➢ mieć przyznany dodatek mieszkaniowy, 
➢ być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej 
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
➢ zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 
2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od  
1 stycznia do 30 kwietnia 2014 roku wysokość dodatku energetycznego dla 
gospodarstwa domowego wynosi:
➢ dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,36 zł miesięcz-
nie,
➢ dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie,
➢ dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł mie-
sięcznie.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego należy złożyć  
w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim pok. nr 9.  
Do wniosku należy dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży 
energii elektrycznej.

Wycinka drzew
Przypominamy, iż do wniosku 

o wydanie zezwolenia na usu-
nięcie drzew lub krzewów, który 
można pobrać ze strony inter-
netowej www.gryfow.pl, należy 
dołączyć następujące załączniki: 
1) zgodę wszystkich współwłaści-
cieli nieruchomości; 
2) tytuł prawny władania nieruchomością (np. odpis księgi wieczystej, wy-
pis z ewidencji gruntów, akt notarialny);
3) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w sto-
sunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub 
budowanych na tej nieruchomości. 

Wnioski niekompletne znacząco wydłużają procedurę uzyskania zgody 
na usunięcie drzew lub krzewów.

Magdalena Nowak

Jadwiga Stępińska

Zimowe utrzymanie dróg

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH 
NA TERENIE GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

W SEZONIE 2013 – 2014
I. DROGI GMINNE MIEJSKIE
1. Gryfów Śląski – Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim, ul. Kolejowa 42
TELEFON: Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej pani Elżbieta Bill 
kom: 500-117-043; Sekretariat ZBGKiM: 75 781–34–12, 75 781–24–84

II. DROGI GMINNE ZAMIEJSKIE
1. Sołectwa: Krzewie Wielkie, Młyńsko i droga Rzepakowa w Gryfowie 
Śląskim – „STECFARM” Marian Stec
2. Sołectwo Wieża: Tomasz Krawczyk
3. Sołectwo Rząsiny: PPH AVE „ADAM” Piotr Maciejewski
4. Sołectwo Ubocze: Transport Ciężarowy Za- i Wyładunek Edward Ne-
stman
5. Sołectwo Wolbromów: Eugeniusz Kumoś
Telefony w sprawie odśnieżania dróg zamiejskich:
75 78-11-257 – Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski,
667-777-164 – Andrzej Tartak
667-777-145 – Arkadiusz Klask

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH 
NA TERENIE GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

W SEZONIE 2013 – 2014
Wszystkie 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. Kierownik ZDP Marek Makowski – kom. 502-360-907
3. Służba Drogowa – 75 713-63-94 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH 
NA TERENIE GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

W SEZONIE 2013 – 2014
Za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich nr 361 Krzewie Wielkie – 

Granica Państwa i 364 Gryfów – Lwówek Śląski na terenie gminy i miasta 
Gryfów Śląski odpowiedzialny jest Obwód Drogowy w Gradówku – tel. 
Lwówek Śl. 75 784-42-76 kom. 609-990-926

Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 360 Gryfów Śląski - Świe-
cie na terenie gminy i miasta Gryfów Śląski odpowiedzialny jest Powiatowy 
Zarząd Dróg w Lubaniu ul. J. Dąbrowskiego29C tel. 75 646-37-50

ZIMOWE UTRZYMANIE DROGI KRAJOWEJ NA 
TERENIE GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

W SEZONIE 2013 – 2014
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 zbliżających się Świąt 
składam Szanownym Mieszkańcom 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski
najserdeczniejsze życzenia przeżywania 
Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości 
i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś Nowy 2014 Rok
niech będzie czasem pokoju 
oraz realizacji osobistych zamierzeń

Jerzy Andrzejczak
Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
i pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Arkadiusz Klask
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Nowe stawki podatków
Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski 29 paździer-
nika 2013 roku uchwaliła stawki podatków 
lokalnych, które będą obowiązywały 
w 2014 roku.

Między innymi:

podatek od nieruchomości

1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 20,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
c) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,68 zł od 1m² po-
wierzchni użytkowej
d) pozostałych,wykorzystywanych na cele prowadzenia gospodarstwa do-
mowego – komórki, szopy, stodoły 4,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  
– 7,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

2) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł za  
1 m² powierzchni
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 
zł od 1 m² powierzchni

Renata Adamska

podatek rolny

Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta wynikającą z komunikatu Prezesa 
GUS przyjmowaną do obliczenia podatku rolnego na 2014r. z kwoty 69,28 
zł/q do kwoty 64,00 zł / q.

Dla rolników posiadających gospodarstwo rolne powyżej 1 ha, podatek 
wynosić będzie równowartość pieniężną 2,5 q żyta x 64,00 zł = 160,00 zł za 
1 ha przeliczeniowy.

Dla gospodarstw do 1 ha gruntów, podatek wynosić będzie 5 q x 64,00 zł 
= 320,00 zł za 1 ha fizyczny.

podatek od środków transportowych

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 760 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 980 zł
c) powyżej 9 ton i mniejszej niż 12 ton – 1.210 zł
2. Od samochodów ciężarowych posiadających 2 osie o dopuszczalnej ma-
sie nie mniej niż 15 ton – 1.810 zł
3. Od samochodów ciężarowych posiadających 3 osie o dopuszczalnej ma-
sie nie mniej niż 25 ton – 2.360 zł
4. Od ciągników siodłowych 2 osie o dopuszczalnej masie całkowitej 
nie mniej niż 31 ton – 2.310 zł
5. Od przyczepy i naczepy 3 osie o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów nie mniej niż 38 ton – 1.810 zł

Pełne teksty uchwał opublikowane są w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Gminy Gryfów Śląski na stronie www.bip.gryfow.pl

Od 1 stycznia 2014 roku zaplanowano zmiany w dy-
żurach pełnionych przez apteki na terenie powiatu lwó-
weckiego. Zgodnie z zapisami ustawy „Prawo farmaceu-
tyczne” rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
powinien być dostosowany do potrzeb ludności i za-
pewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej,  

w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
W związku z powyższym, jedna z trzynastu aptek na terenie powiatu 

będzie pełnić dyżur przez 24 godziny na dobę przez okres jednego tygodnia 
tzn. od poniedziałku od godziny 8.00 rano do następnego poniedziałku do 
godziny 8.00. Dokładny czas pracy aptek oraz terminy dyżurów pełnionych 
przez poszczególne apteki podamy w następnym numerze Kuriera po za-
twierdzeniu planowanych zmian przez Radą Powiatu Lwóweckiego. 

Planowane zmiany godzin 
pracy aptek na terenie 
powiatu lwóweckiego

Teresa Wolska

Bardzo serdecznie dziękujemy miesz-
kańcom za podarowanie miastu choinek 
oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się 
do jego świątecznej dekoracji.

Tegoroczne choinki pochodzą z Krzewia 
Wielkiego i Gryfowa Śląskiego. Najwyższa, 
przed Ratuszem, została podarowana przez 
panią Władysławę Miter. Pozostałe ofiarowali Dorota Wójcik, Angela 
i Mirosław Byczkowie.

Bardzo serdeczne podziękowania składam pracownikom Zakładu 
Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pod wodzą pani 
dyrektor Heleny Okulowskiej i pani kierownik Elżbiety Bill za montaż 
choinek i świąteczną dekorację miasta, a także firmie „ELSTAN” i „STOL-
BRAT” oraz panu Witoldowi Cybertowiczowi za sprzętową pomoc przy 
realizacji ww. prac.

Świąteczny Gryfów 

W związku ze zbliżającą się zimą Straż Miejska przypomina o obowiąz-
ku utrzymania czystości na chodnikach bezpośrednio przyległych do 
posesji i będących częścią drogi publicznej poprzez usuwanie śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń na brzeg drogi bądź do krawędzi chodnika.

Obowiązkiem właścicieli jest także usuwanie sopli i nawisów śnieżnych 
z dachów budynków.

Straż Miejska przypomina

Sekretarz Gminy i Miasta Jerzy Andrzejczak

1. Program: Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – Działanie 413: „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju dla małych 
projektów”
Nazwa zadania: „Odnowa urządzeń małej 
architektury w parku im. Adama Mickie-
wicza w Gryfowie Śląskim”. Całkowity koszt zadania: 24 550,80 PLN
Zakładane efekty rzeczowe operacji: - montaż 20 nowych ławek, - montaż 
20 koszy na śmieci - montaż 1 piaskownicy
2. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie 413: 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”
Nazwa zadania: „Gryfów Śląski poznajemy i dzięki multimediom tu 
przyjedziemy”. Przewidywany budżet zadania: 16 617,60 PLN
Zakładane efekty rzeczowe operacji:
- wydanie mapy Pogórza Izerskiego w formie elektronicznej, - stworzenie 
filmu promocyjnego oraz wirtualnego spaceru po gminie Gryfów Śl. - kol-
portaż płyt (elektroniczne mapy i film) w kraju i za granicą (targi turystycz-
ne i imprezy kulturalne), - zamieszczenie filmu, wirtualnego spaceru oraz 
elektronicznej mapy na stronie miasta, innych portalach www, tablicach 
elektronicznych w centrach informacji turystycznej Pogórza Izerskiego,
3. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie 413: 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW” Odnowa i rozwój wsi
Nazwa zadania: „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rząsiny  
i Krzewie Wielkie”. Przewidywany budżet zadania: 408 469,67 PLN
Zakładane efekty rzeczowe operacji:
Rząsiny: wymiana pokrycie dachu, izolacja termiczna poddasza, stolarka 
okienna i drzwiowa, elewacja i roboty zewnętrzne, oblicowanie ścian i sufi-
tów, podłogi, instalacja odgromowa. 
Krzewie Wielkie: roboty dachowe, elewacja i roboty zewnętrzne, instalacja 
drenażowa. Przewidywany termin realizacji wszystkich zadań pierwsze 
półrocze 2014 r. Dariusz Majchrowski

Sięgamy po fundusze unijne

Komendant SM Andrzej Szulc
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Mali gryfowianie potrafią pływać
Zakończyły się zajęcia nauki pływania 

dla dzieci realizowane w ramach projektu 
Dolnoślązak Umie Pływać. Programem 
nauki pływania zostały objęte dzieci z klas 
III ze szkół podstawowych z powiatów woje-
wództwa dolnośląskiego, które nie posiadają 
na swoim terenie krytej pływalni. Bolesła-
wiecki Park Wodny ORKA znalazł się wśród 
pływalni województwa dolnośląskiego,  
z którym Dolnośląska Federacja Sportu 
podpisała umowę na realizację tego pro-
gramu dla uczniów z powiatu lwóweckiego  
i złotoryjskiego. Dziewiętnaścioro uczniów 
ze szkół podstawowych naszej gminy przez 
10 sobót, w ciągu dwugodzinnych zajęć nabywało umiejętności 
pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Po ćwiczeniach 
dzieci miały czas na zabawę i korzystanie z atrakcji: zjeżdżalni, hy-
dromasaży, jacuzzi itp. Specjalne podziękowania pragniemy złożyć 
nauczycielom i rodzicom, którzy poświęcili swój wolny czas aby 
zapewnić opiekę dzieciom w czasie podróży na basen. Całość pro-
jektu sfinansowana jest z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 
Ministerstwa Sportu i  Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego oraz przy wsparciu samorządów 
lokalnych.  

Minęło 5 miesięcy od wprowadze-
nia nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. To dobry 
moment na pierwsze podsumowanie. 
Jak wynika z analizy kosztów zwią-
zanych z funkcjonowaniem systemu, 
poziom uiszczenia opłaty śmieciowej 
w I kwartale pozwalał na pokrycie 
należności dla Konsorcjum firm: 
Zakładu Utylizacji Odpadów Komu-
nalnych „IZERY” Sp. z o.o. w Lubo-
mierzu i Zakład Gospodarki i Usług 
Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu 
świadczących usługi transportowe  
i związane z odbiorem i przyjęciem do 
Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych.

Niestety po analizie poszczegól-
nych miesięcy rozliczeniowych okazu-
je się, że wzrasta poziom opłat za od-
pady, które są wyższe w październiku 
o ok. 16 tys. względem poprzednich 
miesięcy. Wpływ na taką sytuację ma 
w dużej mierze ilość odebranych od-
padów zielonych (liście, pozostałości 
roślinne itp.), sezon grzewczy, a co 
za tym idzie zwiększenie wagi odbie-
ranych od mieszkańców odpadów. 
Dużym problemem jest bardzo słaba 
segregacja odpadów. Przypomnieć 
należy, że zagospodarowanie odpa-
dów zbieranych nieselektywnienie 
jest najdroższe. I tak w miesiącu lipcu 
odpady zebrane selektywnie stano-
wiły – 9,98% wszystkich odpadów; 
w sierpniu – 10,96%; we wrześniu 
– 19,98%. Wyjaśnijmy, że rozliczenie 
gminy z firmami transportowymi 
i regionalną instalacją następuje co 
miesiąc, na podstawie kart informa-
cyjnych o ilości i rodzaju przekazanych 

odpadów. Oznacza to w praktyce, że 
wszystkie odpady jakie są odbierane 
z terenu Gminy Gryfów Śląski zanim 
trafią do Regionalnej Instalacji Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych są 
ważone. Wpływ na wysokość środków 
pozwalających na pokrywanie w 100% 
należności względem firm ma także 
poziom uiszczenia przez mieszkań-
ców opłat. Większość mieszkańców 
obowiązkowo podchodzi do kwestii 
opłat śmieciowych, jednak póki 
część osób będzie zwlekała z opłatą 
w konsekwencji może to uniemożli-
wić samofinansowanie się systemu.  
W Gminie na koniec października, 
złożonych było 3477 deklaracji,  
a opłatę uiściło 2  873 deklaru-
jących. Tak więc z obowiązku 
uiszczenia opłaty śmieciowej wy-
wiązało się 83% zobowiązanych 
do tego właścicieli nieruchomości. 
Jeśli środków z opłat za odpady nie 
wystarczy na pokrycie kolejnych zobo-
wiązań i ilość odbieranych w sezonie 
zimowym odpadów od mieszkańców 
będzie rosła. Gmina chcąc uniknąć 
zadłużenia względem firm odbierają-
cych i zagospodarowujących odpady 
będzie musiała w konsekwencji roz-
ważyć podwyżką opłat. Wszystkim 
osobom, które z różnych względów 
nie uiścił dotąd opłaty za odpady, na 
bieżąco rozsyłane są upomnienia. Mu-
simy pamiętać, że ta opłata, działa na 
zasadzie ordynacji podatkowej. Miesz-
kańcy którzy nie zapłacą za śmieci, 
będą tak samo traktowani, jakby nie 
zapłacili podatku. Najpierw wystawia-
ne jest upomnienie, następnie wezwa-
nie, a w konsekwencji liczyć się będzie 

trzeba z egzekucjami komorniczymi. 
W połowie każdego miesiąca mija 
czas na uiszczenie kolejnej opłaty. Do 
mieszkańców nie są wysyłane faktury, 
rachunki czy nakazy płatnicze. Opłata 
jest naliczana na podstawie deklaracji 
złożonej przez mieszkańca, w której 
określił kwotę, jaką będzie ponosił 
za odbiór odpadów komunalnych. 
Informujemy że w przypadku zmia-
ny ilości osób zamieszkujących daną 

nieruchomość czy zmiany sposobu 
zbierania odpadów z nieselektywnej 
na selektywną i odwrotnie, konieczne 
jest wypełnienie deklaracji na nowo  
i złożenie jej w Urzędzie Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski. Na złożenie nowej 
deklaracji właściciel/zarządca nieru-
chomości ma 14 dni od momentu 
wystąpienia zmiany.

Podsumowanie I kwartału funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Pragniemy serdecznie podziękować za wzorowe i godne naśladowania 
korzystanie z ogólnodostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. Widzimy, że większość mieszkańców naszej gminy i miasta, 
to ludzie o dużej kulturze ekologicznej i sprawę segregacji odpadów traktują 
poważnie i odpowiedzialnie. Tylko dzięki takim działaniom i coraz lepszej 
segregacji jest szansa, że nie wzrosną opłaty. Zachęcamy zatem wszystkich 
mieszkańców do segregacji w imię naszego wspólnego interesu.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję mieszkańcom ulicy Partyzantów za przycięcie odrostów 
drzew rosnących w alei lipowej, a szczególnie głównemu inicjatorowi radne-
mu Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Stanisławowi Sawczakowi.

SEGREGUJESZ – ZYSKUJESZ

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Teresa Wolska

Krystyna Samborska

Ulica Żeromskiego. Uff... wreszcie porządek.

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Urząd Stanu Cywilnego w Gryfowie Śląskim zaprasza wszystkich Jubilatów z terenu 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski, którzy w roku 2014 obchodzić będą 50-lecie pożycia mał-
żeńskiego a zainteresowani są i wyrażają zgodę na złożenie wniosku przez Burmistrza 
Gminy i Miasta Gryf ów Śląski do Prezydenta RP o nadanie medalu, do dokonywania 
zgłoszeń. Wszelkie informacje udzielane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gryfowie 
Śląskim, Rynek 1, pok. Nr 18, tel. 75 78-13-403.

KOMUNIKAT
medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Jolanta Dudzik
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Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska o stanie środowiska w Powiecie Lwóweckim na tle województwa 
oraz przygotowanie Zarządu Dróg Powiatowych do okresu zimowego były 
głównymi tematami Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego, która odbyła się 29 
listopada 2013 roku w siedzibie Starostwa. Gośćmi specjalnymi Sesji byli 
Zofia Czernow – Posłanka na Sejm RP oraz Jan Michalski – Senator RP. 

Sesję od powitania przybyłych gości rozpoczął Henryk Kulesza – Prze-
wodniczący Rady, a po powitaniu odbyła się cześć Sesji poświęcona ochro-
nie środowiska. Prezentację (załączona do artykułu) o stanie środowiska  
z powiecie lwóweckim przedstawił Jarosław Górniak – przedstawiciel firmy 
ALBEKO z Opola, zajmującej się opracowywaniem raportów na zlecenie 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Wynika 
w z niej, że stan środowiska w powiecie utrzymuje się na dobrym poziomie. 
W dyskusji Radni zwrócili również uwagę na wciąż nierozwiązany problem 
śmieci, pomimo wprowadzenia ustawy o utrzymaniu porządku w gminach 
oraz na coraz bardziej dokuczliwy smog, powstający w wyniku ogrzewania 
mieszkań w okresie zimowym. 

Sporo kontrowersji w trakcie Sesji wywołały oświadczenia trzech 
członków Komisji Rewizyjnej (Rafała Ślusarza, Franciszka Pawłowicza 
oraz Romana Kulczyckiego), którzy w trakcie obrad złożyli rezygnację  
z członkostwa w Komisji. Deklarację mediacji w tej sprawie podjął się prze-
wodniczący Rady. 

W trakcie Sesji radni przyjęli zmiany do budżetu na 2013 rok, uchwalili 
plan pracy Rady na 2014 rok oraz przyjęli zmiany do uchwały w sprawie 

określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON-u w 2013 roku. 
Radni uchylili również uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoter-
minowego na sfinansowanie deficytu budżetowego. Treści uchwał wraz  
z uzasadnieniem opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej pod adresem www.bip.powiatlwowecki.pl 

Kolejna Sesja odbędzie się pod koniec grudnia 2013 roku. Możliwe jest 
również zwołanie wcześniej sesji nadzwyczajnej. 

Marcin Lampart

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik
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Kurier Gryfowski

Kiedy 2011r. po raz pierwszy przekroczyliśmy próg Zespołu Szkół Liceal-
no-Gimnazjalnych w Mirsku, byliśmy przerażeni i zdezorientowani tym, co 
nas czeka. Szybko jednak okazało się, że Gimnazjum im. Bohaterów Ziemi 
Łużyckiej świetnie przygotowało nas do nauki w liceum. Mimo  że wybraliśmy 
różne profile nauczania, bez najmniejszych problemów dotarliśmy do klasy 
maturalnej. Nauczyciele ze szkoły średniej docenili pracę pedagogów z naszego 
gimnazjum, twierdząc iż młodzież z tej szkoły jest dobrze wychowana, zdyscy-
plinowana, oraz posiada niezbędny zasób wiedzy. Uczniowie oraz nauczyciele 
w Mirsku okazali się bardzo przyjaźni. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych  
w Mirsku okazał się świetnym wyborem. W tej szkole ceniona jest przede 
wszystkim nauka, a nie inne wartości, o których opowiadają nam koledzy  
z innych liceów. Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym we wcześniejszych 
latach nauczania oraz w czasie nauki w szkole średniej osiągnęliśmy wiele suk-
cesów, zarówno naukowych jak i sportowych, na szczeblu powiatowym, wo-
jewódzkim i ogólnopolskim. Szkoły do których uczęszczaliśmy, przygotowały 
nas nie tylko do dalszej nauki oraz egzaminów podsumowujących naszą 3-let-
nią naukę (egzamin gimnazjalny oraz egzamin maturalny), ale nauczyły nas jak 
poradzić sobie z problemami, które spotykają nas na co dzień w szkołach, do-
mach i na ulicach. Nauczyły nas tego, jak być prawym i dobrym człowiekiem.

Przed maturą

Kiedy ktoś pyta czy słyszałam o „Gryfowskiej Zumbie”, odpowiadam, iż jestem na treningu w każdy 
wtorek o godz. 18.00 w sali gimnastycznej Gimnazjum na ul. Uczniowskiej 11a. i zwyczajnie zapraszam 
do skorzystania z zajęć. Zumba bije rekordy popularności na całym świecie, nic więc dziwnego, iż rów-
nież w Gryfowie Śląskim znalazła rzesze zwolenniczek. Bowiem to połączenie tańca i fitnessu po prostu 
wciąga. Można tu spotkać panie w każdym wieku i o różnym poziomie kondycji fizycznej. A łączy je 
jedno-przychodzą nie tylko po to by spalić kalorie, ale przede wszystkim po to by się dobrze bawić. 
Podczas zajęć uczestniczki niejednokrotnie najpierw z niedowierzaniem spoglądają na panią Magdę  
i na prezentowane przez nią piruety oraz wywijane z prędkością światła egzotyczne hołubce, by potem 
potykając się i depcząc siebie nawzajem naśladować te „kocie ruchy”. Zumbowiczki częstokroć nawet 
nie zdają sobie sprawy z tego, jak ciężko trenują. Każda z nich bowiem po prostu tańczy jak potrafi, 
wylewając przy tym hektolitry potu. Chociaż z boku może wyglądać to trochę jak dyskoteka w domu 
wariatów-to chętnych do udziału w zajęciach nie brakuje. Nie ma też skompilowanych reguł dotyczących 
uczestnictwa: żadnych karnetów czy jakichkolwiek zobowiązań. Co tydzień pojawiają się nowe twarze, 
inne znikają by pojawić się za jakiś czas. Wiele osób chce na własnej skórze zasmakować Zumby. A nie 
ma na co czekać – wystarczy wziąć butelkę wody i ręcznik i dołączyć do zajęć.

Gryfowska Zumba

Kasia Adamowicz

Świąt wypełnionych 
radością i miłością, 
niosących spokój 

i odpoczynek. 
Nowego Roku 

spełniającego wszelkie 
marzenia, pełnego 

optymizmu, 
wiary, szczęścia 
i powodzenia

życzą Rada Miejsko-Gminna 
oraz radni powiatowi

Sojuszu Lewicy Demokratycznej

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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W programie:
12.30 – Wspólne kolędowanie z zespołem  
folklorystycznym „Rząsinianki”
12.45 – Wspólne kolędowanie z zespołem 
folklorystycznym „Gryfowianie”
13.00 – I część spektaklu i świątecznej 
zabawy pt. „Magiczna Choinka, czyli co się 
stało ze Św. Mikołajem”
14.30 Wspólne kolędowanie z sekcją wokal-
ną z M-GOK 
15.00 – II część spektaklu i świątecznej 
zabawy pt. „Magiczna Choinka, czyli co się 
stało ze Św. Mikołajem”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do 
wspólnego, radosnego przeżywania świą-
tecznej atmosfery. A na małych uczestników 
zabawy z Elfami i Mikołajem będą czekać 
słodkie upominki. 

Już od godz. 12.00 przez 
cały czas trwania świątecznej 

zabawy zapraszamy 
do zakupów na „Jarmarku 

Bożonarodzeniowym”
Stoiska świąteczne będą 

ustawione pod gryfowskimi 
„arkadami” w rynku.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Gryfowie Śląskim zaprasza 

NA ŚWIĄTECZNE 
RODZINNE SPOTKANIE 

PRZY GRYFOWSKIEJ CHOINCE 

21-go grudnia 2013 r. 
(sobota) na gryfowskim rynku

Wprawdzie minęło już ponad miesiąc od spo-
tkania z okazji Święta Niepodległości ale nadal 
mile wspominamy przybyłych kombatantów, 
seniorów oraz burmistrza Olgierda Poniźnika. To 
była bardzo udana uroczystość. Po powitaniach 
i życzeniach dla kombatantów i seniorów od soł-
tys   i burmistrza, zebrani z uwagą i w skupieniu 
wysłuchali programu artystycznego w wykonaniu 
miejscowych dzieci przy akompaniamencie radnej 
Marty Wilas. Były oklaski za wspaniałe recytacje 
wierszy i wykonanie pieśni patriotycznych oraz za 
znajomość i odśpiewanie w całości hymnu pań-
stwowego. W trakcie spotkania goście mogli czę-
stować się ciastem napojami i owocami. Wszyscy 
dobrze się bawili, nie było końca śpiewom pieśni 
wojskowych i patriotycznych. Opuszczając świetli-
cę  byli wdzięczni za wzruszenia i ciepłe przyjęcie. 
Wszystkim kombatantom i seniorom życzę długich 
lat życia w dobrym zdrowiu, oby jak najdłużej byli 
dla naszego i następnego pokolenia żywą historią.  

Z Młyńska wspomnieniowo

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

Niech świąteczny czas wprowadzi do 
Państwa życia spokój, harmonię i ra-
dość, a w Państwa domu niech zagości 
prawdziwie rodzinna atmosfera pełna 
ciepła i miłości życzą Dyrektor i Pracow-
nicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Gryfowie Śląskim

Capoeira - co to jest?
Jest to sztuka walki przypominającej taniec, wywodząca się z Brazylii. Capoeira to sztuka improwizacji, kre-

atywność, fantazja, piękno ruchu, ale również radość, przyjaźń i muzyka. Żeby dowiedzieć się czym jest Capoeira 
trzeba ją po prostu zobaczyć i doświadczyć na samym sobie. Odbywa się ona w roda (port. - koło) gdzie part-
nerzy/przeciwnicy wymieniają ze sobą techniki obrony i ataku, kopnięcia, podcięcia, akrobacje, zwody i uniki. 
W pewnym sensie przypomina to dialog złożony z ruchów, w którym wszystkie te elementy pełnią rolę pytań  
i odpowiedzi będących częścią języka Capoeira. 

Pozwalają one odkryć mocne i słabe strony zawodników Capoeira podczas jogo (gry). Styl tej gry podporząd-
kowany jest rytmom nadając unikalny koloryt dźwięków Capoeira. 

Na zajęciach Capoeira przede wszystkim uczymy się:1. wszechstronności ruchu naszego ciała, 2. rytmiki,  
3. muzyki, 4. podstaw języka portugalskiego, 5. współpracy w grupie.

M-GOK w Gryfowie Śląskim
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W SP w Gryfowie
Działo się 

w Szkole Podstawowej
 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej 

Brygady WOP w Gryfowie Śląskim funkcjonuje 
już niemal 50 lat. Oznacza to wiele pokoleń gry-
fowian, którzy z naszą pomocą weszli w dorosłe 
życie. Zdajemy sobie sprawę, że jako podsta-
wówka stanowimy ten pierwszy i najważniejszy 
stopień, który pozwala przygotować fundament 
dalszego kształcenia.

W ciągu tych wielu lat praca w szkole suk-
cesywnie zmieniała charakter, co przełożyło się 
również na sposób pracy z uczniami, rodzicami, 
środowiskiem.

Jesteśmy niedużą szkołą, w roku bieżącym 
mamy 15 oddziałów, zatrudniamy 32 nauczycie-

li, dlatego z satysfakcją przyjęliśmy wyróżnienie 
jakim było zaprezentowanie i pokazanie bezpo-
średniej pracy z uczniami zdolnymi, podczas 
Międzynarodowej Konferencji „Wymiana 
doświadczeń w zakresie kształcenia i promocji 
uczniów uzdolnionych”, która odbyła się 14-15 
listopada w Karpaczu. Szczegółowe treści szko-
lenia dotyczyły szeroko pojętego oceniania: ba-
dania osiągnięć uczniów szkół DSSWU, wspiera-
nia ucznia zdolnego przez analizę jego osiągnięć 
– diagnozę wstępną jako warunek efektywnego 
rozwoju ucznia w szkole wspierającej zaintere-
sowania i uzdolnienia, wspierania ucznia zdol-
nego przez analizę jego osiągnięć – oceniania 
wewnątrzszkolnego, wspierania ucznia zdolnego 
przez analizę jego osiągnięć – analizę wyników 
sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych jako 
źródło rekomendacji do projakościowego rozwo-
ju procesu kształcenia w szkole. Ponadto wypra-
cowano propozycję współpracy między szkołami 
w obrębie DSSWU, oraz kierunków współpracy 
międzyregionalnej w zakresie kształcenia i pro-
mocji uczniów uzdolnionych. Wymieniono się 
doświadczeniami i podano przykłady dobrych 
praktyk z obszaru rozwijania zainteresowań  
i wspierania uzdolnień przez Szkoły Polskie, 

Szkoły Czeskie- Przedstawiciele Kraju Kralovoh-
radeckiego, Kraju Libereckiego, Kraju Kralovo-
gradeckiego, Szkoły Niemieckie z Dolnej Sakso-
nii, Szkoły Rosyjskie- Obwód Leningradzki.

 Do wideokonferencji z naszego wojewódz-
twa zostały zaproszone i tym samym wyróżnione 
tylko cztery placówki, przedszkole wrocławskie, 
szkoła podstawowa z Gryfowa Śląskiego, gim-
nazjum ze Strzelina i szkoła średnia z Wrocławia. 

W teleexpresowym skrócie, zaprezentowa-
liśmy nasze najmocniejsze strony, z którymi 
weszliśmy do Dolnośląskiej Sieci Szkól Wspie-
rających Uzdolnienia w czerwcu 2002r i do dnia 
dzisiejszego jako szkoła jesteśmy liderami tego 
systemu. W wideokonferencji zaprezentowały się 
czirliderki, sportowcy, zdolni matematycy i przy-
rodnicy, utalentowani plastycy, oraz niezawodne 
,,Wesołe nutki”. Prezentowany materiał można 
obejrzeć na platformie edukacyjnej Fronter.

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycie-
lom za pomoc i przygotowanie dobrych praktyk, 
podzielenie się nimi podczas bezpośredniej rela-
cji z uczestnikami międzynarodowej konferencji 
bardzo dziękujemy.

Wieczorne czytanie w Szkole Podstawowej

 Jadwiga Hawryluk

15 listopada po raz pierwszy w Szkole Podstawo-
wej w Gryfowie Śl. odbyło się „Wieczorne czytanie 
baśni”. Impreza ta została przygotowana przez niżej 
podpisaną – nauczycielkę edukacji wczesnoszkol-
nej, Agnieszkę Guzy-bibliotekarkę wraz z aktywem 
bibliotecznym oraz Joannę Cabałę – nauczycielkę 
j. angielskiego. Dzieci z klas II i III słuchały popu-
larnych baśni w niecodziennych okolicznościach. 
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17.00 a zakończy-
ło o 19.00. Wszyscy zgromadzeni wokół „magicz-
nego ogniska” byli ciekawi, jak miejsce, które zwy-
kle oglądają w dziennym świetle, będzie wyglądać  
w zupełnie nowych dla nich okolicznościach, póź-
nym wieczorem, gdzie słychać tylko głos czytanych 
książek. Każdy uczestnik spotkania przyniósł z sobą 
przytulankę, latarkę do imitowania gwiazdozbioru 
na suficie szkolnej sali oraz dobry humor. Naj-
młodsi czytelnicy spotkania słuchali popularnych 
baśni czytanych przez nauczycieli w języku polskim  
i angielskim. Podczas spotkania dzieci integrowały 
się przy wspólnej zabawie oraz pracowały w gru-
pach – malując, rozwiązując zagadki oraz bawiąc 
się przy muzyce. Zajęcia promowały czytelnictwo 
wśród uczniów, a przy okazji pokazały szkołę  
z innej, mniej oficjalnej strony. „Wieczorne czyta-

W listopadzie bieżącego roku grono czytelni-
ków biblioteki w Szkole Podstawowej im. Kubu-
sia Puchatka w Gryfowie Śląskim powiększyło się 
o nowych czytelników. 

Pierwszoklasistom zostały wręczone karty 
biblioteczne uprawniające do korzystania ze 
zbiorów szkolnej biblioteki. Ceremonię pasowa-
nia poprowadziła pani bibliotekarka Agnieszka 
Guzy przy udziale uczniów klas starszych, którzy 
przebrali się za postacie z bajek. Najważniejszą 
postacią była oczywiście Książka, która wielkim 
ołówkiem dokonała pasowania na rycerza książ-
ki, czyli czytelnika. A Kubuś Puchatek składał 
gratulacje każdemu czytelnikowi z osobna. 
Uczniowie złożyli uroczystą przysięgę o dbałość  
i poszanowanie dla książek. Następnie każdy czy-
telnik wypożyczył swoją pierwszą książkę. 

W atmosferze zabawy i rozrywki poznali 
również zasady zachowania się w bibliotece  
i czytelni. A na zakończenie wszyscy stanęli do 
pamiątkowego zdjęcia. 

nie” było dla dzieci niezwykłą przygodą, mającą na 
celu zachęcenie do czytania książek i obcowania  
z nimi każdego dnia. 

Nasz pomysł od razu spodobał się zarówno 
uczniom, jak i rodzicom dlatego organizatorki pla-
nują powtarzać podobne zajęcia cyklicznie.

Organizatorki: Agnieszka Hetel, 
Agnieszka Guzy, Joanna Cabała

Aktyw biblioteczny

Pasowanie 
na czytelnika
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W SP w Uboczu

W Gimnazjum

Mistrzowie powiatu

Sadzimy drzewa
10 października obchodziliśmy Święto Drze-

wa, włączając się w akcję programu Klubu Gaja, 
którego celem jest edukacja w zakresie zmian 
klimatycznych i ochrony drzew oraz coroczne 
sadzenie drzew w październiku. Podczas apelu 
uczniowie pod kierunkiem Alicji Celejowskiej 
przedstawili znaczenie drzew i lasów, a następnie 
posadziliśmy 5 srebrnych świerków, które poda-
rował nam pan Mariusz Bogdziewicz, za co bar-
dzo dziękujemy. Od 2007 roku program bierze 
udział w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety 
zainicjowanej przez program Narodów Zjedno-
czonych do spraw Ochrony Środowiska. Wspól-
ne sadzenie drzew przyczynia się do zwiększenia 
zadrzewienia i zalesienia oraz zmniejszenia 
skutków globalnego ocieplenia. Drzewa, jako 

16 października klasy młodsze zostały zapro-
szone przez panie z Biblioteki Publicznej w Gry-
fowie Śl. na spotkanie z autorką książek dla dzieci 
Wiolettą Piasecką. Pisarka w zabawny i atrakcyj-
ny sposób wprowadziła dzieci w świat bajek i 
baśni, a zagadki i wróżby zachęcały je do brania 
aktywnego udziału w niecodziennych zajęciach. 
Na zakończenie każdy mógł kupić wybraną przez 
siebie książeczkę z imiennym autografem pisarki.

18 października 2013 roku naszą szkołę od-
wiedził Romuald Mieczkowski autor publikacji 
radiowych i telewizyjnych, poeta, współtwórca 

Spotykamy się z pisarzami

20 listopada w hali sportowej Gimnazjum  
w Lwówku Śląskim  odbyły się Mistrzostwa Po-
wiatu w koszykówce chłopców. Zespół z gimna-
zjum w Gryfowie Śląskim obronił tytuł z 2012 r. 
pokonując wszystkie drużyny (Mirsk-Gryfów 
Śl. 8:10, Gryfów Śl.-Lwówek Śl. 17:13 i Gryfów 
Śl.-Lubomierz 17:14). Nasi chłopcy wystąpili  
w następującym składzie: Piotr Bursacki, Mate-
usz Baszak, Adrian Schönung, Marek Wiedro, 
Szymon Truszkowski, Oskar Jóźwiak, Damian 
Turowicz. Trenerem drużyny jest niżej podpisany.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Gimnazjum Gryfów Śląski
II miejsce – Gimnazjum Lwówek Śląsk
III miejsce – Gimnazjum Lubomierz
IV miejsce – Gimnazjum Mirsk

29 listopada drużyna z Gimnazjum udała się 
na półfinał strefowy do Zgorzelca. Po zaciętej 
walce nasi chłopcy zajęli III miejsce pokonując 
powiat lubański.

Lesław Augustyn

Zbliża się koniec roku, a to najlepszy czas na pod-
sumowania. Z tej okazji chcemy wyróżnić najbardziej 
zaangażowanych uczniów, których udział w licznych 
konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycz-
nych w latach 2012 i 2013 na szczeblu powiatowym, 
wojewódzkim strefy jeleniogórskiej przysporzył 
gimnazjum wiele radości, nagród, pucharów, sławy,  
i których osiągnięcia zostały nagrodzone udziałem na 
uroczystej wrześniowej Gali Laureatów we Lwówku 
Śląskim. Pierwszeństwo oddajemy uczennicom – 
absolwentkom: Julii Szczepańskiej, laureatce Kon-
kursu Literacko-Historycznego poświęconego 150 
Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego oraz 
zwyciężczyni w Konkursie Recytatorskim „Pegazik” 
na szczeblu powiatowym, Karolinie Brażnikow, 
wielokrotnej „Zdolnej Dolnoślązaczce” w blokach: 
przyrodniczym, matematyczno-fizycznym oraz Pau-
linie Tarazewicz pasjonatce fotografii Karkonoskie-
go Parku Narodowego. Trzecioklasistka Antonina 
Karnicka odebrała nagrodę za sukcesy plastyczne  
w konkursach „Twoja wiedza, czujka czadu w domu 
– tlenek węgla nie zrobi nikomu krzywdy” i „ Zielo-
na energia”. Do grona zwyciężczyń dołącza Oliwia 
Majchrowska, której sukces dotyczy wiedzy religijnej  
w konkursie o charakterze plastycznym „Mój szkolny 
kolega z misji”. Nie możemy nie wspomnieć nazwisk 
wszystkich sportowców, którzy zwyciężali syste-
matycznie w zawodach sportowych w piłce nożnej  
i piłce siatkowej: dziewczęta – Marcelina Zwierzań-
ska, Wiktoria Marzec, Karolina Dziadkowska, 
Karolina Baszak, Julia Boska, Natalia Rusnarczyk, 
Agnieszka Tarazewicz, Dominika Wojtkun, Mi-
chalina Zwierzańska, Natalia Zwierzańska, Wero-
nika Wysopal, Katarzyna Kotarba, chłopcy – Jakub 
Rotkiewicz, Wojciech Deliman, Mateusz Baszak, 
Mateusz Cichoń, Tomasz Dąbrowa, Szymon Nie-
dzielski, Radosław Klusek, Tomasz Ptaszkowski, 
Piotr Bursacki, Radosław Wierzbowki, Grzegorz 
Romanowski, Tomasz Herdzik, Adrian Schönung.

Oczywiście gimnazjaliści nie spoczęli na laurach 
i wciąż do sukcesów dokładają kolejne. Marcel Wi-
śniewski, uczeń klasy III C zwyciężył w konkursie 
plastycznym „Wybitny Polak, wybitny Europejczyk” 
i jest laureatem na szczeblu wojewódzkim, nomi-
nowanym powiatu lwóweckiego. Bohaterem pracy 
Marcel uczynił lotnika z Dywizjonu 303 – Witolda 

 14 listopada w Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Lwówku Śląskim odbył się IX powiatowy 
konkurs polonistyczny „Czy znasz swój język 
ojczysty?” 

W konkursie tym udział wzięło czworo 
uczniów z Gimnazjum w Gryfowie Śl. Uczestnicy 
konkursu zostali wyłonieni w pierwszym etapie 
szkolnym i tym samym zakwalifikowali się do 
etapu powiatowego. Arkusz konkursu powia-
towego składał się z dwóch części: w pierwszej 
należało odpowiedzieć na dwadzieścia zadań 
zamkniętych, a w drugiej poprawić błędy języ-
kowe w podanym tekście. Gryfowscy finaliści 
mieli przed sobą trudne zadanie, ale poradzili 
sobie doskonale, czego dowodem jest zajęcie III 
miejsca przez uczennicę Dorotę Sikorską z klasy 
III B oraz wysokich notowań pozostałych uczest-
ników naszego gimnazjum.

Wynika z tego, że młodzieży gryfowskiego 
gimnazjum język ojczysty jest bardzo dobrze 
znany.

Znają swój język ojczysty

największe rośliny na Ziemi produkują tlen  
i pochłaniają dwutlenek węgla, zapobiegają po-
wodziom, spowalniaj procesy erozji, w miastach 
zwiększają wilgotność powietrza. Znaczenie 
drzew i lasów jest ogromne, dlatego sadzimy je, 
staramy się chronić i szanować.

Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pola-
ków na Litwie.

Uczniowie i nauczyciele mieli okazję posłu-
chać fragmentów wierszy z twórczości znamie-
nitego gościa oraz obejrzeć podczas prezentacji 
multimedialnej zabytki Wilna: kościół pw. św. 
Anny, kościół pw. św. Piotra i Pawła, Bramę 
Miednicką zwaną Ostrą Bramą z obrazem Matki 
Boskiej Ostrobramskiej. Korzyści spotkania były 
obustronne – młodzież poszerzyła swoją wiedzę 
na temat kultury polskiej na Litwie.

Kontynuacją tego spotkania był wyjazd  
i uczestnictwo szkolnego pocztu sztandarowego 
dnia 20.10.2013 r. w uroczystej mszy świętej w 
kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy oraz 
w Koncercie Galowym kończącym obchody Le-
gnickich Dni Kultury Kresowej. Była to prawdzi-
wa integracja wielopokoleniowa mieszkańców 
regionu legnickiego.

Alicja Celejowska

M. Pleszkun

Sława i dobra zabawa, czyli od nadmiaru
 sukcesów głowa nie boli 

Urbanowicza, a ten zagwarantował mu zwycię-
stwo. Trzecioklasista czeka na nagrodę, która jest 
złożona i ma związek z pobytem w stolicy, gdzie 
czekają na niego wizyty w Sejmie, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego i zabytki Starego Miasta. 
Koleżanka z klasy Marcela Anna Pasiak towa-
rzyszy koledze w mnożeniu szkolnych sukcesów, 
zajmując III miejsce w wojewódzkim konkursie 
plastycznym w kategorii gimnazjów organizowanym 
przez Departament Obszarów Wiejskich i Zaso-
bów Naturalnych Urzędu Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego, którego celem była promocja 
działań wdrażanych przez Samorząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 
2007-2013). Zgłoszone do konkursu prace były oce-
niane przez komisję konkursową powołaną przez 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Ania wraz 
z Dyrektor Gimnazjum Alicją Kownacką 2 grud-
nia udadzą się do Wrocławia po odbiór nagrody. 
Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy sukcesów.

PODZIĘKOWANIA
Dyrekcja Gimnazjum w Gryfowie Śląskim skła-
da serdeczne podziękowania państwu: Anecie 
i Arturowi Tarazewicz, Elżbiecie i Jerzemu 
Korgul, Monice i Jackowi Trojanowskim, 
Annie i Tomaszowi Boskim, Iwonie i Ryszar-
dowi Wojtkun, Bernadecie i Tomaszowi Wie-
dro, Katarzynie i Jarosławowi Mielniczyn, 
Agnieszce i Ryszardowi Rusnarczyk, Łucji  
i Janowi Wysopal, Marcie i Janowi Dziadkow-
skim za serdeczną gościnność okazaną uczen-
nicom z Ukrainy i Niemiec.

Elżbieta Demidow
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Jesteśmy na półmetku sezonu 2013/2014. Za 
nami runda jesienna, która była bardzo udana 
dla piłkarzy Gryfa, gdyż nasz zespół przewodzi 
w pierwszej grupie jeleniogórskiej klasy A, mając 
pięć punktów przewagi nad drugą drużyną. Pora 
więc na podsumowanie gry podopiecznych Zyg-
fryda Borkowskiego.

Żółto-niebiescy rozpoczęli sezon 18 sierpnia 
meczem wyjazdowym w Świeradowie, gdzie poko-
nali tamtejszą Kwisę 4:2. Był to dobry prognostyk 
przed nadchodzącą rundą jesienną, co zostało po-
twierdzone tydzień później w konfrontacji z Nysą 
Wolbromek, z której to zwycięsko wyszedł Gryf 
(5:1). Kibice liczyli na podtrzymanie dobrej passy 
w meczu wyjazdowym przeciwko Olimpii II Ko-
wary, ale tu nastąpiło pierwsze z dwóch potknięć 
w tym sezonie, bowiem to gospodarze zgarnęli 
pełną pulę. Nie złamało to jedna ducha walki w 
zawodnikach z Gryfowa i już w następnej kolejce 
żółto-niebiescy nie dali żadnych szans Pagazowi 
Krzeszów, wygrywając 5:1. Kiedy wydawało się, 
że wszystko wróciło na właściwe tory nadeszło 
spotkanie z Czarnymi Przedwojów, które to Gryf 
przegrał na boisku, lecz dzięki nieuwadze rywala, 
trzy punkty zostały przyznane naszemu zespołowy 
przy tzw. „zielonym stoliku”. Od tego momentu 
piłkarze z Gryfowa udowadniali swoją wyższość 
tylko i wyłącznie na murawie, zostawiając w poko-
nanym polu takie drużyny jak KS Łomnicę (3:0), 
Orzeł Mysłakowice (5:1) czy Piast Bolków (2:1), 
kiedy to zwycięski gol padł w doliczonym czasie 
gry. Zdaniem wielu kibiców końcówka meczu z 
piłkarzami Piasta była najbardziej emocjonującym 
momentem całej rundy – wydawało się, że Gryf 
będzie musiał zadowolić się remisem, ale gola na 
wagę trzech punktów zdobył Jakub Gałka, wpra-
wiając w prawdziwą euforię gryfowskich kibiców. 
Żółto-niebieska lokomotywa rozpędziła się na do-
bre, a boleśnie przekonały się o tym drużyny Wo-
skara Szklarska Poręba (5:1) oraz Chojnika Jelenia 
Góra (4:0). W przedostatniej kolejce doszło do po-
tyczki, które zadecydowała o tym, która drużyna 
spędzi najbliższą zimę na fotelu lidera. Na stadion 
miejski im. Noela Wolnego przyjechała ekipa 
Orła Wojcieszów, będąca wiceliderem i na nasze 
szczęście została pokonana 1:0. Ostatnie starcie w 
rundzie jesiennej również nie należało do poje-
dynków z kategorii łatwych, bowiem Gryf mierzył 
się na wyjeździe z trzecim zespołem w tabeli, czyli 
Lechią Piechowice. Tutaj niestety nastąpiło drugie 
potknięcie i żółto-niebiescy ulegli rywalowi 1:2. 
Nie zmienia to jednak faktu, że nasz zespół jest 
liderem klasy A i może w spokoju przygotowywać 
się do nadchodzącej rundy rewanżowej. Piłkarze z 
Gryfowa zgromadzili na swoim koncie trzydzieści 
trzy punkty, czyli o pięć więcej od drugiego Orła 
Wojcieszów oraz osiem od Lechii Piechowice. 
Warto również dodać, że podopieczni Zygfryda 
Borkowskiego to najbardziej bezkompromisowa 
drużyna w lidze, gdyż ani razu w ich spotkaniach 
nie padł remis. Żółto-niebiescy imponują statysty-
kami, gdyż w trzynastu spotkaniach udało im się 
zdobyć aż czterdzieści goli, tracący przy tym tylko 
jedenaście, co sprawia, że jest to najlepszy bilans w 
pierwszej grupie klasy A.

Rozgrywki pucharowe żółto-niebiescy zakoń-
czyli na trzeciej rundzie. Udało im się pokonać 
Kwisę Świeradów Zdrój (5:3) oraz Łużyce Lubań 
(3:1). Dopiero IV-ligowe Karkonosze Jelenia Góra 
przerwały pucharowy marsz ekipy z Gryfowa, wy-
grywając 1:0. Wszystkie spotkania Gryf rozegrał 
na własnym boisku. Na czele listy strzelców Gryfa 
stoi Paweł Ślusarczyk z dwunastoma trafieniami 
na koncie. Warto też dodać, że wynik ten byłby 
okazalszy, lecz OZPN odebrał Pawłowi dwa gole w 
spotkaniu z Czarnymi Przedwojów, które to żółto-
-niebiescy wygrali walkowerem. Tuż za jego ple-
cami znalazł się Tomasz Gandurski z dorobkiem 
dziewięciu bramek, a trzecie miejsce przypadło 
Krzysztofowi Marcowi (pięć goli). W klasyfikacji 
asystentów przewodzi Tomasz Gandurski z sied-
mioma asystami na koncie, a na drugim stopniu 
podium znajduje się Tomasz Traube, który może 
pochwalić się pięcioma ostatnimi podaniami. 
Trzecia lokata należy natomiast aż do czterech 
graczy, mających po dwie asysty. Są to Mateusz 
Babicz, Krzysztof Marzec, Adam Macias oraz 
Paweł Ślusarczyk. Tylko dwóch zawodników roze-
grało pełne dziewięćdziesiąt minut we wszystkich 
trzynastu spotkaniach rundy jesiennej. Mowa tu 
o Marcinie Wójcikowskim oraz Tomaszu Gan-
durskim, którzy spędzili na boisku łącznie 1170 
minut. Natomiast o cztery minuty mniej ma na 
swoim koncie Krzysztof Marzec. Nie można 
również zapominać o tworzącym się fanklubie i 
dopingu na stadionie miejskim im. Noela Wol-

Podsumowanie roku z dwóch perspektyw
Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2013/2014 

klubu piłkarskiego Gryf Gryfów Śląski

nego w Gryfowie Śląskim. Grupka kilku młodych 
sympatyków Gryfa dzielnie dopingowała nasz 
zespół poprzez flagi, szaliki, transparenty oraz 
przyśpiewki od ósmej kolejki ligowej, za co należą 
im się wielkie brawa. Już teraz gorąco zapraszamy 
osoby chętne do dopingu dla Gryfa: Pomóżmy na-
szym w rundzie wiosennej ! – apelują młodzi gry-
fowscy kibice. Mecz w Piechowicach nie był ostat-
nim wydarzeniem w kalendarzu Gryfa, bowiem 
16. listopada w głównej sali Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste zakończe-
nie rundy jesiennej sezonu 2013/2014. Była to 
okazja do przemów i podziękowań, kiedy to głos 
zabrali prezes Gryfa - Andrzej Badermann oraz 
Robert Skrzypek - przewodniczący Rady Gminy i 
Miasta Gryfów Śląski. Zgromadzeni: zarząd z tre-
nerem, piłkarze, działacze, sympatycy oraz kibice 
Gryfa mogli razem powspominać wszystkie me-
cze, pośmiać się, pogadać i wznieść toast za udaną 
rundę jesienną. Iście rodzinna atmosfera przeło-
żyła się na wspaniałą zabawę do późnych godzin 
wieczornych. Przed nami kilka miesięcy przerwy 
w rozgrywkach, lecz nie oznacza to odpoczynku 
dla zawodników Zygfryda Borkowskiego, bowiem 
w okolicach połowy stycznia rozpocznie się okres 
przygotowawczy do rundy wiosennej sezonu 
2013/2014. O wszystkich sparingach i transferach 
będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy 
na naszą stronę internetową – www.gryfgryfow.
futbolowo.pl. Z piłkarskim pozdrowieniem: 

Piotr Borkowski i Paweł Zatoński.

Jak mawiał Kazimierz Górski: Dopóki piłka 
w grze, to wszystko jest możliwe. Tak też w tym 
roku było z gryfowskim GKS-em. Wiosną broni-
liśmy się przed spadkiem zajmując 11. miejsce w 
tabeli zdobywając 30 punktów, aby na jesień za-
siąść w fotelu lidera i tylko po pierwszej rundzie 
mieć na swoim koncie 33 punkty. 

Nowy sezon dla klubu zaczął się już 6 lipca, 
czyli w dniu wyborów nowych władz i trenera. 
Wrócił nowy-stary trener, wrócili też zawodnicy, 
którzy w poprzednim sezonie grali w okolicz-
nych klubach. Po kilku tygodniach przygotowań 
i kilku sparingach przyszedł pierwszy ważny 
sprawdzian – mecz o ligowe punkty. Na pierwszy 
ogień 18 sierpnia drużyna pojechała do Kwisy 
Świeradów przywożąc stamtąd pierwsze trzy 
punkty. Był to dobry prognostyk przed nadcho-
dzącą rundą jesienną, co zostało potwierdzone 

tydzień później w konfrontacji na własnym bo-
isku z Nysą Wolbromek, z której to zwycięsko 
wyszedł Gryf. 

Po kilku zwycięstwach nadeszła pierwsza po-
rażka w meczu wyjazdowym przeciwko Olimpii 
II Kowary. Nie złamało to jedna ducha walki w 
zawodnikach z Gryfowa i już w następnej kolejce 
żółto-niebiescy nie dali żadnych szans Olimpii 
II Krzeszów wygrywając 5:1. Kolejnym rywalem 
była drużyna Czarnych Przedwojów – co praw-
da na boisku okazali się nieco lepsi, jednak trzy 
punkty zostały dopisane na konto Gryfa, gdyż w 
zespole Czarnych grał nieuprawniony zawodnik. 
Od tego momentu piłkarze z Gryfowa udowad-
niali swoją wyższość tylko i wyłącznie na mura-
wie wygrywając seryjnie kolejne mecze. 

Gryf – rycerze jesieni

ciąg dalszy na następnej stronie
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Na wniosek zarządu klubu Rada Miejska 
Gminy Gryfów Śląski na sesji 30 września podjęła 
uchwałę o nadaniu imienia stadionowi miejskie-
mu w Gryfowie Śląskim w której czytamy: „Nadaje 
się imię Noela Wolnego stadionowi miejskiemu po-
łożonemu w Gryfowie Śląskim przy ul. Jeleniogór-
skiej 7a” – zapisując w uzasadnieniu – „Wychodząc 
naprzeciw oczekiwa-
niom społecznym, w 
tym oczekiwaniom 
rodziny i zawodni-
ków oraz Zarządu 
Gryfowskiego Klubu 
Sportowego „Gryf", 
nawiązując do dobrej 
praktyki nadawania 
obiektom imienia 
wybitnych osób - po-
stanowiono uczcić pa-
mięć Noela Wolnego 
poprzez nadanie jego 
imienia stadionowi 
miejskiemu położo-
nemu w Gryfowie 
Śląskim przy ul. Je-
leniogórskiej 7a. Pan 
Noel Wolny był wieloletnim piłkarzem, a potem 
sympatykiem i działaczem Gryfowskiego Klubu 
Sportowego "Gryf". Po wyjeździe do USA okazał 
się głównym sponsorem Klubu dostarczając nie-
przerwanie sprzęt sportowy, stroje i inne niezbędne 
dla Klubu przedmioty. Podjęcie uchwały w spra-
wie nadania stadionowi miejskiemu w Gryfowie 
Śląskim imienia Noela Wolnego jest wyrazem 
szacunku dla zmarłego patrona oraz kultywowania 
sportowych tradycji przez władze samorządowe i 
społeczeństwo Gryfowa Śląskiego”.

W październiku żółto-niebieska lokomotywa 
rozpędziła się na dobre, a boleśnie przekonały się 
również o tym drużyny Piast Bolków (2:1), Wo-
skar Szklarska Poręba (5:1), KS 1946 Chełmsko 

Śląskie (2:1) oraz Chojnik Jelenia Góra (4:0). W 
przedostatniej kolejce doszło do spotkania, które 
miało zadecydować o tym, która drużyna spędzi 
najbliższą miesiące w fotelu lidera. Na gryfowski 
stadion przyjechała ekipa Orła Wojcieszów, bę-
dąca wiceliderem ale i im nieudało się pokonać 
zawodników Gryfa przegrywając 1:0. 

Do drugiego potknięcia żółto-niebieskich 
doszło w ostatniej kolejce gdzie Gryf mierzył się 
na wyjeździe z trzecim zespołem w tabeli Lechią 
Piechowice, prowadząc do przerwy 1:0, aby ulec 
rywalowi 1:2. Nie zmienia to jednak faktu, że 
nasz zespół jest liderem klasy A i może w spo-
koju przygotowywać się do nadchodzącej rundy 
rewanżowej. 

Piłkarze z Gryfowa zgromadzili na swoim 
koncie trzydzieści trzy punkty, wygrywając 11 
spotkań i tylko dwa razy schodzili z boiska po-
konani wyprzedzając o pięć punktów drugiego 
w tabeli Orła Wojcieszów oraz o osiem punktów 
trzecią Lechię Piechowice. Warto wspomnieć 
o rozgrywkach pucharowych, a te podopieczni 

Zygfryda Borkowskiego zakończyli w III. run-
dzie. Pokonana została Kwisa Świeradów Zdrój 
(5:3) oraz Łużyce Lubań (3:1). Dopiero IV-ligowe 
Karkonosze Jelenia Góra przerwały pucharowy 
marsz ekipy z Gryfowa, wygrywając 1:0. 

16 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Gryfowie Śląskim odbyło się uroczy-

ste zakończenie run-
dy jesiennej sezonu 
2013/2014. Na samym 
początku uroczystości 
prezes klubu Andrzej 
Badermann wręczył 
kilka drobnych upo-
minków za działalność 
na rzecz klubu. Szali-
kami Gryfa obdarowa-
ni zostali Irena Wło-
darek, Lilia Białecka, 
Waldemar Reimann 
oraz Tomasz Kłowaty. 
Upominki przypadły 
zaocznie również Ma-
riuszowi Pastuchowi 
oraz Burmistrzowi Ol-
gierdowi Poniźnikowi. 

Natomiast statuetką odznaczony został Paweł 
Cena. Po prezesie głos zabrał przewodniczący 
Rady Miejskiej Gminy i Miasta Gryfów Śląski - 
Robert Skrzypek, który pogratulował piłkarzom 
pierwszego miejsca w tabeli oraz wyraził nadzie-
ję na awans do klasy okręgowej. 

Przy dobrej muzyce nie zabrakło dobrego 
nastroju oraz przedniej zabawy. Wśród licznie 
zgromadzonych (ok. 60 osób) panowała dobra 
atmosfera, co przełożyło się na doskonałą zabawę 
podczas której zawodnicy i osoby związane z klu-
bem mogli zasmakować potraw przyrządzonych 
przez Irenę Włodarek.

Robert Skrzypek

Młodzi aktorzy z Młyńska wraz z rodzicami w 
nagrodę za występ podczas tegorocznych dożynek 
gminnych pojechali do Karpacza. Tam czekały ich 
wspaniałe atrakcje. Najpierw spędziliśmy czas w 
Krainie Bajek, gdzie mieliśmy możliwość wysłu-
chania bajek, a także podziwiania wspaniale wy-
konanych postaci. Dzieci zachwycił również plac 
zabaw, na którym świetnie się bawiły. A wszystko to 
dzięki życzliwości rodziny państwa Stanków, którzy 
ufundowali nam wejście do tejże krainy.

Po ponad godzinnym pobycie udaliśmy się na 
basen do pensjonatu Sandra w Karpaczu. Wrażenia 
były ogromne-dzieci, jak i rodzice po szaleństwach 
na zjeżdżalniach, odpoczywali w jacuzzi. Pobyt ten 
ufundował nam burmistrz miasta Karpacz Bogdan 
Malinowski, za co serdecznie dziękujemy. Naszą 
wycieczkę zakończyliśmy pobytem w McDonaldzie 
w Jeleniej Górze, gdzie dzieci zakupiły zestawy za 
pieniądze, które zarobiły sprzedając pierogi i frytki 
podczas tegorocznych dożynek w Młyńsku.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę 
burmistrza Gryfowa Olgierda Poniźnika za pomoc 
w zorganizowaniu wyjazdu.

Dziękujemy również przewoźnikowi firmie 
PKS Voyager z Lubania i jej prezesowi panu Woj-
ciechowi Bruchalowi za profesjonalną usługę trans-
portową.

Niezapomniany wyjazd 

Marta Wilas

Lśni dokoła choinkowy blask,
niebo pełne śniegu, niebo pełne gwiazd.
Niech święta radością wypełnią Wasz dom,
a Nowy Rok blasku doda Waszym dniom.

Wszystkim Sybirakom, honorowym członkom oraz sympatykom 
i ich rodzinom życzy Zarząd Koła Sybiraków w Gryfowie
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25 listopada w ramach   obchodów Światowego 
Dnia Pluszowego Misia, w bibliotece dziecięcej tra-
dycyjnie już odbyła się kolejna edycja Misiolandii. 

Na spotkanie przybyły dwie grupy przedszkola-
ków: Delfinki i Wiewiórki.

Misiolandia to impreza, której głównymi boha-
terami są misie, a więc musiał odbyć się przegląd 
książeczek o misiach, przeczytano bajkę „O Zbysiu 
i jego misiu”, miała miejsce prezentacja maskotek,  
a wszystkie dzieci otrzymały czapeczki, które na czas 
zabawy zamieniły je w prawdziwe misie. Tradycją 
stało się również kończące imprezę puchatkowe 
małe „co nieco” czyli degustacja miodku i innego 
misiowego jedzonka.

Następna odsłona Misiolandii odbyła się na drugi 
dzień w bibliotece w Rząsinach.Wzięły w niej udział 
dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej 
wraz z opiekunami. Podobnie jak w Gryfowie im-
preza została przeprowadzona przez bibliotekarkę 
Jolantę Kuczyńską która wcieliła się w rolę pluszo-
wego misia. Na koniec dzieci otrzymały maskotki,  
a w zamian wręczyły pani Joli narysowane przez sie-
bie rysunki. Impreza bardzo się wszystkim spodoba-
ła, więc organizatorzy postanowili wpisać ją na stałe 
w biblioteczne rząsińskie kalendarium.

Dzień Pluszowego Misia obchodzono również 
w Uboczu. Z tej okazji przedszkolaki zostały zapro-
szone do biblioteki wraz z wychowawczynią Danutą 
Sieradzką oraz swoimi pluszakami. Przywitał ich, 
prawdziwy Miś Puchatek i zaprosił do wesołej zaba-
wy. Dzieci otrzymały maski miśków, rozpoznawały 
imiona bohaterów bajek z misiami w roli głównej. 
Śpiewały piosenki oraz brały udział w konkursach 
na wyjadanie miodku, układanie puzzli, malowanie 
portretu misia itp. Wszyscy otrzymali słodkie ,,co 
nieco’’ i w wesołym nastroju pożegnali się z Puchat-
kiem. 

Misiolandia
Pluszowe misie od ponad stu lat są ulubieńcami dzieci na całym świecie. Miękkie, miłe, czułe.  

Są najlepszą przytulanką przy zasypianiu. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia 
25 listopada Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim zamieniła się w krainę misiów. Każde dziec-

ko miało za zadanie przynieść swojego misia – pluszaka, a w zamian otrzymywało małe „co nieco”. 
Maskotki były różne od bardzo malutkich do bardzo, bardzo dużych. Cały dzień upłynął w bardzo 
sympatycznej, ciepłej i rodzinnej atmosferze. Wszyscy przypomnieli sobie o swoich przyjaciołach, 
może troszeczkę zapomnianych. 

29 listopada w gryfowskiej bibliotece dziecięcej odbyła się impreza andrzejkowa. Uczestniczyli  
w niej członkowie koła bibliotecznego „Książniczki” oraz przyjaciele biblioteki czyli koło biblioteczne 
z Gimnazjum wraz z opiekunką Anitą Ochocką. Cztery wróżki: Oliwia i Oktawia Sawczak oraz Kasia 
Cielicka i Nikola Wiedro zamieniły spotkanie w wieczór wróżb i magii. Odbyły się wędrówki butów, 
lanie wosku przez klucz, zabawy w butelkę szczęścia, tajemnicze kubki i serca z imionami:). Było tajem-
niczo, czarodziejsko i... pysznie, a to za sprawą pani Beaty Gawlak, która upiekła babeczki z imionami, 
pani Marty Buczyńskiej z pizzerii „La Storia”, która ufundowała dzieciom pizzę oraz rodziców, którzy 
zakupili słodycze. Dziękujemy.

W tym samym czasie, co w Gryfowie, odbywały się również andrzejki w bibliotece w Uboczu. Dzieci 
uczestniczyły w konkursach. Oczywiście nie obyło się bez wróżb nieodzownych w tym tajemniczym, 
pełnym niespodzianek dniu. Dzieci doskonale bawiły się przy muzyce, a dziewczynki zaprezentowały 
pokaz tańca (fot. na stronie 19). W trakcie zabaw wszyscy raczyli się słodkim poczęstunkiem. 

Misiowo i andrzejkowo
Dzień pluszowego misia w SP

Aktyw biblioteczny

Andrzejki w bibliotece

Joanna Czerwiec

Jolanta Kuczyńska 

M.

Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego 

Nowego 2013 Roku 
wszystkim czytelnikom,  

przyjaciołom i sympatykom

życzą pracownicy
Biblioteki Publicznej.

Misiolandia w bibliotece w Gryfowie

Misiloandia w bibliotece Rząsinach

Dzień Pluszowego Misia w SP w Gryfowie



Misiolandia w bibliotece w Gryfowie

Misiloandia w bibliotece Rząsinach

Dzień Pluszowego Misia w SP w Gryfowie

Andrzejki w bibliotece w Uboczu Światowy Tydzień Zwierząt w bibliotece w Uboczu



6 grudnia Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim zamienił się w...
hotel. Nauczyciele przedmiotów hotelarskich oraz uczniowie w zawodzie technik hotelarstwa przygo-
towali działania obrazujące specyfikę zawodu hotelarz. 

W bogatym programie znalazło się m.in. spotkanie z dyrektor  hotelu „Malinowy Dwór” w Świe-
radowie Zdroju, prezentacja obiektów niekonwencjonalnych oraz usług hotelarskich w środkach 
transportu, filmy z wycieczek zawodoznawczych, kabaret tematyczny, konkursy z mikołajkowymi 
nagrodami. Wśród zaproszonych gości byli uczniowie z Gimnazjum w Leśnej i Gryfowie Śląskim. 
W Malinowym Dworze szkoła realizuje  przedmiot pracownia hotelarska w zakresie praktycznym.

Przedsięwzięcie „Hotelarskie ABC” było kontynuacją wyjazdu na Międzynarodowe Targi Turysty-
ki w Lipsku, gdzie nasza młodzież poszerzała wiedzę z zakresu najnowszej, szeroko pojętej międzyna-
rodowej oferty turystycznej oraz marketingu turystycznego.

Hotelarskie ABC
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7 stycznia 2014 r. Józef Zając – członek 
zespołu folklorystycznego „Gryfowianie” 
i skrzypek gryfowskiej kapeli podwórko-
wej będzie obchodzić 90-lecie urodzin.   
W związku z tym, że styczniowy numer 
Kuriera ukaże się po tej pamiętnej dacie, 
już teraz serdeczne urodzinowe życzenia 
200 lat w zdrowiu i szczęściu składają ze-
spół Gryfownianie, burmistrz Gryfowa oraz  
pracownicy Biblioteki i M-GOK.

Szukamy im domu
Znaleziono kota w Gryfowie Śląskim! To 

śliczny kocurek. Jest bardzo milusiński i przyja-
zny. Szuka ciepłego domu, gdzie będzie kochany 
i przytulany!

Piesek duży acz ułożony, przyjazny, uwielbia 
spacery, chętnie popilnuje posesji. Bardzo tęskni 
za domem.

Wszelkich informacji na temat zwierząt udzielają pracownicy Urzędu 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski, pokój nr 3 – parter, tel. 75 78-11-267

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

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
nie połykaj z karpia ości,

nie jedz bombek, nie pal siana,
jedz pierogi, lep bałwana,
a w sylwestra, pij do rana!

Tego wszystkiego życzą:
Towarzystwo Miłośników Gryfowa

oraz 
Gryfowskie Towarzystwo Cyklistyczne

M.


