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Mariusz Dragan

VI Ogólnopolski Mikołajkowy Bieg Uliczny 
7 grudnia odbył się VI Ogólnopolski Miko-

łajkowy Bieg Uliczny. Jego celem była popula-
ryzacja biegu jako najprostszej formy czynnego 
wypoczynku i rekreacji ruchowej. Organizatora-
mi imprezy była Szkoła Podstawowa im. Włady-
sława Stanisława Reymonta w Uboczu oraz GOK 
w Gryfowie Śląskim. Bieg zgromadził blisko 
100 uczestników z różnych szkół. Biegały dzie-
ci ze szkół podstawowych z Siedlęcina, Rząsin 
i Ubocza oraz młodzież gimnazjalna z Gryfowa 
Śląskiego i Olszyny. Zawody odbywały się w róż-
nych kategoriach wiekowych oraz z podziałem na 
dziewczynki i chłopców.

Na dystansie 100 metrów biegały dzieci z rocz-
ników 2009 i młodsze. Zwycięzcami zostali: 
dziewczynki – 1 miejsce Maja Radkiewicz (SP 
Ubocze), 2 miejsce Estera Krzywy (SP Siedlęcin), 
3 miejsce Martyna Szukiel (SP Rząsiny); chłopcy 
– 1 miejsce Piotr Jezioro (SP Rząsiny), 2 miejsce 
Marcel Rzepka (SP Siedlęcin), 3 miejsce Filip Py-
ziak (SP Siedlęcin).

Dzieci z roczników 2008 i 2007 biegały na 
dystansie 300 metrów. Zwycięzcami zostali: 
dziewczynki – 1 miejsce Aleksandra Borowiec 
(SP Siedlęcin), 2 miejsce Amelia Mizerska (SP 
Ubocze), 3 miejsce Julia Zwierzańska (SP Ubo-
cze), chłopcy – 1 miejsce Oskar Kurczewski (SP 
Ubocze), 2 miejsce Piotr Barszczowski (SP Ubo-
cze), 3 miejsce Szymon Szymutko (SP Ubocze).

Roczniki 2006 i 2005 pokonały dystans 
500 metrów. Zwycięzcami zostali: dziewczyn-
ki – 1 miejsce Marta Marchewka (SP Siedlęcin), 
2 miejsce Małgorzata Kidula (SP Ubocze), 3 miej-
sce Julia Jezioro (SP Rząsiny); chłopcy – 1 miejsce 

Marceli Krzywy (SP Siedlęcin), 2 miejsce Kajetan 
Dusznik (SP Siedlęcin), 3 miejsce Jakub Koćmie-
rowski (SP Ubocze).

Dystans na 1000 metrów to trasa dla roczni-
ków 2004 i 2003. Tu zwycięzcami zostali: dziew-
czynki – 1 miejsce Aleksandra Guzowska (SP 
Siedlęcin), 2 miejsce Julia Lachowicz (SP Siedlę-
cin), 3 miejsce Karolina Bogdziewicz (SP Ubo-
cze); chłopcy – 1 miejsce Tomasz Sokołowski (SP 
Rząsiny), 2 miejsce Mateusz Bigaj (SP Ubocze), 
3 miejsce Marceli Chomontowski (SP Ubocze).

Kolejna kategoria to młodzież gimnazjalna. 
Wśród dziewcząt zwyciężyły: Nikola Replin – 
gimnazjum w Olszynie i Sylwia Chłond – gimna-
zjum w Gryfowie Śl.; wśród chłopców triumfowa-
li uczniowie gimnazjum z Gryfowa Śl.: 1 miejsce 
Maciej Celuch, 2 miejsce Emanuel Żuk, 3 miejsce 
Patryk Wolak. 

Bieg główny wygrał Mate-
usz Dąbrowa z Ubocza. Dyplomy 
i  medale uczestnikom biegu wrę-
czał Św. Mikołaj w osobie Burmi-
strza Gminy i Miasta Gryfów Śl., 
Olgierda Poniźnika, a asystowała 
mu Śnieżynka – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. W. S. Reymonta 
w Uboczu Anna Pląskowska. Całą 
imprezę prowadziła Dyrektor M-
-GOK Anna Michalkiewicz, ko-
ordynatorami byli Paweł Kaczmar 
i Alicja Kuźniarz – nauczyciele  
SP w Uboczu.

Każdy z uczestników mógł li-
czyć na gorącą herbatę oraz słodki 

poczęstunek który ufundowali: Zakład Piekar-
niczo-Cukierniczy Krasuccy w Gryfowie Śl., 
Piekarnia w Gryfowie Śl. Państwo Wnukowicz, 
Mirosława i Jerzy Horbacz Piekarnia – Cukiernia 
w Gryfowie Śl. oraz Piekarnia Olszyna Lubańska 
Pan Grzegorz Kownacki. Fundatorem czapek 
mikołajkowych i dyplomów były firmy: „El-Stan” 
Stanisław Fronc Gryfów Śl. oraz firma „Lilianka” 
Usługi Ogólnobudowlane Olszyna. O oprawę fo-
tograficzno-medialną zadbał pan Lech Seremak, 
Medale dla zwycięzców ufundował Gryfowski 
Ośrodek Kultury, opiekę medyczną sprawowała 
pani Renata Celuch.

Organizatorzy serdecznie dziękują uczestni-
kom, opiekunom, sponsorom i wszystkim zaan-
gażowanym w organizację VI Ogólnopolskiego 
Mikołajkowego Biegu Ulicznego.

Dobiegły końca tegoroczne prace w sadzie w Wieży. Gwo-
li przypomnienia, stowarzyszenie Awantura złożyło wniosek 
napisany przez wieżankę Anetę Subocz do stowarzyszenia 
Pegaz. Stowarzyszenie Pegaz z kolei złożyło duży projekt 
w skład którego wchodziła m.in. nasza inicjatywa do NFO-
ŚiGW i pozyskało fundusze na realizację oddolnych inicjatyw.

Prace w Wieży wykonane w roku 2015 objęły wykarczowa-
nie terenu oraz nasadzenie nowych krzewów i drzew. Dzięki 
pracy społecznej, zaangażowaniu około 30 wolontariuszy uda-
ło się uprzątnąć teren i dokonać nasadzeń. Ostatnim etapem 
tegorocznych prac było otulenie sadzonek sianem, aby łatwiej 
im było przetrwać zimę.

Na przyszły rok planowane są kolejne prace, które obej-
mą przygotowanie ścieżki z geokraty, przygotowanie hotelu 
dla owadów zapylających oraz po-
stawienie kompostownika. Inicjaty-
wa realizowana w ramach projektu: 
„Małe wielkie pomysły – wspólnie 
chrońmy środowisko.” Inicjatywa 5: 
Odtworzenie sadu starych odmian 
drzew owocowych. Sad Pokazowy. 
Sfinansowano ze środków Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w wysokości 
22 880,00zł. 

Alicja Kuźniarz

Mały wielki pomysł na sad
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Czarnoksiężnik ma 29 lat, mieszka w Kędzierzynie Koźlu, jest mala-
rzem i rysownikiem. Najczęściej posługuje się akrylem, tuszami, ołówkiem 
i węglem. Literatura fantastyczna i muzyka pomiędzy metalem a symfonią, 
to dwie główne siły, które inspirują go jako artystę. Natchnieniem jest dla 
niego także astrologia oraz starożytna mitologia i symbolika 4 grudnia był 
w gryfowskiej galerii ECKI świętem eksperymentu artystycznego Arkadiu-
sza Eliona Masalskiego. Jak na czarnoksiężnika przystało, autor oczarował 
publiczność swoimi obrazami. Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć wer-
nisażu mamy dobrą wiadomość. Wspaniałe prace Eliona można oglądać do 
końca roku w godzinach pracy Biblioteki Publicznej.

20 listopada gryfowscy miłośnicy poezji spotkali się w Bibliotece Pu-
blicznej na wieczorze poetyckim Jana Owczarka zatytułowanym „Strofy 
nad brzegiem Kwisy”. Wieczór był prawdziwą ucztą duchową zarówno 
dla pasjonatów słowa pisanego, jak i wielbicieli metafizycznych anegdot 
i legend. Poeta lubi wędrować, a poezja w jego przekonaniu to stan, a nie 
chwila. Jako pielgrzym wie, że droga jest pełna znaków, których wypatru-
je cierpliwie na swoich szlakach. Czyta pismo chmur i pozdrawia odrzu-
towce prujące po niebie. Wciąż mieszka w Królestwie Marzeń. W gry-
fowskiej bibliotece można wypożyczyć tomiki poetyckie autorstwa pana 
Jana. Serdecznie zapraszamy. 

Piątek 13 listopada w gryfowskiej bibliotece nie miał w sobie niczego 
pechowego, wręcz przeciwnie. W galerii ECKI odbył się w tym dniu 
wernisaż fotografii poplenerowej Był czas, która przybyła do nas z za-
przyjaźnionych z naszym miastem Gryfic. Gościem specjalnym wernisa-
żu była dyrektor Gryfickiego Domu Kultury Róża Szuster. To właśnie 
ona jest inicjatorką organizowanej od kilkunastu lat imprezy pod nazwą 
Artystyczne Spotkania Przyjaciół, na którą składają się m.in. plenery fo-
tograficzny i malarski. Na wystawie zaprezentowane zostały prace, które 
powstały na tegorocznym plenerze w Gryficach-Rybokartach oraz foto-
grafia szlachetna (wykonana techniką kalotypii) autorstwa Ryszarda Po-
prawskiego „Portrety gryfickie”.

Oprawę muzyczną wernisażu stworzył duet Zygmunt Bodak (akorde-
on) i Włodzimierz Zdzienicki (harmonijka).

Czas w Gryficach zatrzymany
Wydarzenia kulturalne w Gryfowie Śląskim

Poeta o duszy pielgrzyma

Czarnoksiężnik

 22 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Ślą-
skim ruszył nowy, wspaniały cykl wydarzeń kulturalnych pod nazwą „Kola-
cja z artystą”. Inauguracją tego „smakowitego” początku było przedstawienie 
teatralne w reżyserii Henryka Adamka pt: „Mąż mojej żony”. Genialne role 
zagrane przez wyśmienitych aktorów Jacka Grondowego oraz Piotra Ko-
nieczyńskiego przeniosły publiczność w świat dobrego humoru, ukazując 
jednocześnie istotne problemy współczesnego świata. Żywe reakcje widzów 
w czasie oglądania spektaklu, końcowe owacje na stojąco, jak i błyskawicznie 
wyprzedane bilety, utwierdziły nas w przekonaniu, że cykl wydarzeń, jaki pla-
nujemy dla gryfowskiej publiczności odbije się pozytywnym echem. Dlatego 
już dzisiaj zapraszamy na kolejną „Kolację z artystą”. Szczegóły niebawem na 
naszej stronie internetowej (www.mgokgryfow.pl) oraz profilu facebook’o-
wym (www.fb.com/mgokgryfow).

Kolacja z artystą

Fot. Magdalena Antonowicz

Fot. Agnieszka Szymańska

Oprac. Marzena Wojciechowska

Magdalena Antonowicz
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14 listopada po raz IX do świetlicy wiejskiej 
w Proszówce na zaproszenie sołtysa Jana Augu-
sta, Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia Rozwoju 
Proszówki przybyło grono szanownych gości, 
włodarze miasta, radni, panie sołtysowe, zespo-
ły ludowe, przedstawiciele kultury oraz  miesz-
kańcy wsi. Podczas części oficjalnej ujawniły się 
talenty poetyckie burmistrza Olgierda Poniźni-
ka i niżej podpisanej, wszyscy poznali historię 
życia św. Marcina i usłyszeli zabawne wierszyki 
o mieszkańcach Proszówki.

Wspólne, wielopokoleniowe spotkanie udało 
się zorganizować dzięki projektowi Inicjatywa 
Lokalna Gminy Gryfów Śląski  „Marcińskie 
Świętowanie – przy gęsinie wspólne biesiado-
wanie”.

Na św. Marcina najlepsza gęsina, więc nie 
mogło jej zabraknąć na stołach, pieczona gęś, 
pierogi z gęsiną zadowoliły podniebienia naj-
wybredniejszych smakoszy. Muzyczną oprawę 
wieczoru zapewniły zespoły – Sołtysowe Gry-
finki, Podolanie i  Rząsinianki. Wesołe i pełne 
emocji zmagania podczas konkursów zręczno-
ściowych  dostarczyły nam wiele radości, a wy-

27 listopada w Sali Mieszczańskiej lwówec-
kiego Ratusza odbyło się uroczyste zakończenie 
konkursu fotograficznego pn. „Miejsca niezwykłe 
Ziemi Lwóweckiej”, organizowanego przez Po-
wiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lwów-

Trójka laureatów z Gryfowa 
ku Śląskim w ramach zadań powiatowych. Te-
matem przewodnim konkursu była promocja 
atrakcyjnych przyrodniczo, architektonicznie 
i kulturowo miejsc powiatu lwóweckiego, a jego 
głównym celem – zaszczepienie w mieszkańcach 

powiatu chęci poznawania „Małej Ojczyzny”, roz-
budzenie zainteresowań kulturą regionu, rozwija-
nie wrażliwości w dziedzinie fotografii oraz po-
pularyzacja samej fotografii jako dziedziny sztuki. 
Konkurs odbywał się w dwóch etapach: na pozio-
mie gminnym i powiatowym, a współorganizato-
rami pierwszego z nich były wszystkie biblioteki 
gminne – w Lwówku Śl., Gryfowie Śl., Lubomie-
rzu, Mirsku i Wleniu. Wpłynęło blisko 70 zdjęć 
od 23 uczestników, z których w drugim etapie 
komisja konkursowa w składzie: Daniel Antosik 
– przewodniczący komisji, Aleksander R. Hołoga 
i Zbigniew Ruta – członkowie komisji, wyłoniła 
zwycięzców.

Wśród nich, w kategorii dorośli znalazło się aż 
troje gryfowian:
III miejsce zdobył Robert Grzelczak, natomiast 
wyróżnienia: Czesława Kołodziejska i Dariusz 
Majchrowski. Serdecznie gratulujemy.

Uroczystemu zakończeniu konkursu towarzy-
szyło otwarcie wystawy prac pokonkursowych, 
którą obecnie obejrzeć można w holu lwóweckie-
go ratusza. Serdecznie zapraszamy! 

Marcińskie świętowanie

Sekretarz Rady Sołeckiej 
Kamila Zajączkowska

grane zespoły cieszyły się z sukcesu. Integracja 
między nami była szczególna, ponieważ taka 
wspólna biesiada łączy zarówno i pokolenia, 
i ludzi różnych stanowisk, i poglądów. Jadła, 
pieśni i śmiechu nie brakło nam do rana, więc 

wszyscy uznaliśmy, że zabawa była bardzo uda-
na. W przyszłym roku jubileuszowa X biesia-
da... będzie się działo.

Fotografię nadesłał do redakcji pan Wiesław Kutni. Dziękujemy.

Miasto we mgle...
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Dziś przedstawiamy Państwu kolejny zespół, który zasłynął prawdzi-
wą pasją grania na ówczesnej gryfowskiej scenie muzycznej. Była to grupa 
PROTMET, działająca latach 1969-19 80 w Wieży. Założycielem tego 
gitarowego zespołu był Włodzimierz Zgryz. Pamiętający tamte czasy 
wspominają, że panowie grali dużo i z powodzeniem.

Skład zespołu: Włodzimierz Zgryz – gitara i śpiew, Waldemar Pie-
truszewski – śpiew, Edward Dziama – gitara akord. i śpiew, Zdzisław 
Antonowicz – gitara basowa, Zbigniew Cybulski – perkusja.

Za nami „Andrzejkowe Gawędy” a właściwie „Jarkowe Gawędy”, 
gdyż naszymi prelegentami byli Jarosław Niebieszczański i dr Jarosław 
Bogacki zbieżność imion w ten magiczny andrzejkowy wieczór prawdo-
podobnie nieprzypadkowa. Frekwencja dopisała, a nawet trochę zasko-
czyła, w ten piątkowy wieczór przybyło wielu sympatyków i przyjaciół 
naszego Towarzystwa Miłośników Gryfowa Śląskiego jak i Gryfowskie-
go Towarzystwa Cyklistycznego. Nasi goście obejrzeli filmik nakręcony 
przez Jarka Niebieszczańskiego, podsumowujący sezon rowerowy 2015 
Gryfowskiego Towarzystwa Cyklistycznego. Przypomnę, że gryfowscy 
cykliści to nieformalna grupa, która już od pięciu lat, rowerami przemie-
rza góry i doliny naszej gminy i nie tylko. Jest organizatorem niedzielnych 
wycieczek rowerowych, promujących naszą gminę. Mottem przewodnim 
Gryfowskiego Towarzystwa Cyklistycznego jest hasło „Zawsze w nie-
dzielę, zawsze o godzinie 10.00 i zawsze z gryfowskiego rynku”. 

Drugim punktem naszych „Andrzejkowych Gawęd” była historia 
zakładu Greiff-Werke przedstawiona przez dr Jarosława Bogackiego. 
Wrażenie robiły unikatowe fotografie wojenne, wykonane w lutym 1945 
roku na terenie dawnych zakładów odzieżowych „Gryfex” w Gryfowie 
Śląskim. Po części oficjalnej nastąpiła część nieoficjalna, przy kawie, her-
bacie dobrym cieście i symbolicznej lampce wina, nasi goście dyskutowali 
i komentowali przedstawione prezentacje.

Końcowe chwile naszego spotkania umilał nam swoją grą na harmo-
nii, niezawodny Zygmunt Bodak a przemykająca na zdjęciach „Czarna 
Dama” to pani Jola z biblioteki, która w salce obok „lała wosk” wraz 
z przybyłymi na andrzejkowy wieczór dziećmi. Dziękuję wszystkim któ-
rzy przyczynili się do sprawnego przebiegu naszego przedsięwzięcia kul-
turalnego. Dziękuję publiczności za tak liczne przybycie, bez was drodzy 
gryfowianie istnienie naszego Towarzystwa nie miałoby sensu. 

Andrzejkowe Gawędy

Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego i Gry-
fowskie Towarzystwo Cyklistyczne życzą miesz-
kańcom miasta i gminy Gryfów Śląski Wspaniałych 
świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni 
w nadchodzącym roku 2016 oraz szampańskiej za-
bawy sylwestrowej

Był taki zespół...
Kontynuujemy cykl wspomnieniowy o gryfowskich zespołach muzycznych. Jako, 

że pamięć bywa zawodna, w tekstach, szczególnie w nazwiskach, mogą pojawiać 
się błędy, będziemy wdzięczni za wszelkie poprawki, uwagi i uzupełnienia.

Redakcja

Jan Wysopal TMG
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OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów 

Śląski informuje, że wykazy nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży, 
oddania w użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, najem, dzierżawę w roku 
2015 znajdują się na tablicy ogłoszeń 
w  siedzibie Urzędu Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski oraz na stronie interne-
towej www.gryfow.pl i www.bip.gry-
fow.pl na zakładce nieruchomości. 

Miło nam poinformować, że nasze miasto wzbogaciło się o nowe formy ochrony przyrody. Uchwałą 
Nr XIV/68/15 z dnia 27 listopada 2015 r. Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski ustanowiła dwa nowe 
pomniki przyrody: Cyprysik Lawsona (Chamaecyparis lawsoniana) – grupa 3 szt. drzew o obwodach 
110 cm, 160 cm i 152 cm, rosnących na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej oraz Dąb szypuł-
kowy (Quercus robur L.) – 1 szt. o obwodzie 325 cm, rosnący przy ul. Lwowskiej w Gryfowie Śląskim 

Nowe pomniki przyrody w naszym mieście

Z przyjemnością informujemy, że zakończyły się prace na pomniku przyrody ożywionej (platan 
klonolistny) zlokalizowanym w parku przy ul. Parkowej w Gryfowie Śląskim. Zabiegi pielęgnacyj-
ne obejmowały m.in. usunięcie posuszu w koronie drzewa, wykonanie ogrodzenia i oznakowania 
obiektu. Środki na sfinansowanie tego zadania pochodzą w 20% z budżetu gminy oraz w 80% z do-
tacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego, o którą gmina zaczęła się starać już w 2014 r.

W ostatnim czasie gryfowska Ochotnicza Straż Pożarna wzbogaciła się o nowy zestaw hydrau-
liczny „Holmatro”, którego wartość to 91.260,00 zł. - Sprzęt ten służyć będzie przede wszystkim do 
ratowania osób uwięzionych w samochodach podczas wypadków i kolizji drogowych – podkreśla bur-
mistrz Olgierd Poniźnik. – Ma to szczególne znaczenie w związku z przebiegiem przez naszą gminę 
drogi krajowej nr 30.

 Na zakup tego sprzętu miejscowi pożarnicy otrzymali dotację z Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej w wysokości 32.000,00 zł, a także finansowe wsparcie z Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wrocławiu (środki przekazane przez firmy ubez-
pieczeniowe) – 26.000,00 zł. Pozostała kwota, a więc 33.260,00 zł pochodziła z budżetu gminy.

Nowy zestaw hydrauliczny 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Drodzy Mieszkańcy Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski, 

Mili Goście

Minął kolejny rok i zbliżają 
się długo oczekiwane 

Święta Bożego Narodzenia. 
Nadchodzą wyjątkowe dni w roku, 

w których gasną spory, 
milkną kłótnie a otwierają 

się ludzkie serca.

Pięknie ustrojona choinka, 
wesołe dźwięki kolęd, 

radość, ciepło, życzliwość 
i nadzieja oznajmiają, że nadszedł 

czas odpoczynku i świętowania.

Niech magia Bożego Narodzenia 
sprawi, że radość i miłość zawita 

do każdego domu a nadzieja, 
spokój i szczęście zagoszczą 

w sercu każdego z Nas.

Życzymy Państwu 
najpiękniejszych Świąt Bożego 

Narodzenia i pomyślnego
 Nowego 2016 Roku.

Jerzy Andrzejczak 
– Sekretarz Gminy 

i Miasta Gryfów Śląski
wraz z pracownikami Urzędu Gminy 

i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zabiegi pielęgnacyjne zakończone

Oprac. Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Jerzy Andrzejczak
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W grudniu zakończyły się prace związane 
z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania 
wody przy ul. Jeleniogórskiej w Gryfowie Ślą-
skim. Głównym wykonawcą prac była firma 
„FUNAM” Sp. z o.o. z Wrocławia. 

W ramach inwestycji wykonano:
a) zbiornik wyrównawczy na wodę pitną o obję-
tości V = 2 x 150 m³. Zbiornik ma kształt cylin-
dra o średnicy wewnętrznej 10 m i wysokości do 
stropu żelbetowego 4,6 m. Jest ocieplony styro-
pianem (ściany i stropodach) oraz otynkowany 
tynkiem cienkowarstwowym. Jego powierzch-
nia zabudowy wynosi 88 m², a kubatura 450 m³;
b) odstojnik popłuczyn – prostokątny zbiornik o 
konstrukcji żelbetowej o wymiarach wewnętrz-
nych 5 x 5 m. Zbiornik ten jest całkowicie za-
głębiony w gruncie, przykryty płytą żelbetową 
z dwoma włazami i kominkiem wentylacyjnym. 
Jego powierzchnia zabudowy wynosi 29,2 m²;
c) kontenerowy SUW – wykonany został z 5 
kontenerów stalowych ustawionych 

Prace związane z modernizacją 
i rozbudową SUW przy ul. Jeleniogórskiej

 w Gryfowie Śląskim dobiegły końca
na żelbetowym fundamencie typu rusztowego. 
Konstrukcja stropodachu została wykonana 
z kwadratowych rur łączonych za pomocą spa-
wania. Stacja kontenerowa została obudowana 
i  przykryta płytami warstwowymi firmy RU-
UKKI z rdzeniem poliuretanowym;
d) zagospodarowanie terenu tj. fragment drogi 
dojazdowej, dodatkowe punkty świetlne, zieleń 
towarzysząca.

Dzięki wykonaniu inwestycji do kranów 
mieszkańców Gminy Gryfów Śląski (Gryfów 
Śląski, Krzewie Wielkie, Młyńsko, Wieża, 
Proszówka) popłynie czysta w pełni uzdatnio-
na woda. Całkowita wartość inwestycji zosta-
ła sfinansowana ze środków własnych Gminy 
Gryfów Śląski, a jej wartość wyniosła: prace 
budowlane – 2 265 721,46 zł brutto, nadzór 
inwestorski – 38 000,00 zł brutto. Łącznie  
– 2 303 721,46 zł brutto.

Bartłomiej Cybulski 
– Inspektor ds. inwestycji

28 listopada br. w Sali Ślubów gryfowskiego ratusza zgromadziło się 12 par, które wraz ze swoimi najbliższymi oraz włodarzami miasta i gminy 
świętowali ów złoty jubileusz. Nie mogło zabraknąć więc burmistrza Olgierda Poniźnika, sekretarza gminy i miasta Jerzego Andrzejczaka, przewod-
niczącego Rady Miejskiej Roberta Skrzypka oraz kierowniczki gryfowskiego USC Jolanty Dudzik. Wśród jubilatów znaleźli się – Sabina i Stanisław 
Pejscy, Józefa i Aleksander Juszkiewiczowie, Danuta i Władysław Więcewiczowie, Teresa i Roman Kucowie, Janina i Mirosław Malinowscy, 
Kazimiera i Stanisław Kowalscy, Wanda i Andrzej Pukowie, Teresa i Henryk Kordalscy, Nell i Jan Kijowscy, Jadwiga i Wacław Kuźmiczowie, 
Matylda i Antoni Ściganowie oraz Stanisława i Jan Huninkowie. 

Burmistrz Olgierd Poniźnik podkreślił, że na żaden medal nie pracuje się tak długo, jak na ten, który przyznaje Prezydent RP z okazji 50-lecia mał-
żeństwa. Aby go otrzymać, trzeba razem przeżyć aż 18.250 nocy. Dziś ich świadectwo wspólnego życia jest bardzo ważne. Raz pobrawszy się nieustannie 
muszą siebie odkrywać, przepraszać, szukać kompromisu i porozumienia, by w końcu polubić swoje wady i słabości. Raz skosztowaną słodycz kochania 
stale wzbogacać, a przy tym wzajemnie się szanować i bardziej wymagać od siebie niż od współmałżonka. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła, jak 
zawsze niezawodna, Gryfowska Kapela Podwórkowa

Złote Gody

Artur Grabowski

Podziękowania
Bardzo serdecznie dziękuję niżej wymie-

nionym osobom za podarowanie choinek, 
które stanowią dekorację świąteczną przy 
naszych obiektach – Ratusz, Rynek, Kościół 
pw. św. Jadwigi i Przychodnia Zdrowia:
Pani Edycie Wróblewskiej-Schouwenaar
Państwu Angeli i Mirosławowi Byczko
Mieszkańcom budynku przy ul. Szkolnej 1
Zarządowi Spółki Wodnej w Uboczu

Burmistrz Gminy i Miasta 
Olgierd Poniźnik

***
Serdecznie dziękuję panom Andrze-

jowi Kownackiemu, Adamowi Radkie-
wiczowi i Damianowi Baszakowi – stra-
żakom z OSP w Uboczu za posezonowe 
oczyszczenie fontanny miejskiej w Gryfo-
wie Śląskim.

Zastępca Burmistrza Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski Andrzej Tartak
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Pierwszy rok kadencji dobiega końca. O tym, 
co się udało, z czego możemy być dumni, a co 
należy poprawić oraz o planach na następny 
rok, mówi burmistrz Olgierd Poniźnik w roz-
mowie z Marzeną Wojciechowską i Małgorzatą 
Szczepańską.

WODA I DROGI

Jakie były najważniejsze gminne zadania in-
westycyjne w mijającym roku?
 
 
 
 
 
 
 
 

W tym roku największym i zdecydowanie 
najbardziej kosztownym zadaniem inwestycyj-
nym była budowa nowoczesnej stacji uzdat-
niania wody. Musieliśmy to zrobić, ponieważ 
przekroczone były dopuszczalne ilości związ-
ków żelaza i manganu i woda była warunkowo 
dopuszczona do spożycia do końca tego roku. 
To zadanie kosztowało nas ok. 2.308 tys. zł. 
W ramach tej inwestycji powstał m.in. nowy, 
żelbetonowy zbiornik wody czystej, odstojnik 
popłuczyn, neutralizator ścieków z chlorowni, 
zaś cały obiekt będzie ogrodzony i oświetlony. 
Najważniejsze jest, że będziemy mieć zdrową, 
czystą wodę. Będąc przy temacie wody pitnej, 
to przyjęliśmy zasadę, że jak odnawiamy na-
wierzchnie ulic i dróg to wymieniamy jednocze-
śnie sieć wodociągową. Tegoroczne przykłady 
takiego kompleksowego działania to remonty 
ulic Młyńskiej, Garbarskiej, Rybnej. Zdajemy 
sobie sprawę, że wymiana sieci wodociągowej 
jest konieczna w ponad 60% ulic w  mieście. 
Na przyszły rok założyliśmy w budżecie środ-
ki na montaż nowych zasuw, robimy to po to, 
by w razie jakiejkolwiek awarii nie trzeba było 
odłączać pół miasta od dostępu do wody, tak jak 
jest to czynione obecnie przy awariach starych, 
zardzewiałych zasuw. Wymiana sieci wodo-
ciągowej czeka nas przez całą kadencję, choć 

wiemy, że problemem będzie brak unijnych 
środków finansowych. Wszystkie te zadania 
będziemy realizować ze środków własnych.

W tym roku zrealizowaliśmy kilka zadań 
drogowych, zarówno ze środków własnych, jak 
i środków na usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych. Wyremontowaliśmy 
wspomniane wcześniej ul. Garbarską, Rybną, 
Młyńską oraz Targową i sąsiednie ulice, na-
tomiast w sołectwach dwie drogi w Uboczu 
oraz jedną drogę w Rząsinach z FOGR, dofi-
nansowaliśmy także remont drogi powiatowej 
w Młyńsku kwotą 126 tys zł.

Bardzo dobrze układa nam się współpraca 
z powiatem, czego dowodem jest przebudowa 
i modernizacja czterech mostów w Uboczu. 
Trwało to niestety długo, ale się szczęśliwie 
zakończyło. Chciałbym podziękować miesz-
kańcom Ubocza za ich życzliwość i cierpliwość 
w związku z utrudnieniami komunikacyjnymi. 

Dziękuję również zarządowi powiatu za od-
nowienie drogi powiatowej w Młyńsku. Obec-
nie wszystkie drogi powiatowe na terenie gminy 
Gryfów Śląski są wyremontowane.

Nie zapomnijmy także o nowym chodniku 
przy ul. Kolejowej o długości 501 m od drogi 
krajowej do dworca PKP, który przez wiele, 
wiele lat czekał na swoją kolej i został zreali-
zowany w całości ze środków finansowych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gminy na kwotę ok. 305 tys. zł. Szczególnie cie-
szy fakt, że pomimo wielu perypetii związanych 
z realizacją tego zadania, nastąpił szczęśliwy fi-
nał, co w ostateczności w sposób znaczący po-
prawiło bezpieczeństwo wszystkich użytkow-
ników ulicy.

Czego się nie udało zrobić w zakresie remontu 
dróg gminnych?

Nie zrealizowaliśmy w tym roku remontu  
ul. Słonecznej, ale zadanie to zostało zaplano-
wane do wykonania w 2016 roku. Niepokój, za-
równo nasz, jak i powiatu, budzi stan technicz-
ny ul. Floriańskiej. Mam nadzieję, że wspólnie 
z powiatem uda nam się ją wyremontować 
w przyszłym roku ze środków powodziowych.

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 
NA 2016 ROK

Jakie są najważniejsze zadania inwestycyjne 
zaplanowane na przyszły rok?

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym 
w 2016 r. będzie modernizacja oczyszczalni ście-
ków. Będzie ona podzielona na dwa etapy i pierw-
szy z nich chcemy wykonać właśnie w przyszłym 
roku. Koszt zadania to ponad 2 mln zł. W ramach 
tego zadania wykonane zostaną prace związane 
z otwartą komorą fermentacyjną, z nową techno-
logią, magazynem osadu odwodnionego, instala-
cją do odwadniania, odmierzania, dawkowania 
i mieszania osadu z wapnem. Generalnie chodzi 
o to, żeby osad z oczyszczalni wychodził w formie 
jak najbardziej bezwodnej, co jest podyktowane 
przepisami unijnymi. Z uwagi na 18-letnią eks-
ploatację oczyszczalni ścieków oprócz wspomnia-
nej wyżej części osadowej należy jak najszybciej 
wymienić kolejne urządzenia oraz usprawnić 
technologię oczyszczalni. W przyszłym roku bę-
dziemy zabiegać również o termomodernizację 
budynków: Ubocze 300, Szkoły Podstawowej 
w Gryfowie Śląskim, dwóch budynków Gimna-
zjum, budynku przy ul. Kolejowej 45 oraz dwóch 
budynków na ul. Strzelniczej tzw. „baraków”. 
Chcemy na to pozyskać środki unijne z RPO 
z osi priorytetowej „niska emisja”. To samo doty-
czy ścieków, choć zdajemy sobie sprawę, że środ-
ki unijne na to zadanie są bardzo ograniczone.

FINANSE GMINY

Często słyszy się opinię, że nasza gmina jest 
bardzo zadłużona. Czy rzeczywiście toniemy 
w długach?

Jeżeli chodzi o finanse gminy, to naprawdę 
prowadzimy politykę bardzo oszczędnościo-
wą. W ostatnich pięciu latach gmina nie brała 

Jak minął rok?
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żadnych kredytów, realizowała zadania ze środ-
ków własnych i to duże zadania m.in. budowę 
Wielospecjalistycznej Przychodni Zdrowia za  
3 mln zł czy też ostatnie zadanie, o którym już 
wspominałem, czyli stacja uzdatniania wody. 
Wbrew obiegowym opiniom, jesteśmy bardzo 
bezpieczni, zadłużenie gminy na koniec roku 
wyniesie 17% planowanych dochodów gminy. 
Jest to bardzo dobrym wstępem do pozyski-
wania środków unijnych, bo zbliża się kolejne 
rozdanie, a wiadomo, że do każdych środków 
unijnych należy dołożyć środki własne. Ostat-
nie lata bardzo mocno oszczędzaliśmy, po to, 
aby teraz być przygotowanym na ewentualne 
kredyty związane z absorpcją środków unij-
nych. Warto zwrócić uwagę, że w Gryfowie 
Śląskim dochód własny na jednego mieszkańca 
jest bardo niski, wynosi 1173 zł, dla porówna-
nia we Lwówku jest to 1704 zł, w Lubaniu 1705 
zł a w Świeradowie 4362 zł. W strukturze bu-
dżetu gminy 33% stanowią wydatki na oświatę, 
20% na pomoc społeczną i to jest ponad połowa 
naszego budżetu.

PIERWSZ Y INWESTOR W STREFIE

Specjalna Strefa Ekonomiczna w Gryfowie 
Śląskim nie miała do tej pory szczęścia, jed-
nak ostatnio coś się ruszyło…

Po kilku latach przygotowań jest pierwszy 
inwestor w strefie – pan Jarosław Mielniczyn 
właściciel firmy SOLAR ECO ENERGIA 
Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Tech-
niki Grzewczej. Firma już rozpoczęła inwestycję. 
W budżecie na przyszły rok założyliśmy środki 
na częściowe uzbrojenie strefy, doprowadzenie 
wody, wykonanie drogi dojazdowej, na którą 
pozyskaliśmy grunty od Agencji Nieruchomości 
Rolnej z Wrocławia oraz likwidację kolizji ener-
getycznej. Liczymy, że to zadanie inwestycyjne 
zostanie ujęte w programie Tauron Dystrybucja 
w przyszłym roku. O środki na pełne uzbroje-
nie strefy będziemy zabiegać ze Zintegrowanych 
Funduszy Terytorialnych, gdzie także trzeba bę-
dzie dołożyć środki własne.

Prowadzone są już rozmowy z kolejnym in-
westorem, mam nadzieję że w tej kadencji strefa 
zostanie zagospodarowana. Chcę tu bardzo po-
dziękować prezes SSE w Kamiennej Górze pani 
Iwonie Krawczyk, która administruje naszymi 
terenami, za aktywną pomoc w pozyskiwaniu 
inwestorów.

ZDROWIE
Dobrze funkcjonująca służba zdrowia w Gry-
fowie Śląskim była zadaniem priorytetowym 

poprzedniej kadencji. 
Czy udało się osiągnąć 
zamierzony efekt?

Udało się i cieszy mnie 
to w sposób szczególny. 
Cel, jakim była dobrze 
funkcjonująca podsta-
wowa opieka zdrowotna 
w naszej gminie został 
osiągnięty. W Przychodni 
Wielospecjalistycznej na 
ul. Malowniczej w ramach 
POZ zatrudnieni są czte-
rej lekarze, funkcjonuje 
ponadto dziewięć gabine-
tów specjalistycznych oraz 
nocna i świąteczna pomoc zdrowotna. Dobro-
dziejstwem tej przychodni jest fakt, że po zdia-
gnozowaniu nasi mieszkańcy są leczeni w szpi-
talu w Zgorzelcu (w ciągu 11 miesięcy tego roku 
hospitalizowano 477 naszych pacjentów).

Chciałbym w tym miejscu w sposób szcze-
gólny podziękować pani Dyrektor Zofii Bar-
czyk za troskliwa opiekę nad naszą przychodnią, 
z której w zdecydowanej większości mieszkańcy 
miasta są zadowoleni.

W temacie „zdrowie” dodam jeszcze, że 
już od nowego roku powinien funkcjonować 
w Gryfowie Śląskim gabinet stomatologiczny 
przy ul. Kolejowej 45, gdzie będą świadczone 
usługi dentystyczne także w ramach NFZ.

KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI

Gryfowianie narzekają na komunikację na 
linii mieszkańcy-gmina. Kurier Gryfowski 
ukazuje się raz w miesiącu i nie jest wystar-
czającym medium. Czy ma pan pomysły na 
poprawę przepływu informacji?

Martwi mnie wiele niedomówień na temat 
inwestycji, przedsięwzięć społecznych czy go-
spodarczych. Piętrzą się niepotrzebne napię-
cia, uwagi, niesprawiedliwe opinie wynikające 
z braku konkretnej informacji. Nie stać nas 
jednak na medium w postaci telewizji, która 
byłaby najszybsza. Obserwuję problem komu-
nikacyjny i uważam, że należy w tej kwestii 
wiele poprawić. Musimy zintensyfikować nasze 
działania na coraz popularniejszym Facebooku 
i na stronie internetowej. Zamierzam także po-
wrócić do spotkań z mieszkańcami. Robimy 
takie spotkania systematycznie w sołectwach 
i  to zdaje egzamin. W Gryfowie robiliśmy 
to w poprzednich latach ale zainteresowanie 
było znikome i pewnie dlatego się zniechę-
ciliśmy. Dziś widzę, że był to błąd, bo trzeba 

było tę komunikację budować metodą małych 
kroków. Jest to ważny obszar i zamierzam się 
z nim zmierzyć w kolejnych latach. Wierzę, że  
poprzez to uzyskamy większe zrozumienie na-
szej działalności u mieszkańców miasta i być 
może lepsze postrzeganie naszych starań.

GRYFOWSKA AKTY WNOŚĆ 

Mówi się, że Gryfów jest miastem starych lu-
dzi i nic się tu nikomu już nie chce. Jaka jest 
pana obserwacja w tej kwestii?

Jeżeli chodzi o starzenie się społeczeństwa 
to nie jest to problem wyłącznie Gryfowa Ślą-
skiego, ale szerszy obejmujący cały kraj a nawet 
Europę, zatem w tej kwestii nie odbiegamy od 
ogółu. Absolutnie zaś nie mogę się zgodzić ze 
stwierdzeniem, że gryfowianom nic się nie chce. 
Jak wszędzie tak i u nas są malkontenci, którzy 
z poziomu kanapy i sprzed telewizora krytykują 
i negują wszystko, co się dzieje jednocześnie nie 
uczestnicząc w niczym. A w Gryfowie Śląskim 
dużo się dzieje, na przykład instytucje kultury 
mają ciekawą, dostosowaną do różnych grup 
wiekowych ofertę. Ale szczególnie cieszy mnie 
fakt aktywności społecznej stowarzyszeń i or-
ganizacji pozarządowych. Najbardziej aktywni 
moim zdaniem to: Stowarzyszenie Rozwoju 
Proszówki, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzą-
siny, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ZSO-
iZ w Gryfowie Śląskim „Homo Viator”, prężnie 
działające Towarzystwo Miłośników Gryfo-
wa, Stowarzyszenie Awantura. Powstają także 
nowe, dobrze rokujące organizacje takie jak 
Stowarzyszenie „Przyjaciel Gryfowskiej Szkoły 
Podstawowej” czy też Stowarzyszenie Rozwo-
ju Sołectwa Krzewie Wielkie „Krzew”. Kto nie 
chce zobaczyć, jak wiele się dzieje w obszarze 
działalności pozarządowej, ten nie zobaczy, ze 
wspomnianego przeze mnie wyżej poziomu ka-
napy i nieuczestniczenia w niczym. Nie może-
my jednak patrzeć na Gryfów Śląski przez pry-
zmat narzekaczy i malkontentów. Spójrzmy na 
naszą gminę poprzez aktywnych mieszkańców, 
których jest naprawdę bardzo wielu i którym 
zależy na rozwoju.

Zbliżający się okres Świąt Bożego Narodze-
nia oraz Nowego Roku to okres wielu spotkań 
i  przemyśleń. Jeżeli jakieś pomysły urodzą się 
w państwa głowach, a także w głowach waszych 
gości, to proszę o przesłanie ich na moją pocztę 
e-mail: burmistrzgryfowa@o2.pl lub listownie. 
Będę wdzięczny za każdy pomysł. 

Życzę państwu zdrowych i spokojnych 
Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 
2016 Roku.

Dziękujemy za rozmowę.
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INFORMATOR POWIATOWY
Dodatkowy milion

Dodatkowy milion bonusu otrzyma powiat lwówecki za dobra współpracę w ramach utrzyma-
nia dróg wojewódzkich – zapewnił wicemarszałek województwa dolnośląskiego Jerzy Michalak, 
który wraz z Leszkiem Lochem – dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei był gościem sesji 
Powiatu Lwóweckiego. Będzie można go wydać na dowolnie przez powiat wskazany odcinek dro-
gi. W trakcie sesji okazało się, że właśnie podpisana została umowa z wykonawcą na przebudowę 
drogi wojewódzkiej nr 297 Bolesławiec-Lwówek Śl. Na inwestycję przeznaczono 30,4 milionów. 
Przebudowane będzie 14 km drogi – poszerzona zostanie jezdnia, powstaną nowe zatoki przy-
stankowe i chodniki we wszystkich miejscowościach wzdłuż drogi. Zarząd województwa planuje 
również remont dróg nr 361 Krzewie-Czerniawa oraz 360 Gryfów-Świecie. Wszystko to w ramach 
projektu INTERREG 5 Polska-Czechy, w ramach którego zmodernizowane zostanie 14 km dróg 
w obszarze powiatów lwóweckiego i lubańskiego. To dobra prognoza dla dróg wojewódzkich w na-
szym rejonie.

W związku z wyborem Rafała Ślusarza na 
Senatora RP, ślubowanie złożył Stanisław Da-
siak, który na mocy decyzji Komisarza Wy-
borczego, będzie sprawował mandat radnego 
powiatowego. 

Nowy radny powiatowy
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Poniżej fragmenty tekstów bibliotekarek. Pełne teksty artykułów oraz 
galeria zdjęć na naszej stronie internetowej www.biblioteka.gryfow.info.
Zapraszamy.

GRYFÓW ŚLĄSKI
Dzień Postaci z Bajek

5 listopada przypada Dzień Postaci z Bajek. Z tej okazji w bibliotece 
odbyły się trzy spotkania. Pierwsze miało miejsce 12 listopada, uczest-
niczyły w nim pięciolatki z przedszkolnej grupy „Muchomorki”. 13 li-
stopada rano zawitały do nas „Kotki”, a po południu odbyła się zabawa 
z uczestnikami koła bibliotecznego (...)

Święto Pluszowego Misia 
(…) Do biblioteki przybyła grupa przedszkolaków „Wiewiórki” czy-

li 4 i 5 latki z opiekunkami Barbarą Baszak i Katarzyną Janaszek. Aby 
wejść do Krainy Misiów dzieci musiały wykonać misiowe bilety wstępu. 
W trakcie imprezy zapoznano dzieci z historią misiowego święta, dzieci 
wysłuchały też bajeczki pt. Marzenie małego misia (…) 

Jestem sobie przedszkolaczek... tak o sobie mogą z dumą mówić dzieci 
z grup „Słoneczka” i „Motylki” z  Przedszkola Publicznego w Gryfowie, 
gdyż  ich uroczyste pasowanie odbyło się  26 i 27 listopada w poszcze-
gólnych grupach.Dzieci zaprezentowały swój talent muzyczny, chore-
ograficzny i taneczny. U rodziców można było dostrzec łzy i uśmiechy 
podczas występów, ze szczególną uwagą wszyscy słuchali przyrzeczenia 
przedszkolaka, ciekawe ile z tych słów dzieciaczki zapamiętają na dłużej? 
Panie przedszkolanki:  grupa Słoneczka – Agata Mrozik, Aneta Szeliga 
i Agnieszka Zięba,  grupa Motylki – Elżbieta Dubaniewicz, Monika An-
drzejewska i Danuta Jerzmanowska, w przygotowanie pięknego święta 
dzieci włożyły swoje serce, czas i cierpliwość, i należą się im wielkie słowa 
podziękowania.  Uroczystego pasowania dokonały dyrektor Małgorzata 
Krakowska i zastępca Bożena Kulesa, wprowadzając swoich podopiecz-
nych w grono przedszkolaków! Po części artystycznej był czas na wspólne 
zdjęcia i poczęstunek. Pierwsze występy naszych dzieci były szczególnie 
piękne, dostarczyły nam wielu wzruszeń  i już się nie możemy doczekać 
następnych.

Słoneczka i Motylki przedszkolakami!

W bibliotekach bajkowo, andrzejkowo i misiowo
UBOCZE
Puchatek w Uboczu

Przedszkolaki przybyły na spotkanie z Puchatkiem ze swoimi plusza-
kami. Bawiły się wesoło malując, rozwiązując zagadki i krzyżówki. Tań-
czyły z misiem w kole oraz oglądały książki, których głównym bohaterem 
jest miś. Brały udział w konkursach typu wylizywanie miodku na czas itp.

Andrzejki
Świetlica środowiskowa wraz z biblioteką zorganizowały wieczór an-

drzejkowy przy muzyce. Udało się stworzyć aurę magii i czarów. Młode 
wróżbitki przepowiadały przyszłość, każdy chciał wiedzieć co go czeka. 
Frekwencja była bardzo duża. Każdy mógł wybrać coś dla siebie: karaoke, 
taniec, gry i zabawy, tenis stołowy itp. 

RZĄSINY
Andrzejki 

27 listopada w bibliotece w Rząsinach odbyły się andrzejki. Tańce 
przy muzyce i zabawne wróżby były głównymi atrakcjami wieczoru. Mu-
zyczne hity: kaczuchy, kazaczoki i makarena, taniec z balonami, zabawa 
w podawanie okularów wciągnęły maluchy bez reszty (miss okularów zo-
stała Julia Strug). Jadwiga Miłan

Jolanta Kuczyńska

Joanna Czerwiec

Kamila Zajączkowska





GRUDZIEŃ 2015 KURIER GRYFOWSKI  13

W SP w Rząsinach
Wieczornica patriotyczna

97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Szkoła Podstawo-
wa w Rząsinach obchodziła w świetlicy wiejskiej. Na Wieczornicy Patrio-
tycznej 11 listopada o godz. 17.00 zgromadzili się nauczyciele i uczniowie, 
mieszkańcy wsi, harcerze oraz przedstawiciele władz lokalnych z osobą 
burmistrza Olgierda Poniźnika na czele. Część oficjalna rozpoczęła się po-
witaniem gości przez prezesa Stowarzyszenia Wsi Rząsiny Stanisława Cza-
jewicza i panią sołtys Katarzynę Jezierską. Wprowadzono sztandar szkoły 
i odśpiewano hymn narodowy.Program artystyczny przygotowany przez 
panią Małgorzatę Zapartę rozpoczęły występy dzieci z szkolnego koła ar-
tystycznego. Odśpiewali piosenkę a cappella i wyrecytowali kilka wierszy 
o tematyce patriotycznej. Następnie mikrofon udostępniono gościom, któ-
rzy chętnie zaprezentowali swój talent wokalny, m.in. Ryszard Szymanel, 
Witold Mikos, ks. Krzysztof Żmigrodzki. Wszystkie pieśni były śpiewane 
przy akompaniamencie akordeonu, na którym grała pani Zuzanna Łach. 
Zebrani chętnie uczestniczyli w konkursie polegającym na odgadnięciu ty-
tułów wyświetlanych fragmentów filmów z muzyką patriotyczną.

Uroczystość zakończyło przemówienie burmistrza, który podzięko-
wał za zaproszenie i wyraził uznanie dla formuły imprezy angażującej do 
wspólnych śpiewów i poczucia dumy narodowej.

Niech najlepsze myśli będą  
z Wami, gdy zasiądziecie przy wi-
gilijnej wieczerzy. Życzenia spokoju 
ducha, oddechu od codzienności, 
zdrowia oraz wszelkiej pomyślno-

ści w niepowtarzalnej atmosferze Świąt Bożego Narodze-
nia oraz sukcesów w życiu osobistym składają
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i społeczność szkol-
na Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim

EKSPRESOWE 
NAPRAWY 

PROTEZ
 DENTYSTYCZNYCH

Rząsiny 87, 
Tel. 794-090-866

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
dużo zdrowia, radości z dnia codziennego, 

awansu w życiu zawodowym 
oraz powodzenia w życiu prywatnym

życzą Rada Miejsko-Gminna 
oraz radni powiatowi 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej
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W Gimnazjum Profesor Stanisław Bereś w gryfowskim Gimnazjum

Społeczność szkolna Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfow-
skiej w szczególny sposób pielęgnuje wartości patriotyczne. Cenne są dla 
młodzieży spotkania z Kombatantami i Sybirakami, podczas których mogą 
poznać żywą historię Polski i usłyszeć relacje naocznych świadków – obroń-
ców naszego kraju. Ważna jest pamięć o przeszłości i gimnazjaliści o tym 
wiedzą, że nie można zapomnieć o tych, którzy odeszli, walcząc o wolność. 

13 listopada w auli szkoły miała miejsce bardzo podniosła uroczystość 
poświęcona rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Swo-
ją obecnością ten ważny dzień upamiętnili honorowi goście: płk Edward 
Jakubowski – prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP 
i BWP w Jeleniej Górze, Edmund Błaszczyk – wiceprezes ww. Zarządu, 
przedstawiciele Związku Kombatantów, przedstawiciele Koła Sybiraków, 
władze miasta oraz dyrektorzy miejscowych jednostek gminnych.

Na montaż słowno-muzyczny składały się sceny dotyczące losów Po-
laków żyjących w zniewolonej Polsce przeplatane licznymi pieśniami pa-
triotycznymi w wykonaniu szkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego. 
Całość przygotowali nauczyciele: pani Marzanna Krawiec oraz pan Maciej 
Styszyński. 

Następnie głos zabrał płk Edward Jakubowski, który wspomniał o przy-
padającej 13 listopada rocznicy Utworzenia Związku Walki Zbrojnej. Wy-
raził słowa uznania i podziękowania Dyrekcji i nauczycielom za kształto-
wanie w młodzieży postaw patriotycznych. Zwrócił uwagę, że Gimnazjum 
w Gryfowie Śląskim dzięki godnemu Patronowi i obecności sztandaru jest 
szkołą osiągającą bardzo dobre wyniki, że jest przykładem do naśladowania 
przez inne placówki oświatowe. Wypowiedź zakończył słowami „Wielkie 
są serca tych, którzy wybrali zawód nauczyciela”. Na zakończenie wręczył 
dyrektor Alicji Kownackiej upominek w postaci książki – „Nobliści Polscy” 
i wyraził wdzięczność za to, że mógł obejrzeć tak piękną akademię i poznać 
młodych i ambitnych ludzi, którzy w przyszłości będą decydować o losach 
naszej Ojczyzny. 

Uczniowie gromkimi brawami pożegnali przybyłych gości, a wyjątkowa 
lekcja historii na zawsze pozostanie w ich pamięci.

W tym ważnym dniu w klasach zawisły gazetki patriotyczne, a we 
wszystkich budynkach szkoły dominowały barwy narodowe. „W ten sposób 
chcieliśmy wyrazić patriotyzm i dumę z tego, że jesteśmy Polakami”- mó-
wią odpowiedzialni za wystrój uczniowie klasy III a.

16 listopada młodzież gimnazjum miała okazję poznać kolejnego wykładowcę 
Uniwersytetu Wrocławskiego – profesora Stanisława Beresia – poetę, historyka 
literatury, medioznawcę, krytyka literatury i tłumacza. W auli szkoły zgromadzili 
się uczniowie klas drugich i trzecich oraz zaproszeni tego dnia przez panią dyrektor 
Alicję Kownacką – absolwenci, którzy stanowili niemałą grupę. Swoją obecnością 
zaszczycił spotkanie Burmistrz Gminy i Miasta – Olgierd Poniźnik. Po krótkim po-
witaniu i występie szkolnego kabaretu „Jednodniówka” głos zabrał gość. Było bardzo 
ciekawie. Wykład o Stanisławie Lemie trwał godzinę i mógłby trwać dłużej, ponie-
waż ciekawość w oczach zebranej młodzieży była widoczna. Profesor sprawił, że wie-
dzą na temat filozofa i futurologa, przedstawiciela nurtu fantastyki naukowej, zainte-
resował nie tylko humanistów, bo i miłośnicy wirtualnej przestrzeni, czarnych dziur, 
cząstek i materii, mogli znaleźć w wykładzie coś dla siebie. Opowieściom o życiu 
i twórczości Lema, towarzyszyły liczne opowiastki z archiwum prywatnego profesora 
Stanisława Beresia. Wykładowca wspomniał o trudnej, ale długotrwałej znajomości, 
którą Stanisław Lem zerwał na lat dwadzieścia jednym listem, o pierwszej u niego 
wizycie i nieszablonowym zachowaniu Lema związanym z wizytą dziennikarzy, któ-
rych wyrzucił z domu po tym, kiedy po nagraniu stwierdzili, że do kamery nie włożyli 
taśmy i trzeba było zacząć wszystko od nowa, o niezliczonych ilościach papierków po 
cukierkach czekoladowych, które pisarz chomikował za szafą, o niestosowaniu się do 
zasad ruchu drogowego, o tym jak z książek nauczył się jeździć na nartach... 

A potem uczniowie pytali. Profesor odpowiadał bardzo szczegółowo o byciu ju-
rorem przy przyznawaniu literackiej Nagrody Nike. Wspomniał, że podejmowanie 
decyzji w tak prestiżowym konkursie nie jest łatwe. Zapytany o pracę, odpowiedział, 
że debiutował, mając lat siedemnaście zgrabnym i pełnym swobody pisarskiej wier-
szem. Następnie autografy, zdjęcia, rozmowy w otoczeniu rysunków wykonanych 
przez uczniów gimnazjum. A teraz czas na ciekawostkę. Jeden z absolwentów sta-
nął do zdjęcia z wykładowcą, a potem profesor chciał zobaczyć fotografię. Tłuma-
cząc, że posiada dużo mniejszy telefon, wyciągnął go spod lewej nogawki spodni. 
Trzeba przyznać, że to bardzo bezpieczne i wygodne miejsce na przechowywanie 
urządzenia. Na koniec pani Dyrektor Alicja Kownacka podziękowała profesorowi za 
przybycie, wręczając smakowitą pamiątkę. Podziękowania spłynęły również w stro-
nę pani Iwony Nowaczek i pana Pawła Nowaczka za pomoc w zorganizowaniu 
spotkania z profesorem Stanisławem Beresiem.

Pielęgnują patriotyzm

Elżbieta Demidow

Elżbieta Demidow

Do miłej zabawy przedszkolaków zaprosili Maja Siwik, Weronika Nowak 
i Michał Guzy uczniowie Gimnazjum w Gryfowie Śl.

Mikołaj w grupie przedszkolnej Wiewiórki
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W związku z bardzo dużym zainteresowaniem projektem uruchomiono nabór 
dla nowych wsi zainteresowanych wdrażaniem ofert przedsiębiorczości społecznej. 
Informacje zostały rozesłane do stowarzyszeń za pomocą poczty elektronicznej, 
a także zamieszczone na stronie internetowej. Stowarzyszenia zgłaszały się za po-
mocą kwestionariusza. Wybrane zostały te, które działają już ponad dwa lata oraz 
posiadają pomysły na wykorzystanie swoich zasobów kulturowych, przyrodniczych 
i społecznych. Dla tych stowarzyszeń przeprowadzono po 2 warsztaty, podczas któ-
rych wioski dokonały analizy zasobów miejscowości i jej otoczenia, kreowały swoje 
pomysły oraz formułowały działania i promowały oferty. Warsztaty te zostały pro-
wadzone metodą mapowania zasobów miejscowości, myślenia systemowego, pracy 
zespołowej, uczenia się w działaniu. Wynikiem tych wszystkich spotkań jest wypracowana wspólna 
oferta tematyczna wsi oparta o walory historyczne i kulturowe, rękodzieło artystyczne, kulinaria, 
stare zapomniane zawody, a także walory przyrodnicze. Trzy wybrane wioski przeszły procesy 
planowania i wdrażania oraz tworzenia oferty tematycznej. Proces ten podzielony został na etapy:
1. Warsztaty pracy nad ofertami tematycznymi wsi
2. Wyjazd do modelowej wioski tematycznej wdrażającej ofertę tematyczną
3. Realizacja działań w przestrzeni publicznej – oznakowanie miejscowości
4. Opracowanie strategii rozwoju stowarzyszenia pod kątem przedsiębiorczości i społecznej
5. Przeprowadzenie praktycznych zajęć w szkole
Efektem tych warsztatów jest włączenie nowych stowarzyszeń do Szlaku Izerskich Wiosek Te-
matycznych. Nowe wioski zyskały nowe możliwości wyrównania poziomu wiedzy oraz procesu 
społecznego z pozostałymi zaangażowanymi miejscowościami.

Tworzenie oferty tematycznej dla nowych wsi

Działanie realizowane w ramach projektu „Izerski model przedsiębiorczości społecznej jako metoda rozwoju 
stowarzyszeń i wsi tematycznych” – finansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Animatorki zabaw dla dzieci z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim Mag-
dalena Antonowicz i Anna Marcinkowska gościły z „zabawową” wizytą u sąsiadów z troszkę dal-
szej miedzy. A dokładnie w Szkole Podstawowej w Barcinku na zaproszenie Ewy Jaczeni. 

Mikołajkowa zabawa z maluchami była kolorowa i przyniosła wiele radości. Zmagania z liną, 
zabawa z chustą „Klanzy” oraz wiele innych drużynowych gier zespołowych przemieniły salę gim-
nastyczną w magiczną krainę animacji. Zabawom ruchowym towarzyszyły także warsztaty pla-
styczne w postaci tworzenia kartek świątecznych i ozdób. Dziękujemy za zaproszenie i możliwość 
nabywania coraz większych doświadczeń.

Propozycja urodzin w M-GOK Gryfów Ślą-
ski stanowi alternatywę dla organizacji urodzin 
w  salach zabaw dla dzieci. Oferujemy nie tylko 
2  godziny świetnej, kreatywnej zabawy według 
autorskiego scenariusza, ale przede wszystkim 
spędzenie czasu w twórczy, rozwijający sposób.

Urodziny odbywają się w specjalnie przygo-
towanej i odosobnionej na ten dzień sali wido-
wiskowej M-GOK. Jubilat ma możliwość wy-
boru scenariusza według własnych zainteresowań 
i  upodobań. Motywem przewodnim może być 
m.in.: Kraina Lodu, Minecraft, Świat Dinozau-
rów, Księżniczki i Rycerze, Poszukiwanie Skarbu, 
Harry Potter, Świnka Peppe, Klub Myszki Miki, 
Mali Einsteini i rakieta, Eskperymentalne, Egip-
skie, Detektywistyczne, Podwodny Świat, Kow-
boje i Indianie, Sportowe, taneczne, Artystyczne, 
Pirackie, Balonowe. bohaterowie Disneya wiele 
innych...- Jeśli jubilat ma jakąś ulubioną postać, 
bajkę lub hobby - piszemy scenariusze związane 
z ulubionym motywem Jubilata!
PAKIET URODZINOWY ZAWIERA:
– zaproszenia dla gości, 
– 2 godziny zabawy z animatorami
– autorski scenariusz imprezy
– zabawy ruchowe i plastyczne
– piniatę
– malowanie twarzy
– modelowanie balonów
– dekorację sali
– materiały plastyczne
– poczęstunek dla dzieci (przekąski i napoje)
– kolorową zastawę
– drobny upominek 
– podziekowania dla gości
– zdjęcia z urodzin
Koszt: 300 zł + VAT
* dodatkowo teatrzyk kukiełkowy lub zajęcia taneczne

Magdalena Antonowicz

Warsztaty kreatywne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury cieszą się ogromnym powodze-
niem wśród dzieci. Z tygodnia na tydzień frekwencja naszych milusińskich na zajęciach jest coraz 
większa, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. W trakcie codziennego, godzinnego spotkania ma-
luchy pod okiem instruktor Anny Marcinkowskiej tworzą wspaniałe prace artystyczne. Obecnie 
dzieci wykonują wszelkiego rodzaju ozdoby świąteczne, które można będzie nabyć na stanowisku 
M-GOK podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego 19 grudnia na gryfowskim rynku.

Warsztaty kreatywne

M-GOK z wizytą u sąsiadów

OGŁOSZENIE DROBNE
Wynajmę mieszkanie w Gryfowie, 

90m2, ul Strzelnicza 14/7. 
Więcej informacji pod numerem 

telefonu 506-131-733

Serdeczne życzenia radosnych Świąt
w cieple rodziny, pięknie pachnącej 

choinki, zdrowia i energii na co dzień 
oraz uśmiechu i życzliwości 

na każdy dzień Nowego Roku
wszystkim klientom Agencji Pocztowej 

życzy Iwona Brodzińska
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Muzyka towarzyszy mi od dzieciństwa
Podziel się z nami swoją pasją

Z Eweliną Lichman rozmawia Marzena Wojciechowska

Cieszę się, że po raz kolejny w naszym cyklu 
możemy przedstawić na łamach Kuriera artyst-
kę wszechstronną.

Ja również bardzo się cieszę, że ponownie 
mam ogromną przyjemność gościć na łamach 
Kuriera Gryfowskiego.

Ma pani wiele talentów, jaka dziedzina jest naj-
bliższa pani sercu?

Muzyka. To ona towarzyszy mi od dzie-
ciństwa, gram na skrzypcach, wiolonczeli 
i  gitarze. Komponuję, improwizuję, ekspe-
rymentuję, współpracuję z innymi artystami. 
Samodzielnie robię instrumenty muzyczne. 
Na przykład na potrzeby audycji „Tajniki Muzy-
ki i Smyki" powstały trzy harfy, bębenki, brzęka-
dełka, skrzypce i inne instrumenty.

Projekt Tajniki Muzyki i Smyki to bardzo cie-
kawe przedsięwzięcie. Skąd pomysł na taką 
formę?

To tęsknota za dzieciństwem i programami, 
które oglądałam jako dziecko – „Piątek z Pan-
kracym”, „Budzik”, „Teleranek” (podobno raz nie 
było). Razem z moim psem Bodziem tworzymy 
audycje w bardzo podobnej konwencji, które 
w formie filmów publikuję na YouTube na na-
szym kanale. Audycje były też emitowane w TV 
regionalnej. Uczymy, bawimy i rozśmieszamy, co 
sprawia, że dzieci chętnie nas oglądają, a także 
przychodzą na zajęcia.

Co dają dziecku takie umuzykalniające zajęcia?
Cykl zajęć i programów „Tajniki muzyki 

i  Smyki" ma za zadanie rozbudzić ciekawość 
i rozwój muzyczny dziecka, a ten jest niezwykle 
ważny. Rozwija aktywną i twórczą wyobraźnię, 
służy nauce, wymaga podzielności uwagi, za-
prasza do eksperymentów, improwizacji i od-
krywania. Dzięki takiej aktywności dzieci ćwi-
czą spostrzegawczość, pamięć i koncentrację. 

Organizuje pani także warsztaty teatralne, 
do kogo są skierowane?
W naszym domu, stworzyliśmy teatr z pacyn-
kami i muzyką na 
żywo, to propozycja dla 
maluszków w wieku 
przedszkolnym, rodzi-
ce chętnie biorą aktyw-
ny udział w zabawie. 
Bodzio jest atrakcją nie 
do przebicia, ale mamy 
i inne – kostiumy, 
scenografie, instru-
menty tworzymy sami. 
Miłych gości, którzy 
chętnie przyjeżdżają 
na nasze zajęcia, mamy 
nawet z Niemiec. 

Uzupełnieniem autorskiego tomiku gryfowskiej 
poetki Joanny Małoszczyk jest płyta CD, z którą 
ma pani wiele wspólnego.

Tak. Płyta „Jeszcze zdążę...", która uzupełnia 
tomik jest w większości moim dziełem. Czytam 
wiersze, gram na skrzypcach, wiolonczeli, skom-
ponowałam muzykę. Współpracowałam z Mi-
chałem Świątczakiem, który przepięknie ubarwił 
moją wizję pianinem, oraz partiami fletu.

Jakby tych wszystkich aktywności było mało 
jest jeszcze portal. Od kiedy prowadzi pani 
portal Loczek.pl - Zakręcony Świat Kobiety?

Loczek.pl powstał w 2007 roku. Jest to strona 
internetowa stworzona z myślą o kobietach i dla 
kobiet, promujemy zdrowy tryb życia, aktywność 
fizyczną, kulturę. Odkrywamy utalentowanych 
ludzi, zamieszczamy felietony i prace cieka-
wych artystów. Zapraszamy na stronę i na nasz 
fanpejdż na Facebooku. Korzystając z okazji, 
że święta Bożego Narodzenia są tuż tuż, skła-
damy najserdeczniejsze życzenia, całej redak-
cji i  wszystkim mieszkańcom: miłości, pokoju 
i zdrowia. Wesołych Świąt!
Dziękuję za rozmowę i życzę również weso-
łych, rozśpiewanych świąt.
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Miło nam poinformować, iż nasi zawodnicy w ciągu tygodnia roze-
grali 3 turnieje halowe. Graliśmy w rocznikach 2006, 2008 i na koniec 
2007. Turnieje odbyły się w Lubaniu przy bardzo dużej liczbie drużyn. 
Nasi chłopcy prezentowali bardzo wysoki poziom, co nie umknęło uwa-
dze innym trenerom, którzy już zapowiedzieli, iż chętnie widzieliby nas 
na turniejach organizowanych przez te zespoły. Podczas meczów padło 
wiele bramek, było mnóstwo pozytywnych emocji, ciekawych zagrań ale 
najważniejsze, że chłopcy bardzo fajnie bawili się i rozwijali swoje już nie 
małe umiejętności.

Piłkarska jesień 2015 w II grupie jeleniogórskiej A-klasy już za nami. 
Nie ma co owijać w bawełnę – dawno nie było tak wyrównanej ligi. 
Od  pierwszego do piątego miejsca jest tylko 6 punktów różnicy! Gryf 
rundę jesienną zakończył na…no właśnie – chciałoby się powiedzieć na 
pierwszym miejscu, ale pierwsza jest Stella Lubomierz, która pokonała 
nas w bezpośrednim meczu i tylko przez to jesteśmy drudzy. Tak samo, 
jak drużyna Kargula i Pawlaka, mamy 10 zwycięstw, jeden remis i 3 po-
rażki. Za to możemy pochwalić się bilansem bramkowym – aż 47 bramek 
strzelonych i tylko 12 straconych – gdyby doliczyć wszystkie słupki, oka-
zje bramkowe oraz wyeliminować kilka głupio straconych bramek, róż-
nica byłaby miażdżąca, (a pamiętajmy, że już w drugiej kolejce Gryf od-
notował kosmiczny wynik – wygrał z Radostowem aż 14:1). Jeśli chodzi 
o pozycję w tabeli – mamy 31 punktów (tyle samo, co Stella Lubomierz). 
28 punktów mają trzecie Sudety Giebułtów, 27 – Błękitni Studniska, 
Olsza Olszyna 25, a Kwisa Świeradów-Zdrój – 24. Jak widać, wiosen-
na walka o awans zapowiada się pasjonująco i może o tym zadecydować 
dosłownie jeden mecz. Jak w statystykach prezentują się nasi piłkarze? 
Mamy dwóch snajperów. Najwięcej bramek strzelił Siergiej Taran (17) 
– ten ukraiński ofensywny pomocnik dołączył do nas latem z Olimpii 
Kowary. Drugi jest Mateusz Tyszkowski z 12 trafieniami. Przy bramkach 
najczęściej asystował (już tradycyjnie) Tomasz Traube – 7 asyst. Poza 
tym skuteczni są zwłaszcza Robert Rodziewicz (5 goli i 4 asysty) oraz 
Adrian Schonung (4 gole i 3 asysty). Warto napisać, że po raz pierwszy 
od kilku ładnych lat w kadrze „A” gra aż 8 juniorów (a młodzi w swojej 
lidze zajmują pierwsze miejsce). Widać, że w Gryfie już tkwi potencjał 
i rokowania na przyszłość rysują się w jasnych barwach. Przed nami zima, 
czyli okres przygotowawczy (wymagające treningi i mecze sparingo-
we) oraz okienko transferowe, a że kilka drużyn ma szanse na awans, 
to wiosną na brak emocji nie będzie można narzekać. Jeśli chcecie być 
na bieżąco z tym, co dzieje się w Gryfie, to zapraszamy na naszą stronę 
internetową: gryfgryfow.futbolowo.pl oraz na nasz profil na facebook’u. 
Wkrótce powinny ukazać się tam informacje o sparingach i transferach.  
P.S. Serdecznie dziękujemy zarządowi Gryfa oraz Pani Irenie Włodarek 
za zorganizowanie fantastycznej zabawy i smacznego jedzenia z okazji 
zakończenia rundy jesiennej we wsi Krzewie Wielkie!

Z piłkarskim pozdrowieniem – Paweł Zatoński

Gryf i Stella rozdają 
karty w A-klasie!

Bardzo dużo grania z Akademią Piłkarską

Krzysztof Gajewski

Podziękowania
Strażacy z gryfowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gry-

fowie Śląskim serdecznie dziękują panu Dominikowi KORPY-
SIE – Prezesowi JANTUR-GRYFEX w Gryfowie Śląskim za 
nieodpłatne przekazanie tkaniny obiciowej do krzeseł w remizie 
OSP. 

***
Serdecznie dziękuję panom: Stanisławowi Sawczakowi za 

nieodpłatne przekazanie wody mineralnej, Edwardowi Nestma-
nowi (Transport Ciężarowy) z Ubocza za nieodpłatny transport 
piasku na ćwiczenia przeciwpowodziowe w Gryfowie Śląskim 
we wrześniu 2015 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Olgierd Poniźnik

Prawie 60 dzieci wzięło udział w tegorocznym spotkaniu ze Świętym 
Mikołajem w Świetlicy wiejskiej w Wieży. Przyjazd Mikołaja poprze-
dził występ teatrzyku ART-RE z Krakowa w przedstawieniu „Pinokio”, 
w którym brały udział również dzieci. Mikołaj obdarował wszystkie dzie-
ci paczkami, radny Jerzy Guzy każdemu dziecku podarował czekoladę. 
Rada Sołecka przygotowała słodki poczęstunek. Za pomoc w organizacji 
wszystkim serdecznie dziękuję

Sołtys Wieży Barbara Pasiak
Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Wieża składają wszystkim mieszkań-

com najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym 
2016 roku.

Mikołaj w Wieży
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Żyjemy w dynamicznych czasach. Zmieniające się prawo, postęp tech-
nologiczny, ochłodzenie więzi międzyludzkich powoduje, że powiedzenie 
„umiesz liczyć, licz na siebie” staje się dziś nad wyraz aktualne. 

Dlatego też, warto czasami dwa razy się zastanowić na podjęciem jakiejś 
decyzji lub złożeniem swojego podpisu pod podsuwanym nam dokumentem, 
niż później żałować swojej decyzji.

Szczególnie osoby starsze są podatne na różnego rodzaju manipulacje, na-
mowy czy sugestie. Dlatego też m.in. do nich kierujemy ten mini poradnik 
„ku przestrodze”. Również opiszemy kilka prostych zachowań, które mogą 
komuś ocalić życie.

KOPERTA ŻYCIA
To akcja, do której zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. 
Skierowana jest zwłaszcza do osób samotnych, starszych, przewlekle cho-
rych. Polega na umieszczeniu w kopercie najważniejszych informacji o sta-
nie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach, danych do najbliższych, itp. 
Koperta taka powinna być przechowywana w lodówce, czyli urządzeniu ła-
two dostępnym, występującym prawie w każdym domu. W razie nagłego 
zdarzenia, informacje zawarte w kopercie są bardzo przydatne personelowi 
medycznemu.

TELEFON ICE (W NAGŁYM WYPADKU)
Telefon ten umożliwia ratownikom kontakt z rodziną poszkodowanego. Taki 
telefon jest przydatny nie tylko po to, by powiadomić rodzinę, że stało się coś 
złego, ale również w przypadku, by np. uzyskać od niej  informacje o stanie 
zdrowia poszkodowanego – np. czy jest uczulony na jakieś lekarstwo lub też 
np. o chorobach przewlekłych np. cukrzycy. Przyspiesza to postawienie wła-
ściwej diagnozy i zastosowanie odpowiednich środków. Taka informacja jest 
też bezcenna, gdy ktoś straci przytomność i nie potrafi podać swoich danych. 
Jak zrobić telefon ICE? Wystarczy w posiadanym telefonie wpisać np. ICE 
mama, ICE Brat. Ratownik, który znajdzie przy nas telefon i zobaczy nr ICE 
będzie wiedział do kogo zwrócić się po niezbędne informacje.
Wersją „analogową” telefonu ICE może być zwykła, mała kartka papieru, 
kartonik, który będziemy nosić w portfelu a na niej będą zapisane telefony 
do najbliższych. 

UMOWA ZAWARTA PRZEZ TELEFON
Telefon daje możliwość szybkiej sprzedaży właściwie wszystkiego. 

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o prawach konsumenta zmieniły 
się zasady zawierania z konsumentami umów przez telefon.

Jeżeli dzwoni do Was sprzedawca, ma obowiązek na początku rozmo-
wy przedstawić się (podać swoje imię i nazwisko), wskazać w imieniu jakiej 
firmy dzwoni (podać jej nazwę i siedzibę) oraz przedstawić cel rozmowy 
(powiedzieć po co dzwoni). Dopiero po przekazaniu tych informacji oraz po 
uzyskaniu Waszej zgody na dalszą część rozmowy może przedstawić Wam 
szczegółową ofertę.

Dobrą praktyką jest również poinformowanie odbiorcy o tym, że rozmo-
wa jest nagrywana (uwaga: nie zawsze ma to miejsce) i zapytanie Was o zgo-
dę na nagrywanie. W przypadku, gdy nie wyrażacie zgody na nagrywanie, 
połączenie powinno zostać zakończone przez sprzedawcę. Znowelizowana 
ustawa daje większą ochronę konsumentowi. Obecnie nie wystarczy powie-
dzieć „TAK” do telemarketera i umowę uznać za zawartą. Jeżeli przedsiębior-
ca pomimo tego zdecyduje się zrealizować umowę – np. wyśle Wam towar – 

to świadczenie takie należy traktować jako niezamówione. Wysyłka takiego 
towaru następuje na ryzyko sprzedającego a nie Wasze.

Treść umowy zawsze musi być potwierdzona na „papierze”, w formie  
e-maila lub sms-em. Chodzi o to, by konsument, (czyli Wy) miał możliwość 
przechowywania treści umowy, swobodny dostęp do jej zapisów przez czas co 
najmniej równy czasowi trwania umowy. Konsument musi mieć możliwość 
odtworzenia treści umowy, bez możliwości ingerencji ze strony przedsiębior-
cy. Chodzi tu o to, by sprzedawca nie mógł zmienić umowy Was wiążącej 
bez Waszej wiedzy, i tym samym wmówić Wam, że to on ma rację w razie 
pojawienia się sporu. To konsument powinien zdecydować w jakiej formie 
chce otrzymać warunki umowy – w formie pisemnej czy np. e-mail.

Aby oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy było skuteczne musi 
zostać zawarte na trwałym nośniku. Czyli jak napisano wyżej – „na papierze”, 
poprzez e-mail lub sms. W praktyce umowa będzie zawarta skutecznie, gdy 
przedsiębiorca otrzyma od nas właśnie umowę w formie papierowej, e-ma-
ilowej lub smsowej.

ZGUBIONY (SKRADZIONY) DOWÓD OSOBISTY 
LUB INNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

To jeszcze nie tragedia ale możliwy wstęp do dużych kłopotów. Zgubiony 
(skradziony) dokument tożsamości może zostać wykorzystany przez prze-
stępców do np. zaciągania kredytów w bankach w Waszym imieniu. Z dnia 
na dzień może się okazać, że jesteście posiadaczami kilku kredytów, o któ-
rych nie mieliście pojęcia. Udowodnienie Bankowi, nawet przed Sądem, że 
padliście ofiarą przestępstwa jest niezwykle trudne.

Jeżeli sądzicie, że zgubiliście dowód osobisty lub inny dokument tożsamo-
ści natychmiast udajcie się do najbliższej placówki bankowej i dokonajcie 
jego zastrzeżenia. Banki posiadają system Dokumenty Zastrzeżone, który 
gromadzi informacje o wszystkich zastrzeżonych dokumentach. Wystarczy, 
że zastrzeżenie dokona się w jednej placówce dowolnego banku a informacja 
o jego zastrzeżeniu będzie dostępna w kilkunastu tysiącach placówek ban-
kowych w Polsce. Co ważne, informacja o zastrzeżeniu pojawia się natych-
miast w czasie rzeczywistym we wszystkich Bankach. Uchroni Was to przed 
potencjalnym wyłudzeniem kredytów na Waszym imieniu i niewątpliwie 
zapewni większe poczucie bezpieczeństwa. Zawsze proście o „papierowe” 
potwierdzenie zastrzeżenia dokumentu tożsamości. O utracie dokumentu 
tożsamości należy również poinformować Policję (gdy utracono je w wyniku 
kradzieży) oraz najbliższy organ gminy. 

To tyle jeżeli chodzi o Kilka praktycznych porad. Jeżeli chcecie by kolejne 
ukazały się w nowym numerze Kuriera Gryfowskiego – dajcie nam znać.

Kilka praktycznych porad

Praktyczny Poradnik 

„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły
nie mają wprawdzie skrzydeł lecz, ich serce
jest bezpiecznym portem dla wszystkich,
którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce 
i proponują swoją pomoc”

Podziękowanie
W imieniu mieszkańców sołectw Wieża i Proszówka z całego ser-

ca dziękuję senatorowi Janowi Michalskiemu za pomoc, dobrą radę 
i wsparcie w realizacji wielu zadań na terenie ww. sołectw w minionej 
kadencji.

Wyrażając uznanie dla Pana pracy składam życzenia dużo dobrego 
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Jerzy Guzy

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i nadchodzącego Nowego 2016 r. 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
pomyślności i pogody ducha oraz 

rodzinnych, wspólnie spędzonych, 
najpiękniejszych chwil mieszkańcom 

Wieży i Proszówki życzy radny Jerzy Guzy

Jak bombka na choince i gwiazdka na niebie 
tak Bóg miłosierny zjawia się u ciebie. 
I daje ci spokój, radość i wiarę w te święta 
radosne, hojne i wspaniałe.

Wesołych Świąt życzy 
Zarząd Koła Sybiraków w Gryfowie

Z okazji 90. urodzin pani Marii  
Kubiszyn mieszkanki Młyńska, zasłużo-
nej kombatantki w stopniu podporuczni-
ka, serdeczne i ciepłe życzenia szczęścia 
rodzinnego długich lat życia w dobrym 
zdrowiu, aby każdy dzień przynosił to, co 
w życiu najlepsze i najpiękniejsze.

życzy Maria Sosnowska Sołtys Młyńska



GRUDZIEŃ 2015 KURIER GRYFOWSKI  19

W ten przedświąteczny czas, gdy wszyscy oczekujemy na coś nowego, 
lepszego, smaczniejszego, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury także ma do 
zaoferowania coś niebanalnego. Już 3 grudnia ruszyły u nas warsztaty foto-
graficzne. Zaś 8 grudnia wystartowały niczym rakieta warsztaty filmowe. 
Wszystkich chętnych zapraszamy na kolejne zajęcia.
Warsztaty filmowe – wtorki, godz. 19.00.
Warsztaty fotograficzne – czwartki, godz. 17.00.
Więcej informacji pod numerem telefonu 75 78-12-900

Wieczór 4 grudnia należał do stowarzyszenia Awantura, które zorgani-
zowało wspaniałą, energetyczną imprezę muzyczną w piwnicy w Fosforach. 
Złożyły się na nią cztery świetnie zagrane koncerty, przy których bawiła się 
kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży i nieco starszych osób. Mogliśmy 
posłuchać legendarnej, gryfowskiej Amanity Muscarii (punk'n'core'n'roc-
k'n'roll), fantastycznych Lie After Lie (melodic hardcore punk) z Wrocła-
wia, mrocznych Black Noise (hardcore, screamo, noise) oraz pełnej wigoru 
gwiazdy wieczoru SKYWALKER (hardcore, pop-punk) z Pragi. Impreza 
została zorganizowana dzięki wsparciu Powiatu Lwóweckiego

M.
Okiem koncertowicza:

Z racji postępującego wieku i ograniczeń z nim związanych, rzadko 
wytrzymuję na koncertach do końca, jednak tym razem było inaczej. Or-
ganizatorzy zaserwowali tak doskonałe granie, taki świetny zestaw kapel 
i atmosferę, że nie sposób było wymknąć się po angielsku i zaszyć w do-
mowych pieleszach. Wytrwałam do końca, naładowałam akumulatory na 
kolejne, trudne dni kończącego się roku i żeby nie przedłużać taka myśl: 
Jestem dumna z tego, co robią ludzie z Awantury, z tego że spotykam pod 
sceną podczas koncertów kolegów ze szkolnej ławy i ludzi w wieku moich 
dzieci we wspólnych harcach, że mogę naocznie stwierdzić, że nie trzeba 
jechać na Woodstock czy do Jarocina, by uwierzyć, że muzyka łączy poko-
lenia. To budujące, że w dzisiejszych, nastawionych na „hajs” czasach, są 
wciąż tacy ludzie z pasją, którym się chce coś robić za darmo, dla innych, 
tak po prostu. 

M. Wojciechowska

Awantura nakręca pozytywnie 

8 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie nowego koła działającego 
przy M-GOK. Niżej podpisany zainicjował zajęcia, w obrębie których 
będziemy tworzyć krótkie formy filmowe. Podczas pierwszego spotkania 
studia filmowego przy M-GOK pojawiło się dziewięć osób. Dwie z nich 
przyjechały do nas ze Lwówka Śląskiego. Ustalono nazwę inicjatywy, 
od teraz w M-GOK rozpoczyna działalność Studio Filmowe Kaczka. 
W  najbliższym czasie planujemy zajęcia praktyczno-teoretyczne oraz 
budowę studia. Celem działań jest rozpoczęcie realizacji filmu (lub serii 
krótkich filmików) wiosną przyszłego roku.

Jeśli chcecie przyłączyć się do wesołej ekipy zapraszamy do śledzenia 
stron M-GOK na portalu Facebook. Jako forma promocji powstała już 
pierwsza produkcja. Jeśli chcielibyście ją obejrzeć wpiszcie w google frazę 
„Kaczki kręcę”. Mariusz Dragan

Studio Filmowe Kaczka

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego 2016 roku 

wszystkim czytelnikom, przyjaciołom i sympatykom 
życzą pracownicy Biblioteki Publicznej 

oraz redakcja Kuriera Gryfowskiego

Warsztaty filmowe 
i fotograficzne w M-GOK

Magdalena Antonowicz

Amanita Muscaria

Lie After Lie

SKYWALKERBlack Noise
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„My, uczniowie pierwszej klasy Tobie Książ-
ko przyrzekamy, że szanować Cię będziemy, 
krzywdy zrobić Ci nie damy. Obowiązków czy-
telnika będziemy przestrzegać pilnie  i z Twych 
rad i Twych mądrości korzystać od dziś usilnie.”

Uroczystość pasowania uczniów klas pierw-
szych na czytelnika biblioteki szkolnej im. Ku-
busia Puchatka weszła na stałe do kalendarza 
wydarzeń szkolnych w Szkole Podstawowej 
w  Gryfowie Śl. Pasowanie organizowane jest 
corocznie, gdy uczniowie znają alfabet i potrafią 
czytać. Celem uroczystości jest zainteresowanie 
uczniów wartościami książek i kształtowaniem 
nawyku stałego kontaktu z nimi oraz ukaza-
niem właściwego sposobu spędzania wolnego 
czasu.

16 listopada uczniowie klas pierwszych wraz 
z wychowawcami oraz z Dyrekcją Szkoły zo-
stali zaproszeni do biblioteki. Pani Agnieszka 
Guzy zapoznała uczniów z zasadami pracy, roz-
mieszczeniem zbiorów oraz regulaminem bi-
blioteki. W uroczystości pasowania ważną rolę 
odegrał aktyw biblioteczny, który w niezwykły 
sposób przedstawił scenki teatralne przybliża-
jące pierwszoklasistom właściwy sposób postę-
powania z książką. Następnie uczniowie złożyli 
ślubowanie, że będą książki zawsze szanować 
i o nie dbać, a tym samym zostali pasowani na 
rycerzy książki. Królowa Książka pasowała ich 
na czytelników, Kubuś Puchatek wszystkim po-
gratulował, a przyjaciele Kubusia rozdali kar-
ty czytelnicze oraz pamiątkowe zakładki. Był 
to szczególny dzień, gdyż w tym dniu pierw-
szoklasiści mogli wypożyczyć swoją pierwszą 
książkę. 

Książka otwiera dzieci na świat
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Kurier Gryfowski
Aktyw biblioteczny z opiekunem

Wspaniałych świąt 
Bożego Narodzenia

spędzonych w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze,

samych szczęśliwych dni 
w nadchodzącym roku

oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej
życzą pracownicy Saloniku Prasowego

przy ulicy Kolejowej 19c


