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W listopadowy wieczór nikt nie spodziewał 
się wysokiej frekwencji w bibliotece. Ponura 
aura nie nastrajała do wyjścia z domu, a jednak 
organizatorzy w pośpiechu musieli dostawiać 
krzesła i stoły dla licznie przybywających go-
ści. A później z minuty na minutę było coraz 
milej i sympatyczniej. Pani Daniela okazała 
się skromną i serdeczną osobą, która potrafiła 
zbudować wokół siebie pozytywną aurę. Jej 
wiersze wywołały wiele wzruszeń, a po za-
kończonej prezentacji zainspirowały ciekawą 
dyskusję. Wśród zebranych były panie z Klubu 
Dojrzałego Czytelnika w Uboczu wraz z opie-
kunką, bibliotekarką Joanną Czerwiec, która 

Pamięć w wierszach zamknięta
to współorganizowała ten wieczór. Seniorki 
były bardzo zadowolone ze spotkania. Zawią-
zały się nowe znajomości, które w przyszłości  
z pewnością zaowocują ciekawymi przedsię-
wzięciami. M.in. panie z Ubocza już planują 
zorganizować wieczór poetycki Danieli Gu-
mieniak u siebie w bibliotece. 

Daniela Gumieniak pochodzi z wojewódz-
twa konińskiego. W Gryfowie Śląskim mieszka 
od 1959 r. Pracowała jako położna w szpitalu 
w Lwówku Śląskim. Zaczęła pisać w 2002 r. 
Napisała od tej pory 502 wiersze. Są to jej myśli, 
sytuacje z życia wzięte – przelane na papier.

M.

Wernisaż wystawy fotograficznej Mateusza 
Szeligi pt. „Jeden moment, jedna chwila” 
stał się ogromnym świętem artystycznym  
w Gryfowie. 26 listopada w galerii na piętrze 
ratusza zjawiły się tłumy gości zaproszonych 
przez gospodarza wieczoru dyrektor M-GOK 
Annę Domino. Przybyli nowo wybrani 
radni w osobach: Bożeny Raubo, Roberta 
Skrzypka, Dariusza Wojciechowskiego. Jak 
zawsze obecna była dyrektor biblioteki Ma-
rzena Wojciechowska wraz ze swoimi pra-
cownikami, dyrektor Szkoły Podstawowej 
Dariusz Zatoński, pojawił się także dziekan 
parafii gryfowskiej ksiądz Krzysztof Kurzeja.  
Zaszczycili nas swoją obecnością także twór-
cy gryfowskiej kultury: Joanna Małoszczyk,  
Elżbieta Śnieżkowska-Bielak i Andrzej Lesław 
Turek.

Dotarła na wernisaż obecna wychowaw-
czyni Mateusza z Liceum Ogólnokształcącego  
w Lubaniu, pani J. Mistek z dużą grupą młodzie-
ży. W komplecie stawili się członkowie kółka 
fotograficznego i ogromna rzesza młodych ludzi 
z Gryfowa i okolic – imponująca, spragniona 
kulturalnych wydarzeń, publiczność. 

Czuło się radosne podekscytowanie, sły-
chać było gorące dyskusje, a wszystko to 
sprawiły zdjęcia młodego, 16-letniego artysty, 
który skromnie mówi o sobie: „to co chwytam  
w obiektywie jest odbiciem uczuć, pragnień, 
marzeń i emocji, moim zdaniem to właśnie róż-
ni zdjęcie od fotografii”.

I oto dwie fotografie Mateusza Szeligi może-
my zobaczyć w przepięknie wydanym albumie 
pt. „Polska niezwykła”, gdzie w dziale „Portret 
mojego miasta” cieszą oko i radują serca ma-
giczne ujęcia naszego młodego gryfowskiego 
fotografika. Gratulacje!

Zapraszam wszystkich tych, którzy nie wi-
dzieli jeszcze wystawy do gryfowskiego ratu-
sza. Naprawdę warto! A wszystkim tym, którzy 
uczestniczyli w wernisażu serdecznie dziękuję 
za obecność, zainteresowanie i ogromną życz-
liwość w ocenie prac

Jeden moment 

Ilona Cichoń

Hej kolęda, kolęda

25 listopada to Światowy Dzień Pluszowe-
go Misia. Z tej okazji od kilku lat bibliotekarze 
gryfowskiej biblioteki organizują Misiolandię – 
imprezę dla sześcioletnich przedszkolaków, które 
przy okazji zabawy w krainie pluszowych mi-
siów nabierają czytelniczych nawyków i poznają 
korzyści wynikające z odwiedzin w bibliotece. 

Tym razem w imprezie uczestniczyły sześ-
ciolatki z niemieckiej Bischofswerdy wraz ze 
swoimi opiekunkami na czele z dyrektorką 
szkoły Madlen Winkler. Obecność niemie-
ckich dzieci była związana z udziałem naszej 
gminy w programie Polska-Saksonia 2007-
2013, dzięki wdrożeniu którego budowane 
jest Centrum Informacyjno- Kulturalne w 
Gryfowie. Było to ostatnie z pięciu przedsię-
wzięć polsko-niemieckich zorganizowanych  
w tym roku.

W imprezie wystąpili wszyscy bez wyjątku 
gryfowscy bibliotekarze, przebrani, jak wyma-
gał tego zwyczaj, w „misiowe” stroje. Setka 

Misiolandia
dzieci na parkiecie sali tanecznej M-GOK ni-
kogo nie przestraszyła, bawiono się doskonale, 
a bariera językowa, której obawiali się organi-
zatorzy zniknęła wraz z pierwszymi dźwięka-
mi skocznej misiowanki. Niespodzianką były 
odwiedziny burmistrza Olgierda Poniźnika, 
który przybył na spotkanie z pluszowym mi-
siem, którego przekazał na ręce dyrektorki 
niemieckiej szkoły, zaś pani Madlen Winkler 
podarowała organizatorom prezent od niemie-
ckich maluchów – własnoręcznie wykonaną na 
brystolu „Krainę misiów”, z podziękowania-
mi za zaproszenie i możliwość uczestnictwa  
w imprezie. Zarówno nasi zerówkowicze, jak  
i ich niemieccy koledzy opuszczali Misiolandię 
zadowoleni z zabawy i roześmiani.

Parafrazując reklamę: praca wielu osób przy 
wszystkich fazach projektu: 12 miesięcy, zorga-
nizowanie „Misiolandii”: 3 tygodnie, półtorej 
godziny radości na twarzach dzieci: bezcenne.

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013
Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen-Polen 2007-2013

M.

Kolęda od wieków łączy pokolenia. Świąteczne śpiewanie jest wspólną tradycją dla osób ob-
chodzących święta bez względu na wyznawaną wiarę. Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
dla wielu będą okazją do spotkania się z bliskimi. Warto zawczasu pomyśleć o tym, jak najpiękniej 
spędzić ten szczególny dla nas okres. Wspólne muzykowanie to nie tylko podtrzymanie obyczaju, 
ale także zacieśnienie więzi i dobra zabawa. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim oraz  
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Gryfowie Śląskim zapraszają 19 grudnia 2010 r. (niedziela) 
od godz. 13.00 na kolędowanie pod Ratuszem 

oraz spotkanie ze Świętym Mikołajem.

ad

Nadchodzące Święta Bożego Na-
rodzenia niosą ze sobą wiele radości 
oraz refleksji dotyczących minione-
go okresu i planów na nadchodzący 
Nowy rok. W tych wyjątkowych 
dniach Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Gryfowie Śląskim życzy 
Państwu wiele zadowolenia i sukce-
sów z podjętych wyzwań.



Decyzją Kapituły XI edycji 
Konkursu o Puchar Recyklingu, 
która obradowała 9 listopada br.  
w Poznaniu, Zakład Utylizacji 
Odpadów Komunalnych „Izery” 
otrzymał statuetkę w dwóch ka-
tegoriach: „Szklana Statuetka”  
i „Lider Zbiórki Tworzyw” oraz na-
grody finansowe: po 5 tys. za sta-
tuetkę od Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i 4 tys. zł od Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej we Wroc-
ławiu. Łącznie „Izery” otrzyma-
ły 14 tys zł, które prezes Wiesław  
Gierus zamierza przeznaczyć na 
cele edukacyjne dla szkół.

Nagrody zostały wręczone pod-
czas Międzynarodowych Targów 
Ochrony Środowiska POLEKO' 
23 listopada, na uroczystym fina-
le Konkursu o Puchar Recyklin-
gu. Ogólnopolski sukces ZUOK 
„Izery” był możliwy dzięki do-
brej współpracy z burmistrzami 
Gryfowa, Wlenia, Lubomierza  
i Starej Kamienicy oraz dzięki 
mieszkańcom tych gmin, którzy pro-
wadzili segregację odpadów w swo-
ich gospodarstwach domowych.

Warto też wspomnieć, że coraz rzetelniejsza segregacja śmieci będzie miała w przyszłości wpływ na po-
ziom cen za odbiór odpadów. Im więcej śmieci trafi do sortowni, tym mieszkańcy zapłacą niższe rachunki. 
ZUOK „Izery” zamierza rozwinąć swoją działalność i uruchomić w przyszłym roku zbiórkę baterii i akumu-
latorów w placówkach oświatowych, sklepach i instytucjach samorządowych. Obecnie można nieodpłatnie 
przywieźć do firmy sprzęt AGD, RTV oraz komputerowy. 

Ogólnopolski sukces
ZUOK zgarnia puchary i nagrody

M.

Kontakt:
Zakład Utylizacji Odpadów  
Komunalnych „Izery” sp. z o.o. 
59-623 Lubomierz  
ul. Kargula i Pawlaka 16
tel.: (75) 78-33-160, www.e-izery.eu

Prezes Wiesław Gierus i Olgierd Poniźnik prezentują cenne trofea.

W lutym 2011 roku, grupa dziewięciu mężczyzn (w tym pięciu  
z Kościoła Zielonoświątkowego w Gryfowie) udaje się w niebezpieczną 
wyprawę w Dorzecze Amazonki. Celem wyprawy jest pomoc jednej  
z osad plemienia Satere w budowie studni wody pitnej. Region ten, po-
mimo sąsiadującej Amazonki nie posiada źródeł czystej i pitnej wody,  
a woda Amazonki w tym regionie jest niezdatna do picia. 

Koszt budowy i transportu potrzebnych materiałów do budowy stud-
ni wraz z pompą wynosi ok. 15.000 zł. 

Jak mówi weteran wcześniejszych oraz kierownik obecnej wyprawy 
pastor Marek Kiewra „Niezbędna jest im pomoc w budowie. Chcemy 
obdarować tych wspaniałych ludzi i pomóc tam, gdzie możemy (…)

Cała wyprawa będzie trwała 13 dni. Po przylocie do Manaus zaku-
pimy niezbędne materiały do budowy studni oraz wynajmiemy statek 

Misja Satere aby przetransportować materiały oraz nas samych na miejsce. To jest 
jedyny sposób aby w ogóle się tam dostać. W Manaus kupimy również 
różne upominki i prezenty dla mieszkańców wioski, a w szczególności 
dla dzieci, gdyż panuje tam skrajne ubóstwo. Aby dostać się na miejsce, 
większość czasu spędzamy w podróży, w trudnych warunkach.

Każdy z uczestników wyprawy sam pokrywa koszty podróży oraz zo-
bowiązany jest do zbiórki pieniędzy na rzecz budowy studni (…) Wiele 
osób pyta, czy można przekazać jakieś rzeczy, odzież lub żywność – nie-
stety, chcielibyśmy zabrać ze sobą jak najwięcej z Polski, ale podróż 
lotnicza ma swoje prawa. Nie możemy zbyt wiele rzeczy zabrać ze sobą 
na pokład samolotu. Jednak za zebrane pieniądze możemy kupić na miej-
scu niezbędne rzeczy”.

Darowizny można 
przekazać na konto:
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Kurier Gryfowski

Zakład Budżetowy Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Gryfowie Śląskim sprzeda piec co 
o mocy 2,5 kW na miał węglowy.
Cena: 2.900,00 zł
Pozostałe informacje można uzyskać 
w ZBGKiM ul. Kolejowa nr 42.

Przed usytuowanym w parku im. Adama 
Mickiewicza, wykutym w piaskowcu, monu-
mentem z herbem Gryfowa Śląskiego autorstwa 

Spokojnych,  
radosnych 

i zdrowych świąt 
Bożego Narodzenia 

oraz 
szczęśliwego  

Nowego Roku

życzą pracownicy ZBGKiM 
w Gryfowie Śląskim

Jak co roku, w związku z nadejściem zimy  
i silnych mrozów, Zakład Budżetowy Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie 
Śląskim apeluje do mieszkańców Miasta i Gminy 
o zabezpieczenie przewodów wodnych znajdują-
cych się wewnątrz budynków, w nieogrzewanych 
pomieszczeniach – w piwnicach, na klatkach 
schodowych i korytarzach.

Należy pamiętać o zamknięciu i uszczel-
nieniu okienek piwnicznych oraz zamykaniu 
drzwi wejściowych do budynków.

Jeżeli ktoś zamierza na dłużej wyjechać  
z domu, prosimy o ocieplenie instalacji wod-
nych w mieszkaniach, ponieważ pękające od 
mrozu rury wodne to duży kłopot dla samego 
lokatora, ale także dla sąsiadów.

W czasie wzmożonych opadów śniegu sto-
jące na jezdniach samochody uniemożliwiają 
oczyszczenie całej jezdni, a nawet wjazd płu-
giem śnieżnym na jeden pas jezdni.

Nieuniknione jest, że przejeżdżający pług 
rozsuwając na boki śnieg blokuje swobodny 
wyjazd pojazdów z pobocza.

Dlatego apelujemy do kierowców, aby  
w miarę możliwości nie parkować zimą na wą-
skich uliczkach. Jeżeli Straż Miejska zostawi za 
wycieraczką karteczkę o usunięcie samochodu 
w określonych godzinach w celu odśnieżenia, 
to również nie bagatelizujmy tej prośby.

Groźne ochłodzenie
Informacje ZBGKiM

Apel do właścicieli 
samochodów

Samorządowe 
żonkile

Jeśli okaże się, że środki tzw. publiczne nie gwarantują sfinansowania wszystkich potrzebnych inwe-
stycji, warto wziąć pod uwagę partnerstwo publiczno – prywatne jako alternatywne źródło pozyskiwania 
środków inwestycyjnych. W Polsce, mimo istniejących regulacji prawnych, niewiele jednostek posiłkuje 
się tym instrumentem. Być może dlatego, iż nie jest to łatwa ani prosta metoda realizacji projektów. 
Wymaga oprócz niezbędnej przy realizacji przedsięwzięć gospodarczych profesjonalnej wiedzy – pozy-
skania prywatnego partnera, który zechce wziąć udział w przedsięwzięciu pod nazwą P P P.

Promocją tej metody w Polsce zajmuje się warszawska fundacja „Centrum Partnerstwa Publiczno 
– Prywatnego”. Chcąc pomóc zainteresowanym w przygotowaniu optymalnego ekonomicznie i spo-
łecznie projektu, fundacja opracowała Kodeks Do-
brych Praktyk Doradcy P P P oraz ścieżkę dojścia 
podmiotu publicznego do opracowania i realizacji 
projektu PPP.

pana Janusza Niebieszczańskiego, kończący 
kadencję radni Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski zasadzili cebulki żonkili. Udział w tym 
przedsięwzięciu wzięło również kierownictwo 
Urzędu oraz autorzy całego projektu.

Dziękuję wszystkim, którzy zasadzili sa-
morządowe żonkile, aby ozdobić na wiosnę 
otoczenie herbu Gryfowa Śląskiego.

Dyrektor ZBGKiM
Helena Okulowska

Kilka słów o partnerstwie 
publiczno-prywatnym

Helena Okulowska

Ogłoszenie
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To i owo o pracy Rady Miejskiej

Drodzy mieszkańcy miasta i gminy, nie-
zwykle serdecznie dziękuję za wybór na Bur-
mistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale  
i zobowiązanie do dalszej służebnej roli wobec 
naszych mieszkańców i naszej małej ojczyzny.
Uczynię wszystko, by nie zawieść Państwa 
zaufania i dobrze służyć miastu i jego miesz-
kańcom. Dziękuję także wszystkim, którzy 
wspomagali mnie w kampanii wyborczej.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
bardzo dziękuje panu Mirosławowi Szuniewi-
czowi za nieodpłatne wykonanie dwóch bramek 
wejściowych do ogródka zabaw dla dzieci przy 
ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim.

Olgierd Poniźnik

Olgierd Poniźnik

Podziękowania, życzenia Gorąco dziękuję Wyborcom okręgu nr 4 za 
liczne głosy oddane na moją osobę w wyborach 
samorządowych do Rady Miejskiej.

Robert Skrzypek 
Serdecznie dziękujemy naszym wyborcom 

za oddane na nas głosy w wyborach do Rady 
Miejskiej i Rady Powiatu.

Zdzisława i Jan August
Bardzo dziękuję wyborcom z Wieży i Pro-

szówki za oddane na mnie głosy w wyborach sa-
morządowych do Rady Miejskiej Gryfów Śląski

Jerzy Guzy
Serdecznie dziękuję Wszystkim Wyborcom 

z Okręgu Wyborczego nr 2 w Gryfowie Śląskim 
za ogromne poparcie oraz wyrażone przez to 
zaufanie dla mojej osoby na Radnego do Rady 
Gminy Gryfów Śląski.

Z poważaniem
Wilhelm Gałucha

W imieniu KWW Przymierze dla Miasta  
i Gminy wszystkim mieszkańcom naszej Gmi-
ny, którzy głosowali na naszych kandydatów w 
wyborach na Burmistrza, do Rady Miejskiej i 
Rady Powiatu składam serdeczne podziękowa-
nie.

Czesław Wojtkun
Szanowni Mieszkańcy Gryfowa Śląskiego, 

Wyborcy Okręgu nr 2! Dzięki Państwa głosom 
po raz kolejny mogę sprawować zaszczytny 
mandat radnego. Serdecznie dziękuję, obiecu-
jąc jednocześnie nie zawieść kredytu zaufania, 
jakim mnie Państwo obdarzyli.

Dariusz Wojciechowski
Serdecznie dziękujemy za każdy oddany na nas 

głos w wyborach do Rady Powiatu. Obiecujemy, 
iż dołożymy wszelkich starań by sprostać Państwa 
oczekiwaniom i dobrze sprawować mandat radnego. 
Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski, życzymy Wam radosnych i spędzonych  
w rodzinnym gronie Świąt Bożego Narodzenia,  
a w nadchodzącym 2011 roku samych pogodnych 
dni.

Minęły wybory, mamy już radnych i burmistrza. 
Podobnie jak przed czterema laty, wyborcy zdecy-
dowali, że 2/3 radnych zostało wybranych ponow-
nie. Są to: Tadeusz Cena, Edward Ciupa, Józef 
Guzik, Urszula Maga, Witold Mikos, Bożena 
Raubo, Edward Sidorenko, Robert Skrzypek, 
Jarosław Stępiński oraz Dariusz Wojciechowski. 
Tylko 5 radnych to osoby nowe. Są to: Arkadiusz 
Cichoń, Wilhelm Gałucha, Jerzy Guzy, Marta 
Wilas oraz Tomasz Wilk. Nadszedł czas pracy i 
realizacji programów wyborczych. Za nami trzy 
sesje Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.

Sesja inauguracyjna odbyła się 30 listopada 
pod przewodnictwem radnego seniora, Józefa Gu-
zika. Radni złożyli ślubowanie odczytane przez 
najmłodszego wiekiem radnego, Tomasza Wilka 
oraz wybrali przewodniczącego i zastępców. 
Przewodniczącym ponownie został – wybrany 
jednogłośnie – Robert Skrzypek. Wiceprzewodni-
czącymi zostali - także ponownie – panowie Wi-
told Mikos (wybrany jednogłośnie) oraz Jarosław 
Stępiński (wybrany 13 głosami za przy jednym 
przeciwnym i jednym wstrzymującym się).

Także 30 listopada odbyła się druga sesja, 
na której ślubowanie złożył burmistrz Olgierd 
Poniźnik. Po ceremonii, w swoim wystąpieniu 
burmistrz podziękował wyborcom za zaufanie  
i wybór jego osoby na kolejną kadencję oraz swoim 
kontrkandydatom za czystą kampanię. Pogratulo-
wał też radnym, zauważając iż ponowny wybór 10 
z nich to zielone światło od mieszkańców gminy w 
realizacji dotychczasowego programu. Rozpoczęta 
właśnie kadencja 2010 – 2014 będzie okresem 
kontynuacji i nowych wyzwań. Nie będzie to ła-
twa kadencja. Zmniejszające się dochody gminy, 

mniejsza subwencja wyrównawcza w oświacie, 
coraz mniejsze i trudniejsze do zdobycia środki 
unijne to problemy, z którymi musimy się zmierzyć 
– powiedział burmistrz. Priorytetami w tej kadencji 
będą: poprawa dostępności do usług medycznych 
(budowa przychodni zdrowia), skuteczne zwal-
czanie bezrobocia, rozwiązywanie problemów 
w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej oraz 
poprawa dostępu do informacji i rewitalizacja – 
wymienił burmistrz kończąc swoje przemówienie.

Obecny na sesji prezes ZUOK „Izery” Wiesław 
Gierus zapoznał zebranych z otrzymanymi przez 
zakład wyróżnieniami. Pierwszym, za zbiórkę szkła 
przekraczającą kilkunastokrotnie średnią na jednego 
mieszkańca gminy w stosunku do średniej w kraju 
oraz drugą, za zbiórkę tworzyw. Nagrody pieniężne 
uzyskane w konkursach zostaną przeznaczone na 
edukację ekologiczną. Pokazując otrzymane statu-
etki, prezes przypomniał o nadchodzących w 2011 
roku dużych zmianach w przepisach dotyczących 
gospodarki odpadami (więcej na str. 4).

Następna sesja odbyła się dwa dni później,  
2 grudnia. Poświęcona była głównie wyborowi 
przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz skła-
dów pozostałych stałych komisji rady. Kandy-
datami na przewodniczącego komisji rewizyjnej 
byli Urszula Maga i Dariusz Wojciechowski. W 
głosowaniu, wybrana większością, została Ur-
szula Maga zdobywając 13 głosów. Drugi kan-
dydat uzyskał 3 głosy. Jedna osoba wstrzymała 
się. W skład komisji weszli radni:
Komisja Rewizyjna – A. Cichoń (wiceprzewodni-
czący), J. Guzy, U. Maga (przewodnicząca).
Komisja Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa 
Publicznego – T. Cena (przewodniczący), W. Ga-

łucha (wiceprzewodniczący), J. Guzik, J. Stępiński,  
T. Wilk.
Komisja Sfery Budżetowej – B. Raubo (przewod-
nicząca), R. Skrzypek, M. Wilas, D. Wojciechow-
ski (wiceprzewodniczący).
Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska – E. Ciupa (wiceprzewodniczący),  
J. Guzy, W. Mikos, E. Sidorenko (przewodniczący).

Ponadto radni podjęli dwie uchwały w spra-
wach: zmian w uchwale nr XLIV/306/10 z dnia 
28 października 2010 roku (usuniecie błędów 
wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową) oraz zmian budżetu na 2010 rok.

Zgłoszono też kilka zapytań, które dotyczy-
ły zimowego utrzymania dróg w gminie oraz 
ogrodzenia przy boisku ORLIK. Wyrażono 
także zgodę na dokończenie naprawy sieci wo-
dociągowej przy ul. Partyzantów, która po prze-
prowadzonym w listopadzie specjalistycznym 
badaniu okazała się być sprawną. Sieć wymaga 
zamontowania kilku urządzeń, koszt to około  
30 tys. Dla przypomnienia dodam, że sieć cze-
kała na usprawnienie od 1994 roku. Po wielu 
interpelacjach zacznie wreszcie funkcjonować.

Gratulacje
Serdecznie gratuluję wyboru wszystkim 

radnym Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. 
Żywię nadzieję na dalszą partnerską współpracę.

Podziękowanie

Olgierd Poniźnik

Dariusz Wojciechowski
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Radni Rady Powiatu Lwóweckiego 
z listy SLD

Jolanta Dudzik, Małgorzata Szczepańska, 
Daniel Koko

Melodia Kolędy zewsząd się unosi 
O Narodzonym Bogu nowinę przynosi,

Obiecuje pokój i radość wśród ludzi
Nadzieję na szczęście i pomyślność budzi

Więc w ten czas radosny ślę wraz życzenia:
Niech w zdrowiu i spokoju spełnią się marzenia

O lepszym Nowym Roku bez trosk, niepowodzeń
By cieszyć się życiem od świata i na co dzień.
W ten Wigilijny wieczór niech opłatek 

i staropolska kolęda połączy nasze 
myśli i serca, a uśmiech niech towarzyszy
 wszystkim dniom Nowego 2011 Roku.

Bardzo serdecznie dziękuję: członkom Miejskiej 
Komisji Wyborczej pod przewodnictwem pani Anny 
Szumer oraz członkom Obwodowych Komisji 
Wyborczych od nr 1 do nr 6 pod przewodnictwem 
Bartosza Pendera, Jana Boguty, Zbigniewa Giera-
ckiego, Lucji Sieradzkiej, Justyny Rusinek i Anny 
Śliwińskiej za pracę w trakcie wyborów samorządo-
wych. Dziękuje także dyrektorom: Gimnazjum oraz 
Szkół Podstawowych w Gryfowie Śląskim, Uboczu  
i Rząsinach oraz dyrektor M-GOK za perfekcyjne 
przygotowanie w swoich obiektach lokali wybor-
czych. Dziękuję także wszystkim innym niewymie-
nionym osobom za pomoc i profesjonalną współpracę  
w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w 
wyborach, które nie tylko pod względem organizacyj-
nym zakończyły się wielkim sukcesem. 

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak



7

Radni Rady 
Miejskiej 

Gminy 
Gryfów Śląski 

kadencji 
2010-2014 

(w kolejności
 alfabetycznej) Tadeusz Cena Arkadiusz Cichoń Edward Ciupa

Wilhelm Gałucha Józef Guzik Jerzy Guzy Urszula Maga

Witold Mikos Bożena Raubo Edward Sidorenko Robert Skrzypek

Jarosław Stępiński Marta Wilas Tomasz Wilk Dariusz Wojciechowski
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TAK GŁOSOWALIŚMY W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ANNO DOMINO 2010

Nazwisko i imiona Nazwa komitetu Mandat

1 REIMANN Waldemar Piotr KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 88 14,81% NIE
2 KOĆMIEROWSKI Jacek KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 99 16,67% NIE
4 ŚCISŁOWSKI Andrzej Bogusław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 65 10,94% NIE
4 WOLAR Tadeusz KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 59 9,93% NIE
5 STĘPIŃSKI Jarosław Marek KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 223 37,54% TAK
5 CICHOŃ Arkadiusz Bolesław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 183 30,81% TAK

19 PAŁAŻEJ Wacław Sylwester KW PRZYMIERZE DLA MIASTA I GMINY 46 7,74% NIE
19 CHOMIAK Kamila KW PRZYMIERZE DLA MIASTA I GMINY 14 2,36% NIE
20 BILL Elżbieta Janina KW WYBORCÓW OLGIERDA PONIŹNIKA 85 14,31% NIE
20 DWORNIK Tadeusz KW WYBORCÓW OLGIERDA PONIŹNIKA 122 20,54% NIE

Nr 
listy

Liczba
głosów

% głosów 
ważnych

ZBIORCZE INFORMACJE O KANDYDATACH NA URZĄD BURMISTRZA
L.p. Nazwisko i imiona Wykształcenie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów wybrany

1 Dasiak Stanisław Józef wyższe 466 11,81% NIE

2 Poniźnik Olgierd wyższe 77,30% TAK

3 Wojtkun Czesław wyższe 430 10,89% NIE

ZBIORCZE INFORMACJE O OBWODACH – WYBORY BURMISTRZA

Adres
Liczba

Frekwencja
uprawnionych

1 912 911 56,51% 890 97,79%

Dasiak Stanisław– 104 głosy (11,69 %) Poniźnik Olgierd – 707 głosów (79,44%) Wojtkun Czesław – 79 głosów (8,88%)

2 533 533 44,60% 529 99,25%

Dasiak Stanisław – 71 głosów (17,42 %) Poniźnik Olgierd –364 głosy (68,81%) Wojtkun Czesław – 94 głosy (17,77%)

3 866 865 46,96% 851 98,38%

Dasiak Stanisław – 115 głosów (13,51 %) Poniźnik Olgierd – 652 głosy (76,62%) Wojtkun Czesław – 84 głosy (9,87%)

4 45,55% 982 97,52%

Dasiak Stanisław – 84 głosy (8,55 %) Poniźnik Olgierd – 763 głosy (77,70%) Wojtkun Czesław – 135 głosów (13,75%)

5 Szkoła Podstawowa, Rząsiny 483 232 232 48,03% 224 96,55%

Dasiak Stanisław – 37 głosów (16,52 %) Poniźnik Olgierd – 176 głosów (78,57%) Wojtkun Czesław – 11 głosów (4,91%)

6 Szkoła Podstawowa, Ubocze 479 479 47,80% 471 98,33%

Dasiak Stanisław – 55 głosów (11,68 %) Poniźnik Olgierd – 389 głosów (82,59%) Wojtkun Czesław – 27 głosów (5,73%)

OGÓŁEM 48,26% 98,01%

3 051

Obwód 
nr

głosów 
ważnych

% głosów 
ważnychkart 

wydanych
głosów 

oddanych

Sala Gimnastyczna Gimnazjum, 
ul Uczniowska 11a

1 612

Szkoła Podstawowa, 
ul Uczniowska 17

1 195

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 
Kolejowa 33a

1 842

Ratusz – Parter Urzędu 
Gminy i Miasta, Rynek 1

2 211 1 007 1 007

1 002

8 435 4 029 4 027 3 947

WYBORY DO RADY GMINY – WYNIKI GŁOSOWANIA W OKRĘGACH

Okręg
Liczba

Frekwencja
uprawnionych kart wydanych glosów oddanych

Nr 1 606 606 55,44% 594 98,02%

Nr 2 533 533 44,60% 517 97,00%

Nr 3 866 866 47,01% 844 97,46%

Nr 4 754 754 44,85% 731 96,95%

Nr 5 530 253 253 47,74% 246 97,23%

Nr 6 519 307 307 59,15% 294 95,77%

Nr 7 483 231 230 47,62% 220 95,65%

Nr 8 479 479 47,80% 466 97,29%

Ogółem 48,27% 3912 97,12%

Głosów 
ważnych

% głosów
ważnych

1 093

1 195

1 842

1 681

1 002

8 345 4 029 4 028

OKRĘG NR 1

Wyniki wyborów do Rady Gminy

Wyniki wyborów na Burmistrza
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Nazwisko i imiona Nazwa komitetu Mandat

1 DUDZIK Andrzej KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 91 10,78% NIE
2 RAUBO Bożena Teresa KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 162 19,19% TAK
2 NIEBYLSKI Paweł KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 42 4,98% NIE
4 PRYJDA Barbara Irena KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 56 6,64% NIE
4 SAWCZAK Stanisław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 135 16,00% NIE
4 LUTY Edward KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 159 18,84% NIE
5 BOBIK Patryk Zbigniew KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 132 15,64% NIE
5 BYKOWSKA Jolanta Iwona KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 114 13,51% NIE
5 MAGA Urszula KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 273 32,35% TAK

19 PAWŁOWSKI Stanisław KWW PRZYMIERZE DLA MIASTA I GMINY 148 17,54% NIE
19 SAWICKI Jerzy KWW PRZYMIERZE DLA MIASTA I GMINY 29 3,44% NIE
20 SAWCZAK Ryszard Wojciech KW WYBORCÓW OLGIERDA PONIŹNIKA 126 14,93% NIE
20 ORCZYK Danuta Wanda KW WYBORCÓW OLGIERDA PONIŹNIKA 127 15,05% NIE
20 WILK Tomasz Piotr KW WYBORCÓW OLGIERDA PONIŹNIKA 171 20,26% TAK

Nr 
listy

Liczba
głosów

% głosów 
ważnych

Nazwisko i imiona Nazwa komitetu Mandat

1 WOJCIECHOWSKI Dariusz KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 120 23,21% TAK

2 KRAWCZYK Waleria Alicja KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 59 11,41% NIE
2 GAŁUCHA Wilhelm Tadeusz KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 151 29,21% TAK

4 MARUT Bogusław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 36 6,96% NIE
4 TONIA Anna KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 93 17,99% NIE
5 KRAWCZYK Marta KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 65 12,57% NIE
5 KROKER Dorota KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 47 9,09% NIE

19 CHARITON Rajmund KW PRZYMIERZE DLA MIASTA I GMINY 49 9,48% NIE
19 BEDNARZ Jacek Jarosław KW PRZYMIERZE DLA MIASTA I GMINY 51 9,86% NIE
20 CAŁKO Sylwia KW WYBORCÓW OLGIERDA PONIŹNIKA 94 18,18% NIE
20 DŻAMALIS Robert Daniel KW WYBORCÓW OLGIERDA PONIŹNIKA 91 17,60% NIE

Nr 
listy

Liczba
głosów

% głosów 
Ważnych

Nazwisko i imiona Nazwa komitetu Mandat

1 CZECH Maria KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 52 7,11% NIE
1 DZIKOWICKI Zbigniew KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 136 18,60% NIE
1 GANCZARSKA Wanda KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 84 11,49% NIE
2 KUCZERAWA Elżbieta Renata KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 37 5,06% NIE
2 GUZY Krzysztof Jan KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 60 8,21% NIE
4 STRAUCHMAN Jan Czesław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 88 12,04% NIE
4 WOLAR Kazimierz Stanisław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 102 13,95% NIE
4 GUZIK Józef Felicjan KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 160 21,89% TAK
5 CENA Tadeusz Kazimierz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 152 20,79% TAK
5 KOZAK Mariusz Jerzy KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 53 7,25% NIE
5 SKRZYPEK Robert KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 278 38,03% TAK

19 POPRAWA Zbigniew KWW PRZYMIERZE DLA MIASTA I GMINY 65 8,89% NIE
19 WOJTKUN Małgorzata KWW PRZYMIERZE DLA MIASTA I GMINY 81 11,08% NIE
20 BODAK Maria Bolesława KW WYBORCÓW OLGIERDA PONIŹNIKA 107 14,64% NIE
20 BORKOWSKI Zygfryd Stefan KW WYBORCÓW OLGIERDA PONIŹNIKA 132 18,06% NIE
20 ORZEŁEK Janusz Arkadiusz KW WYBORCÓW OLGIERDA PONIŹNIKA 113 15,46% NIE

Nr 
listy

Liczba
głosów

% głosów 
Ważnych

Nazwisko i imiona Nazwa komitetu Mandat

1 PENDER Piotr Ryszard KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 56 22,76% NIE
2 AUGUST Zdzisława Janina KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 31 12,60% NIE
4 MAKOWSKI Marek Jerzy KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 64 26,02% NIE
5 SZYMASZEK Grażyna KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 3,25% NIE

19 NIEBIESZCZAŃSKI Stefan KW PRZYMIERZE DLA MIASTA I GMINY 20 8,13% NIE
20 GUZY Jerzy Henryk KW WYBORCÓW OLGIERDA PONIŹNIKA 67 27,24% TAK

Nr 
listy

Liczba
głosów

% głosów 
Ważnych

OKRĘG NR 2

OKRĘG NR 3

OKRĘG NR 4

OKRĘG NR 5
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Nazwisko i imiona Nazwa komitetu Mandat

2 JAGIEŁŁO Tadeusz KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 83 28,23% NIE
4 WILAS Marta Teresa KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 106 36,05% TAK

5 KOSIOR Waldemar Dariusz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 28 9,52% NIE
5 BUREK Elżbieta KW PRZYMIERZE DLA MIASTA I GMINY 4 1,36% NIE

19 ŁOZIŃSKI Antoni Ryszard KW WYBORCÓW OLGIERDA PONIŹNIKA 73 24,83% NIE

Nr 
listy

Liczba
głosów

% głosów 
Ważnych

Nazwisko i imiona Nazwa komitetu Mandat

2 MIKOS Witold KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 138 62,73% TAK

5 CHODORSKI Zbigniew KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 20 9,09% NIE
19 LATAWIEC Alojzy KW PRZYMIERZE DLA MIASTA I GMINY 4 1,36% NIE
20 PRORACKA Dorota Teresa KW WYBORCÓW OLGIERDA PONIŹNIKA 58 26,36% NIE

Nr 
listy

Liczba
głosów

% głosów 
Ważnych

Nazwisko i imiona Nazwa komitetu Mandat

2 NIEBYLSKI Marek KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 152 32,62% NIE
4 SOŁODUCHA Edward KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 31 6,65% NIE
5 CIUPA Edward Marian KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 231 49,57% TAK
5 SIDORENKO Edward KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 257 55,15% TAK

20 CELUCH Renata Joanna KW WYBORCÓW OLGIERDA PONIŹNIKA 87 18,67% NIE
20 WRONA Zygmunt KW WYBORCÓW OLGIERDA PONIŹNIKA 50 10,73% NIE

Nr 
listy

Liczba
głosów

% głosów 
Ważnych

OKRĘG NR 6

OKRĘG NR 7

OKRĘG NR 8

WYBORY DO RADY POWIATU – WYNIKI GŁOSOWANIA DLA OKRĘGU NR 1
LICZBA

uprawnionych kart wydanych głosów odanych Frekwencja głosów ważnych %
48,25% 93,79%

Lista nr 1 – KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2 MĄKA Ewa Wiesława 83 2,20% NIE
1 PONIŹNIK Olgierd 945 25,03% TAK 3 PRYJDA Czesław 34 0,90% NIE
2 KOKO Daniel Radosław 420 11,12% TAK 4 KORPYSA Jan Maciej 71 1,88% NIE
3 SZCZEPAŃSKA Małgorzata 376 9,96% TAK Głosów na listę 399 10,57%
4 DUDZIK Jolanta 75 1,99% NIE Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
5 GANCZARSKI Jan 54 1,43% NIE 1 ŚLUSARZ Rafał 409 10,83% TAK

Głosów na listę 49,52% 2 DASIAK Stanisław Józef 172 4,56% NIE
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3 WIDZIEWICZ Donata 47 1,24% NIE

1 STYPUŁKOWSKI Piotr 183 4,85% NIE 4 ŻOŁNOWSKI Dariusz 31 0,82% NIE
2 LEWKOWICZ Antoni 66 1,75% NIE 5 MAJKA Józef Tomasz 15 0,40% NIE
3 RAK Zbigniew 47 1,24% NIE 6 KIWAK Henryk 28 0,74% NIE
4 RAJCA Irena Renata 26 0,69% NIE Głosów na listę 702 18,59%
5 CHOMENTOWSKA Grażyna 68 1,80% NIE Lista nr 19 – KWW PRZYMIERZE DLA MIASTA I GMINY
6 AUGUST Jan 45 1,19% NIE 1 BASZAK Bernadetta 25 0,66% NIE
7 POLESIAK Teresa 52 1,38% NIE 2 CELEJOWSKI Zbigniew 43 1,14% NIE
8 MGŁOSIEK Beata Zofia 15 0,40% NIE 3 MUSIAŁ Józef 37 0,98% NIE

Głosów na listę 502 13,29% 4 WOJTKUN Czesław 180 4,77% NIE
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 5 KICUŁA Józef 18 0,48% NIE

1 KOZAK Krzysztof 211 5,59% NIE Głosów na listę 303 8,02%

8 344 4 027 4 026 3 776

1 870

Skład nowej Rady Powiatu Lwóweckiego:
Daniel Koko, Małgorzata Szczepańska, Jolanta Dudzik (w miejsce 
Olgierda Poniźnika, który zrzekł się mandatu), Rafał Ślusarz, Henryk 
Kulesza, Ryszard Mruk, Zbigniew Grześków, Krystyna Piotro-
wicz, Roman Kulczycki, Franciszek Pawłowicz, Zenon Zatchiej, 
Piotr Czembrowski, Iwona Wasilewska, Józef Mrówka, Franci-
szek Bar, Artur Zych, Marcin Fluder.

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Lwóweckiego
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Szanowni Państwo
Mieszkańcy Pogórza Izerskiego
Wraz z końcem roku przychodzi czas na podsu-

mowanie minionych dwunastu miesięcy. To również 
szczególny czas dla nas, dlatego pragniemy ser-
decznie podziękować za dotychczasową współpracę 
wszystkim osobom biorącym udział w realizacji 
projektu LEADER na Pogórzu Izerskim.

Zapraszamy jednocześnie przedsiębiorców, rolni-
ków i ich domowników oraz jednostki samorządu i organizacje pozarządowe do udzia-
łu w konkursach ogłaszanych przez Stowarzyszenie LGD-Partnerstwo Izerskie w ra-
mach działań PROW 2007-2013. Proponujemy również włączyć się w szereg działań 
i przedsięwzięć, które mają na celu podniesienie umiejętności i aktywizację mieszkań-
ców obszaru LGD. Pragniemy zachęcić do współpracy tych z Państwa, którzy jeszcze 
nie mieli okazji zapoznać się z działalnością Lokalnej Grupy Działania- Partnerstwo 
Izerskie (www.lgdpartnerstwoizerskie.pl; e-mail:biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl).

Nasze propozycje na nadchodzący rok to między innymi organizacja imprezy 
plenerowej „Izerskie klimaty, Izerskie bogactwa”, stworzenie wirtualnego spaceru po 
Pogórzu Izerskim, w ramach którego zaprezentujemy ofertę regionu turystycznego 
z bazą noclegową, atrakcjami turystycznymi i innymi ciekawymi miejscami. Ponadto 
chcielibyśmy przy współpracy z mieszkańcami i instytucjami naszego obszaru 
stworzyć tzw. MARKĘ REGIONU, dzięki której wzmocni się tożsamość i poczucie 
wartości mieszkańców oraz ukształtuje nowy wizerunek Pogórza Izerskiego.

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia  
i Nowy Rok pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.  

Składamy życzenia: zdrowia, pogody ducha, spełnienia 
wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.

Zarząd i Pracownicy
„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie”

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007-2013 z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Od lat zmagam się z problemem, w rozwiązaniu 
którego nikt nie potrafi mi pomóc. Mieszkam w Ubo-
czu nr 227, mój sąsiad od ponad 5 lat wylewa ścieki 
ze swojego szamba, wodę z farbą i inne zanieczysz-
czenia na moje pole. Widziałem, jak przez płot sąsiad 
przekłada wąż i wypuszcza nim powyższe nieczystości. 
Przez to ziemia jałowieje i nie nadaje się już do użytku.  
Od kilku lat bezskutecznie próbuję doprowadzić do tego, 
by sąsiad zaprzestał swojego procederu. Za burmistrza 
Czesława Wojtkuna były dwie kontrole, które w niczym 
niestety nie pomogły. W listopadzie tego roku z powodu 
wniesionej przeze mnie skargi miała miejsce kolejna 
kontrola – sąsiad stwierdził, że odprowadza nadmiar 
wody ze swojej studni, ponieważ powyżej określonego 
poziomu zalewana jest jego piwnica. Strażnicy wpisali 
to do notatki służbowej i po prostu odjechali. Uważam, 
że straż miejska niewiele robi i nie zajmuje się tym, czym 
powinna. Zamiast karać ludzi, którzy w poważny spo-
sób łamią prawo, woli ścigać kierowców parkujących 
w niewłaściwych miejscach. Urzędnicy z wydziału Ochrony Środowiska z gryfowskiego urzędu są również bezradni. Niedawno na polu powstała kolejna 
plama. Sąsiad powiedział, że wylał wiadro z wodą (…) tylko jak z jednego wiadra, mogła powstać plama o powierzchni prawie 3 metrów kwadratowych? 
Jeśli będzie trzeba, pojadę do starostwa i tam będę domagał się interwencji. Może w końcu sąsiad zostanie ukarany za swoje postępowanie i przestanie 
zanieczyszczać moje pole. Obecnie tyle się mówi o ochronie środowiska, a jak coś się dzieje złego, to wszyscy przymykają oczy i udają, że nic nie widzą, bo 
tak wygodniej (…). Mam nadzieję, że publikacja w gazecie pomoże rozwiązać ten problem i znajdą się odpowiedzialni, kompetentni ludzie, którzy mi po 
wielu latach wreszcie pomogą. 

Sąsiad sąsiadowi wilkiem? 
Listy do redakcji

Henryk Sieradzki

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim informuje, 
że prowadzi zapisy na wieczerzę wigilijną dla osób starszych i samot-
nych z terenu gminy i miasta Gryfów Śląski. Wieczerza odbędzie się w 
M-GOK przy ul. Kolejowej 33 a w Gryfowie Śląskim, o godz. 16.00. 
Zapisy w Klubie Seniora w godzinach otwarcia.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim informuje, 
że organizuje wczasy w roku 2011w następujących miejscowościach:
· w Zakopanem – Kościelisku w terminie od 1 maja 2011 do 8 maja 2011 
r. cena: +/-580 zł
· w Jarosławcu w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym „Arka” w ter-
minie od 26 czerwca 2011 do 9 lipca 2011 cena: +/-1500 zł od osoby.
Gwarantowane dla każdego 24 zabiegi rehabilitacyjne + gimnastyka
· w Darłówku w Ośrodku Wypoczynkowym NEMO w terminie od  
24 sierpnia 2011 do 31 sierpnia 2011 r. cena: +/- 680 zł

W cenie każdego turnusu: transport w obie strony, zakwaterowanie w 
pokojach z łazienkami, wyżywienie, zabawy przy muzyce i inne atrak-
cje. Przy zapisie obowiązuje przedpłata w kwocie 100 zł od osoby. 
Bliższe informacje i zapisy: Stanisław Dasiak tel. (75) 78-12-662 lub 
669-835-570 lub w każdą niedzielę w Klubie Seniora od godz. 14.00 
oraz wtorek od godz. 16.00.

Ogłoszenia PKPS
Wieczerza wigilijna

Wczasy
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego 
Nowego 2011 Roku, dużo zdrowia i pomyślności dla całej Spo-
łeczności Gryfowskiej wraz z jej władzami

życzy Zarząd Miejsko-Gminny PSL
z Prezesem Lidią Gałuchą

Niepowtarzalna biżuteria
Informujemy, że w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie 

Śląskim przy ul. Kolejowej 33 a można zakupić piękną, ręcznie wyko-
naną różnymi technikami biżuterię. Wszystkie przedmioty zostały wy-
konane przez dzieci i młodzież uczęszczające do Pracowni decoupage 
i wyrobu biżuterii działającej w M-GOK. Aktualnie dostępna biżuteria 
jest wyeksponowana w gablocie na piętrze Ośrodka Kultury. 

Zapraszamy do obejrzenia i zakupienia. Dochód ze sprzedaży jest  
w całości przekazywany na działalność niniejszej pracowni. ad



W SP w Rząsinach

Święto Szkoły
W SP w Uboczu

23 listopada obchodzono w szkole 10. 
rocznicę nadania szkole imienia Władysława 
Stanisława Reymonta. W tym uroczystym dniu 
odbyło się ślubowanie i pasowanie pierwszo-
klasistów na uczniów. Wiele znakomitych osób 
zagościło w progach naszej szkoły – przedsta-
wiciele władz wojewódzkich, powiatowych, 
lokalnych. Dyrektor Szkoły Anna Pląskowska w 
stroju łowickim dokonała uroczystego otwarcia 
oraz przedstawiła dziesięcioletnią historię pracy 
z patronem szkoły. Następnie pod kierunkiem 
wychowawczyni Alicji Kuźniarz klasa pierwsza 
zaprezentowała swoje umiejętności i wiedzę, 
a dyrektor wielkim piórem pasowała dzieci na 
pełnoprawnych uczniów naszej szkoły. Nie 
obyło się bez skosztowania „smaku szkoły” – 
chociaż nie wszyscy go spróbowali. Uczniowie 
zaprezentowali program artystyczny „Na ludo-
wą nutkę z Reymontem”. Oprócz pierwszokla-
sistów zaprezentowali się uczniowie z klas star-
szych, których do występu przygotowały Alicja 
Jaworska i Ewa Milejska. Bogaty i ciekawy 
program artystyczny oraz mnóstwo prezentów 
od zaproszonych gości dla pierwszoklasistów, 
(za które bardzo dziękują), na długo pozostaną 
w pamięci.

Uczniowie wszystkich klas obejrzeli spek-
takl „Przygody Rozbójnika Rumcajsa” w 
Teatrze im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze. 
Przygody Rumcajsa oraz dynamiczna, pełna 
rozmachu akcja z muzyką w rytmie rocka, 
reagge i hip-hopu zainteresowała i pobudziła 
wyobraźnię widzów.

24 listopada mieliśmy przyjemność wy-
słuchać koncertu Filharmonii Dolnośląskiej z 
Jeleniej Góry. Różne utwory i związane z nimi 
historyjki pomogły nam dowiedzieć się skąd 
się wzięła muzyka i z czego się składa. Jak ją 
tworzyć i wykonywać. Jak słuchać i bawić się 
przy niej. Bardzo podobało nam się muzyczne 
ABC na klarnet, skrzypce i instrumenty klawi-
szowe.

Kultura
Spotkanie z Rumcajsem

Niechaj magiczna noc 
Wigilijnego Wieczoru,  

przyniesie spokój i radość.  
Niech każda chwila 

Świąt Bożego Narodzenia,  
żyje własnym pięknem.  

Niech Nowy Rok 2011 obdaruje  
pomyślnością i szczęściem.  

Najpiękniejszych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz szczęśliwego 

Nowego Roku 2011
życzy Społeczność Szkoły Podstawowej 

im. W. S. Reymonta w Uboczu

...i z muzyką

PODZIĘKOWANIE
Alicja Celejowska z klasą drugą bardzo 

dziękuje wszystkim darczyńcom „Gro-
sików”. Z zebranych funduszy zakupiono 
filmy edukacyjne i lektury na płytach, które 
uatrakcyjnią zajęcia polonistyczno-przyrod-
nicze.

A.C.

17 listopada w SP w Rząsinach odbyło się 
spotkanie uczniów szkoły z przedstawicielami 
policji: podinspektorem Jarosławem Orabczukiem 
– komendantem Komisariatu Policji w Gryfowie 
i młodszym aspirantem Mateuszem Królakiem z 
KPP w Lwówku Śl. Tematem spotkania było bez-

Szkoła Podstawowa w Rząsinach bierze 
udział w projekcie Las Zrównoważony i w 
ramach projektu uczniowie uczestniczyli w 
konkursie plastycznym Las Zrównoważony. 
Przekazaliśmy organizatorom 42 rysunki wy-
konane różnymi technikami. Troje uczniów 
otrzymało wyróżnienia:
· Norbert Koman z klasy IV
· Kamil Sieradzki z klasy IV
· Natalia Kołcz z klasy II.

Odbiór nagród miał miejsce w Lubaniu  
28 października. Nasza trójka nagrodzonych 
miała okazję osobiście uczestniczyć w tym 
ważnym wydarzeniu. 

16 listopada wszyscy uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej w Rząsinach byli z wyciecz-
ką w szkółce leśnej Nadleśnictwa Lwówek 
Śląski. Wycieczka została zrealizowana z 
funduszy projektu Las Zrównoważony. Pod 
opieką leśniczego pana Marka Przychodz-
kiego uczniowie zwiedzali stanowiska mło-
dych drzewek, dowiedzieli się wiele o pracy 
szkółkarzy oraz procesie rozwoju drzewa 
od nasionka do sadzonki. Zakończeniem 
wyprawy było ognisko i pieczenie kiełbasek 
(fot. poniżej) a także wspólne zabawy. Desz-
czowa pogoda nie zepsuła dobrych humorów 
uczniów i nauczycieli. Zmarznięci, ale zado-
woleni wróciliśmy do szkoły.

Kamizelki w Rząsinach

Danuta Woźniczko

Opracowała 
Danuta Siedlecka-Oleksiak

pieczne zachowanie dzieci na drodze. Pogadanka 
miała na celu poszerzenie wiadomości dzieci na 
temat bezpiecznych zasad w ruchu pieszych i pra-
widłowego poruszania się po jezdni, gdy brakuje 
chodników. Jednym z jej punktów było noszenie 
odblaskowych elementów na ubraniach, zwłasza 
w zimie, gdy szybciej zapada zmrok. W spotkaniu 
uczestniczyli także Kazimierz Huk – dyrektor Dol-
nośląskiego Oddziału ARiMR i Piotr Stypułkow-
ski – kierownik powiatowej ARiMR w Uboczu, 
którzy wspierając akcję policji, podarowali dzie-
ciom odblaskowe kamizelki. Podobne spotkanie 
odbyło się w Szkole Podstawowej w Uboczu.

W szkółce leśnej

Wyróżnienia w konkursie
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W dniach 5-6 listopada odbył się finał XVII 
Regionalnego Konkursu Ekologiczno- Biolo-
gicznego Szkół Gimnazjalnych. Do konkursu 
zakwalifikował się uczeń 3 klasy gryfowskiego 
Gimnazjum  Paweł Zatoński. Jego opiekunem 
i nauczycielem przygotowującym do konkursu 
był Andrzej Całko. Ostatecznie Paweł zajął  
4 miejsce w konkursie. Jest to jednak jego 
wielki sukces  ponieważ w  konkursie starto-
wało 1160 uczestników z terenu byłego woj. 
jeleniogórskiego.

W Gimnazjum

Źródło: www.gimnazjum.gryfow.info

Dzień po Narodowym Święcie Niepodległości tj. 12 listopada  
w gryfowskim Gimnazjum odbyła się uroczysta akademia upamiętnia-
jąca 92 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na akademię 
przybyło wielu zaproszonych gości, wśród których nie mogło zabraknąć 
prezesa Zarządu Okręgowego ZKRPiBWP w Jeleniej Górze pułkownika 
Edwarda Jakubowskiego, wiceprezesa Zarządu ZKRPiBWP w Jeleniej 
Górze Edmunda Błaszczyka, przewodniczącej Klubu Byłych Nauczy-
cieli Tajnego Nauczania i najstarszej w Polsce prezes Koła ZKRPiBWP 
Jadwigi Kuźmicz oraz przewodniczącego Koła ZKRPiBWP w Gryfowie 
Mieczysława Cybulskiego i przewodniczącej Koła Związku Sybiraków 
w Gryfowie Śl. Elwiry Urbańskiej. Podczas uroczystości, młodzież gim-
nazjalna przedstawiła okolicznościowy program artystyczny, przygoto-
wany pod kierunkiem Marzanny Krawiec i Macieja Styszyńskiego. 

W dalszej części wzruszającego spotkania pułkownik Jakubowski 
odznaczył ks. dziekana Krzysztofa Kurzeję oraz nauczycieli: Elżbietę 
Kilarską i Martę Nowak za zasługi dla Kombatantów i Byłych Więź-
niów Politycznych.

4 listopada w hali przy Gimnazjum we Lwówku 
Śląskim odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Koszykowej. Reprezentacja gryfowskiego Gimna-
zjum osiągnęła duży sukces, bowiem wróciła do 
domu z pucharem za zajęcie I miejsca w turnieju. 
Zespół przygotowywał do zawodów nauczyciel w-f 
Lesław Augustyn.

W zwycięskiej drużynie zagrali: Cezary Grzel-
czak (kapitan zespołu), Łukasz Bursacki, Kacper 
Rudak, Filip Nowak oraz Daniel Dobrowolski. 
Na ławce rezerwowych zasiedli: Piotr Borkowski, 
Przemysław Hutnik, Dawid Turowicz oraz Da-
wid Bogdziewicz.

Dzień Mola Książkowego wpisał się już na stałe w kalen-
darz imprez biblioteki w szkole Podstawowej w Gryfowie. 
Każdego roku w październiku (Miesiącu Bibliotek Szkol-
nych) najlepsi czytelnicy minionego roku szkolnego zostają 
mianowani Molami Książkowymi. Otrzymują czarne, tek-
turowe okulary, w których przebywają cały dzień w szkole, 
dzięki czemu wyróżniają się wśród społeczności uczniow-
skiej. 

Dzień ten cieszy się wielką popularnością wśród uczniów, 
którzy z wielkim zapałem rywalizują między sobą o zdobycie 
zacnego tytułu Mola Książkowego.

25 listopada na całym świecie został ogłoszo-
ny Dniem Pluszowego Misia. W tym dniu każde 
dziecko ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie 
Śląskim mogło przyjść na zajęcia w towarzystwie 
swego pluszowego przyjaciela. Kto w tym dniu 
odwiedził także szkolną bibliotekę w prezencie od 
Kubusia Puchatka otrzymał „misiowe ciasteczko”. 
Nasz baśniowy przyjaciel tego dnia wypożyczał 
także dzieciom książki. Dzień Pluszowego Misia 
spotkał się z wielką aprobatą wśród społeczności 
szkolnej. Widać to było po obecności pluszowych 
misiaczków w Szkole Podstawowej.

Uczą młodzież patriotyzmu

I miejsce w kosza W turnieju udział wzięły trzy drużyny.  
W pierwszym meczu Gimnazjum Gryfów Śląski 
pokonało Gimnazjum Lubomierz w stosunku 
15:9. Druga rozgrywka z udziałem naszej drużyny 
również okazała się zwycięska. Tym razem gorycz 
porażki musieli przełknąć gospodarze turnieju, czyli 
Gimnazjum Lwówek Śląski w rezultacie 28:15. 
Najcelniej rzucającym zawodnikiem naszego ze-
społu był Łukasz Bursacki, który zdobył łącznie  
27 pkt. w dwóch spotkaniach. Teraz podopiecznych 
Lesława Augustyna czeka dużo trudniejsze zadanie, 
bowiem reprezentacja szkoły wyjeżdża do Zgo-
rzelca na turniej strefowy. Póki co jednak nie jest 
jeszcze znana konkretna data zawodów.

Czwarty z tysiąca

W SP w Gryfowie
Dzień 

Pluszowego Misia

Dzień Mola Książkowego

 Paulina Sarzyńska 
Agnieszka Guzy
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Zespół „Sołtysowe Gryfinki” 
z Proszówki składa serdeczne 
podziękowania panu Dariuszo-
wi Niebieszczańskiemu z Za-
kładów Mięsnych za użyczenie 
busa na II Amatorski Przegląd 
Zespołów Ludowych w Mysła-
kowicach pt: „Łączymy pokole-
nia muzyką ludową”.

Informacje z PZD
13 listopada w Proszówce odbyła 

się III edycja konkursu „Marcińskie 
Świętowanie – smaki produktu lo-
kalnego”. Organizatorem konkursu 
była Rada Sołecka przy współpracy 
Dolnośląskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego we Wrocławiu. 
Podczas konkursu prezentowały 
się dwa zespoły folklorystyczne 
„Sołtysowe Gryfinki” z Proszów-
ki i „Rząsinianki” z Rząsin oraz 
Gryfowskie Stowarzyszenie Mi-
łośników Tańca. Pokaz tańca towa-

Marcińskie świętowanie
rzyskiego dały dwie pary: Pamela 
Trubisz i Kacper Radwański 
oraz Patrycja Kraszewska i Ma-
ciej Burkot. 

Do konkursu „Marcińskie 
Świętowanie – Smaki Produktu 
Lokalnego” zgłosiło się 6 zespo-
łów, wytypowanych przez organi-
zacje wiejskie. Komisja konkurso-
wa w składzie: Burmistrz Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski – Olgierd 
Poniźnik, Przewodniczący Rady 
Gminy Gryfów Śląski – Robert 

Skrzypek, kierownik Powiatowe-
go Biura Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w Uboczu 
– Piotr Stypułkowski, Towarzy-
stwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
„Orle” z Jeleniej Góry – Wiesław 
Kucab, wyłoniła następujących 
zwycięzców:
I miejsce – ”JaMaJa” z Młyńska 
za Flaczki z żołądków indyczych, 
II miejsce – „Frykasowe Swatki” 
z Krzewia Wielkiego za Marciń-
skie rogaliki,
III miejsce – „Stowarzyszenie Roz-
woju Proszówki” za Kurczaka 
pieczonego ze słodyczą miodu. 

Specjalne wyróżnienie otrzymali:
 „Gosposie” z Proszówki za Nalewkę 
z malin i chleb z ziarnami i otrębami, 
„Sołectwo Ubocze” za Potrawkę  
z kurczaka, „Dwa Skrzydła” z Rząsin 
za Skrzydełka w orzechach.

Po ogłoszeniu wyników uczestni-
cy wraz z gośćmi przystąpili do de-
gustacji potraw tradycyjnych i wspól-
nego biesiadowania, bawiąc się do 
białego rana. Do wspólnej biesiady 
wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy za rok.

JaMaJa z Młyńska – I miejsce w konkursie

Opracowała: Teresa Polesiak 
PZD Lwówek Śląski

Impreza odbyła się dzięki hoj-
ności ludzi dobrej woli, dlatego 
organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania:
· Zakładowi Mięsnemu Darka i Mar-
ka Niebieszczańskich z Proszówki, 
· Firmie Abi-Pol Janusza Niebiesz-
czańskiego, 
· Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski Olgierdowi Poniź-
nikowi, 
· Kołu Gospodyń Wiejskich  
z Proszówki,
· Stowarzyszeniu Rozwoju Pro-
szówki, 
· zespołom folklorystycznym z Rząsin 
i Proszówki,
· Stowarzyszeniu Tańca Towa-
rzyskiego z Gryfowa Śląskiego.

Kierownik zespołu Jan August

6 listopada zespół folklorystycz-
ny „Sołtysowe Gryfinki” z Pro-
szówki uczestniczył w II Amatorskim 
Przeglądzie Zespołów Ludowych  
w Mysłakowicach pt: „Łączymy po-
kolenia muzyką ludową”.

Połączyli pokolenia

PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIA

Teresa Polesiak – DODR Wrocław                                                                       
Jan August – sołtys wsi Proszówka 

17 listopada zespół folklorystycz-
ny „Sołtysowe Gryfinki” z Proszów-
ki prezentował się podczas zabawy 
Andrzejkowej Emerytów w Polskim 
Związku Emerytów i Rencistów  
w Olszynie.
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2011 roku mieszkańcom Proszówki 
składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech te radosne święta będą szczęśliwe dla każdego 

z was. Niech przyniosą z sobą miłość i nadzieję na lepsze jutro, a Nowy Rok był rokiem 
realizacji wszelkich planów i marzeń. Sołtys Jan August i Rada Sołecka Proszówki 

Przewodnicząca KGW Proszówki Urszula Kudła

Fot. Magdalena August



związane z funkcjonowaniem jednostek OSP, 
m.in. pokrywania należności za zakupione 
paliwa i części zamienne, zużycie mediów, 
wypłatą ekwiwalentów za udział w działaniach 
ratowniczych, ubezpieczeniami, remontami, 
wypłatą wynagrodzeń dla konserwatorów. 

Strażacy z Gminy Gryfów Śląski serdecznie 
dziękują panu Dominikowi Makarewiczo-
wi prowadzącemu warsztat samochodowy  
w Gryfowie Śląskim za pomoc w naprawie sa-
mochodów pożarniczych. 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
serdecznie dziękuje za nieodpłatną pomoc 
sprzętową i inną podczas tegorocznych po-
wodzi: panom Radosławowi i Antoniemu 
Maryniczom, państwu Stecom z Młyńska, pa-
nom Krawczykom z Wieży, panu Edwardowi 
Nestmannowi, panu Zbigniewowi Sadow-
skiemu, panu Antoniemu Cnocie oraz panu 
Arturowi Hryniewiczowi.

Straży Pożarnej w związku z funkcjonowaniem  
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, 
łącznie 13.750 zł. i za powyższe zakupili m.in. 
2 aparaty ochrony górnych dróg oddechowych, 
4 ubrania specjalne, urządzenie oddymiają-
ce, buty Officer (3 pary), rękawice specjalne  
(6 par), latarkę i prądownicę. Na zakupienie apa-
ratów została udzielona dotacja ze środków firm 
ubezpieczeniowych w kwocie 3.600 złotych. 

 
Urząd zakupił dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Gryfowie Śląskim 3 zapory przeciwpowodzio-
we, które po napełnieniu wodą podczas powodzi 
będą służyły przede wszystkim do zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego ulic Rzecznej i Młyńskiej 
koło Fabryki „Izo-term” w naszym mieście. Zapo-
ry te zastępują kilkaset worków z piaskiem, a tym 
samym pracę co najmniej kilkunastu ratowników. 
Koszt zapór z transportem to kwota blisko 3.500 
złotych. Gmina ponosi również inne koszty 

Powiadom 
o przestępstwie

7 listopada w świetlicy w Wieży na prośbę 
sołtysa odbyło się zebranie wiejskie. Głównym 
punktem spotkania było wręczenie wyróżnień 
dla zasłużonych mieszkańców Wieży i Gryfowa. 
W związku z kończącą się kadencją 2006-2010 
postanowiono wyróżnić 6 osób. Otrzymały one 
pamiątkowe puchary ufundowane przez sołtysa. 
Uhonorowano: burmistrza Olgierda Poniźnika, 
Roberta Skrzypka, Jerzego Andrzejczaka, 
Krystynę Samoborską, Krystynę Pietru-
szewską oraz Marka Makowskiego. Pierwsza 
czwórka dostała wyróżnienia za olbrzymi wkład 
w rozwój sołectwa Wieża, owocną współpracę  
z sołtysem i Radą Sołecką oraz za podejmowanie 
licznych inicjatyw mających na celu poprawę 
życia mieszkańców. Marek Makowski otrzymał 
nagrodę za 4-letnią współpracę, która objawia-
ła się w różnego rodzaju przedsięwzięciach 

Wieści z sołectw
Wieża

(zwłaszcza drogowych oraz przy odwadnianiu 
rowów). Podczas zebrania kilkunastu mieszkań-
ców otrzymało specjalne podziękowania – za 
aktywność społeczną (m.in. za wykonanie wień-
ca dożynkowego oraz przygotowanie platformy 
przejeżdżającej przez miasto z okazji dożynek 
diecezjalnych).

Na zakończenie spotkania Olgierdowi Po-
niźnikowi wręczono imieninowy, ważący ponad  
6 kg tort, ufundowany przez sołtysa wsi. Tortem 
tym burmistrz obdarował wszystkich zebranych. 
Należy też wspomnieć o założonej kronice za-
sług dla sołectwa. Trafią do niej wszyscy, którzy  
w szczególny sposób przyczynią się do poprawy 
bytu mieszkańców Wieży. Serdecznie dziękuję 
Agacie i Piotrowi Penderom za przekazanie 
kroniki oraz zaangażowanie w sprawy sołectwa.

9 i 16 stycznia we wszystkich sołectwach od-
będą się spotkania wiejskie z burmistrzem. Będą 
związane głównie z wyborem sołtysów oraz Rad 
Sołeckich, które odbędą się 30 stycznia.

Zebranie wiejskie

***

Zarząd Klubu Sportowego  
"Zryw" Ubocze w imieniu  

zawodników i kibiców składa 
serdeczne podziękowania

 Zakładom Mięsnym Niebieszczańscy 
z Proszówki za przekazanie  

wędlin na zakończenie rundy 
jesiennej sezonu 2010 / 2011.

Sołtys Wieży serdecznie dziękuje 
mieszkańcom sołectwa za liczny 
udział w wyborach oraz życzy 

wszystkim zdrowych i wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia, a także 

wszelkiej pomyślności w 2011 Roku.

Sołtys Wieży Alicja Hryniewicz
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Strażacy z gminy Gryfów Śląski otrzymali 
w bieżącym roku dotację ze środków Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
przyznaną przez Zarząd Oddziału Wojewódz-
kiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP woj. dolnośląskiego w wysokości 3.300,00 
zł i z budżetu Gminy Gryfów Śląski w kwocie 
3.469,35 zł. i za powyższe zakupili brakujący 
sprzęt i wyposażenie osobiste: 
· buty strażackie – 2 pary dla OSP Krzewie Wielkie,
· buty strażackie – 2 pary i ubranie specjalne 
dla OSP Proszówka,
· węże pożarnicze – W 52 i W 75 po 2 szt. oraz 
hełm pożarniczy dla OSP Rząsiny,
· buty strażackie – 2 pary dla OSP Ubocze,
· buty strażackie – 2 pary i prądownicę Turbo-
matic dla OSP Wolbromów.
Łączna wartość zakupu to 6769,35 zł. 

Z kolei gryfowscy strażacy otrzymali do-
tację od Komendanta Głównego Państwowej 

Strażackie wieści
Doposażyli OSP

Zapory przeciwpowodziowe

Podziękowania

Oprac. Stanisław Jóźwiak

Jeśli byłeś świadkiem wykroczenia bądź 
przestępstwa, chciałbyś podzielić się z poli-
cjantami swoimi uwagami, lub masz jakieś 
informacje wystarczy, że opiszesz wszystko 
wysyłając e-mail na adres: sekretariat@
lwowek-slaski.policja.gov.pl. 

Wszystkie otrzymane informacje zostaną 
przekazane właściwym wydziałom celem 
realizacji. Osobom, które z różnych przyczyn 
nie chcą podać swoich danych personalnych 
gwarantujemy pełną anonimowość.

Dobiega końca remont filii biblioteki w Rzą-
sinach. Modernizacja placówki odbywa się w 
ramach Programu Infrastruktura Bibliotek, 
zaś całe zadanie nosi nazwę: „Modernizacja 
pomieszczenia i zakup wyposażenia dla filii 
biblioteki w Rząsinach”. Celem programu jest 
podniesienie standardu bibliotek publicznych  
(w tym standardów estetycznych) poprzez moder-
nizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury 
zapewniającej użytkownikom dogodne warunki 
korzystania z usług bibliotek, w tym w szczegól-
ności infrastruktury koniecznej do użytkowania  
w placówce nowoczesnego sprzętu komputero-
wego. Dzięki dotacji zostanie stworzona dostępna 

użytkownikom funkcjonalna, przyjazna i estetycz-
na przestrzeń.
Całkowity koszt zadania: 25.000 zł.  
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego: 20.000 zł.  
Wkład własny: 5.000 zł
Szczegółowy zakres prac obejmuje:
· roboty rozbiórkowe, wyburzenie starych i posta-
wienie nowe ścianek działowych. Nowe witryny 
wydzielające pomieszczenia biblioteki pozwolą na 
zapewnienie lepszego doświetlenia jak również izo-
lację pozwalającą na oszczędności w ogrzewaniu,
· montaż nowych okien, drzwi wejściowych i drzwi 
wewnątrz biblioteki,
· roboty instalacyjne: wymiana rur i grzejników co, 
przewodów instalacyjnych, 
· roboty wykończeniowe – nowe wewnętrzne gła-
dzie gipsowe, glazura, malowanie,
· wymiana instalacji elektrycznej i opraw świetlów-
kowych,

Filia w Rząsinach nabiera blasku
„Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

· budowa podjazdu mająca na celu dostosowanie 
i udostępnienie budynku dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Ponadto zostaną zakupione nowe 
regały biblioteczne na kwotę 7.732,20 zł.

Zadanie realizowane jest od 1 września do  
31 grudnia 2010 r.

***



WYKONUJEMY:
CYKLICZNE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI OBICIOWEJ,
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, 
MYCIE OKIEN, SPRZĄTANIE BUDYNKÓW 
I MIESZKAŃ PO REMONTACH, OPIEKA NAD 
NAGROBKAMI NA CMENTARZACH.
Polecamy cykliczne i jednorazowe sprzątanie specjalistycznym 
sprzętem i środkami piorącymi renomowanej firmy KÄRCHER.

  
    
Kierownik budowlany z uprawnieniami do kie-

rowania robotami budow-
lanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyj-
no-budowlanej oraz dużym 
doświadczeniem zawodo-
wym podejmie nadzór nad 

pracami przy budowie domków jednorodzinnych  
i innych obiektów.

OGŁOSZENIE

Tel.: 697-932-875
USŁUGI SPRZĄTANIA        

AGMAR

Tel. kontaktowy: 795-624-134
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Tym razem na nasz konkurs zdjęcia nadesłali: Małgorzata Zma-
czyńska, Henryk Makarewicz, Krzysztof Dzikowicki i osoba 
podpisana nickiem (emuska2). Nasz wybór padł na zdjęcie Krzystofa 
Dzikowickiego (nagrodzoną fotografię prezentujemy na stronie 2).  
Gratulujemy i zachęcamy państwa do udziału w konkursie.

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

Konkurs adresowany jest nie tylko do mieszkańców naszej gmi-
ny. Zdjęcia może nadsyłać każdy, kto ma na to ochotę, pod warun-
kiem spełnienia powyższych założeń. Zdjęcia prosimy nadsyłać do  
25 dnia każdego miesiąca na adres biblioteka.gryfow@gmail.com 

Poznaj miasto moje 
– konkurs dla mieszkańców
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Swoim starym, dobrym zwyczajem, Towarzystwo Miłośników Gryfowa 
wydało kalendarz na Nowy 2011 Rok. Tym razem kalendarz TMG uatrak-
cyjniają świetne zdjęcia Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim, 
których autorem jest Paweł Rubaj. Kalendarz w wyjątkowej cenie 5 zł jest 
do nabycia w Bibliotece Publicznej, Centrum Informacji Turystycznej oraz 
siedzibie TMG w Gryfowie Śląskim. Zapraszamy!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim gryfowianom i gryfowiankom

najlepsze życzenia pogody ducha i optymizmu
oraz jak najmniej zmartwień w 2011 Roku

życzy
Towarzystwo Miłośników Gryfowa

Do końca roku w Bibliotece Publicznej można zakupić książkę za 
złotówkę. Aktualnie dostępne są pozycje zarówno z literatury pięknej, jak  
i popularnonaukowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin, takich 
jak medycyna i zdrowie, nauki ścisłe oraz historia. Zaprawdę miło jest 
upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony wspomóc fundusz 
czytelniczy, a z drugiej nabyć interesującą pozycję książkową za naprawdę 
maleńką kwotę. Takich okazji się nie przepuszcza.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,
Szczęśliwego Nowego Roku 2011,

 wielu książek pod choinką,
miłych spotkań w bibliotece

i lektury, co zapiera dech w piersiach
życzą 

pracownicy Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim

Ten rok był obfity w występy. 
I tak począwszy od kwietnia brali-
śmy udział w różnych spotkaniach, 
imprezach i przeglądach. Kwiecień 
to występ na gryfowskim rynku  
w czasie Jarmarku Wielkanocnego. 
Maj – udział w koncercie charytatyw-
nym na rzecz Szymonka, na zaprosze-
nie burmistrza Lubomierza występ w 
Radoniowie i udział w IV Festiwalu 
Piosenki Biesiadnej w Czerwieńsku  
(II miejsce). W czerwcu występ  
w czasie Kwisonaliów i na IV Festi-
walu Folklorystycznym w Czerwonej 
Wodzie oraz I miejsce za wianek 
z ziół i kwiatów polnych. W lipcu 
uczestniczyliśmy w Święcie Peczenicy  
w Gościszowie i w Gali Izerskiej  
w Mirsku na której prezentowaliśmy 
nasze umiejętności kulinarne.

Sierpień również należał do praco-
witych miesięcy. Występowaliśmy na 
II Festiwalu Kultury Ludowej w Ko-
bierzycach (mogliśmy tam pojechać 
dzięki państwu Krasuckim, którzy 
byli naszymi sponsorami). Następnie 
byliśmy w Zgorzelcu i na dużej uro-
czystości rodzinnej w Bolesławcu. 
W czasie naszych występów również 
zarabialiśmy sprzedając nasze wyro-

Uwielbiam tworzyć muzykę. 
Zatapiać się w dźwiękach. To jasny 
przejrzysty przekaz. Muzyka to język 
wszechświata, najpiękniejszy, jaki 
znam. „Muzyka jest stenografią 
uczuć" – mawiał Lew Mikołajewicz 
Tołstoj – trudno o trafniejsze określe-
nie. To jak malowanie: kilka kolorów 
umiejętnie rozmieszczonych na płót-
nie daje przepiękny obraz całości, 
który wzrusza i zachwyca. Muzyka 
przenosi mnie w ciekawy magiczny 
świat i mogę być wtedy kimś zupełnie 
innym. Mam nadzieję, że moja płyta 
„Kołysanki z tęczowych barw'' spodo-
ba się Wam i Waszym dzieciom i będzie powodem wielu pięknych wzruszeń.

W dniach 4-7 listopada w Krakowie, w Hali Targów Sp. z o.o. od-
były się 14 Targi Książki. Jest to najważniejsza ogólnopolska impreza 
wydawnicza i księgarska. Tegorocznym mottem targów była sentencja 
Thomasa Whartona: Godzina czytania jest godziną skradzioną z raju. 
Na tegorocznych targach miała premierę najnowsza płyta gyfowianki 
Eweliny Lichman „Kołysanki z tęczowych barw''. To szeroko zakrojony 
projekt muzyczny, świeży i nowatorski, bardzo dobrze przyjęty przez kryty-
kę. Wraz ze Staszkiem Brendą, również mieszkańcem Gryfowa, stworzyli 
zupełnie nowe brzmienie i oryginalny styl. Wzruszające teksty ubrane w 
ciepłe dźwięki, przenoszą słuchacza w niezbadaną i bezkresną krainę snu. 
Jest to płyta dla każdego: dużego i małego. Zawiera 15 utworów. Muzykę  
i teksty napisała Ewelina Lichman, zagrała, również na skrzypcach i wiolon-
czeli oraz zaśpiewała. Towarzyszył jej Staszek Brenda. Płyta jest dostępna 
w sklepach muzycznych i księgarniach w całej Polsce, również w Gryfowie. 
Serdecznie polecamy. Płytę można zamówić m. in. w: 

e.wydawnictwowam.pl, www.eksiegarnia.pl, www.amazonka.pl

Nowy kalendarz – 
każdy musi go mieć

by. Za zdobyte pieniądze mogliśmy 
wesprzeć naszą koleżankę Bogusię  
z zespołu „Rozmaryn” z Markocic, 
która ucierpiała w czasie powodzi. 
Mogliśmy również kupić potrzebne 
dodatki do naszych strojów.

Wrzesień to udział w Święcie 
Miodu w Cieplicach, dożynkach 
diecezjalnych w Gryfowie oraz gmin-
nych w Pławnej. W październiku na 
zaproszenie kasztelana zamku Gro-
dziec i zespołu Swojacy z Zagrodna 
uczestniczyliśmy w Święcie Wina  
i Miodu Pitnego. Listopad to udział  
w przeglądzie zespołów folklorystycz-
nych w Mysłakowicach.

Rok ten obfitował w różne wy-
darzenia związane ze sztuką i kulturą 
ludową. Nasze wyjazdy ograniczamy 
i musimy wybierać tylko niektóre 
zaproszenia, ponieważ bardzo trudno 
pozyskać sponsorów, a dotacja na ze-
spół jest niewystarczająca. W bieżącym 
roku opracowaliśmy 15 nowych utwo-
rów, w przygotowaniu jest też płyta.  
W związku z nadchodzącymi Świę-
tami Bożego Narodzenia życzymy 
wszystkim sympatykom dużo zdrowia, 
pomyślności i lepszego nadchodzącego 
roku 2011.

Mijający rok 
w zespole Gryfowianie

Uwaga! Książka za złotówkę!

Kołysanki z tęczowych barw

Ewelina Lichman

Zygmunt Bodak

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 
I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2011 ROKU 

WSZYSTKIM SWOIM MIŁYM KLIENTOM 
ŻYCZY SALONIK PRASOWY W BIEDRONCE



6 listopada 30 par świętowało wspólnie 
swój złoty jubileusz małżeństwa. Była okazja 
do wzruszeń, wielu serdeczności i życzeń.

Ta szczególna uroczystość w sali Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury zgromadziła nie 
tylko złotych małżonków, ale także ich rodziny, 
które nie kryły wzruszenia przyglądając się tak 
doniosłej chwili. I choć nie wszyscy przybyli, bo 
przeszkodziły temu m.in. powody zdrowotne, to 
i tak było podniośle i radośnie. Tegoroczni ju-
bilaci reprezentują cały przekrój społeczny gry-
fowskiej gminy – są wśród nich dawni pracow-
nicy Fabryki Nawozów Fosforowych „Ubocz”, 
„Gryfexu”, czy też Olszyńskich Fabryk Mebli, 
ale również rzemieślnicy, pocztowcy – jednym 
słowem przedstawiciele różnych zawodów, 
znani praktycznie całej miejscowej społeczności 
przez swoją długą i ofiarną pracę.

Na ten wyjątkowy jubileusz złotych godów 
ciężko pracuje się całe życie i dlatego jest to 
właśnie tak niezwykły moment – powiedział 
burmistrz Gryfowa Olgierd Poniźnik. – Dziś 
chcemy wam drodzy jubilaci pogratulować 
tej małżeńskiej wytrwałości i życzyć przede 
wszystkim dobrego zdrowia.

W uroczystej gali oprócz jubilatów, ich 
rodzin oraz burmistrza Gryfowa udział wziął 
także przewodniczący Rady Miejskiej Robert 
Skrzypek, zastępca burmistrza Edyta Wilczacka 
oraz ks. dziekan Krzysztof Kurzeja, zaś hono-
ry mistrza ceremonii pełniła kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Gryfowie Jolanta Dudzik 
oraz jej zastępczyni Krystyna Samborska. 
Podczas uroczystej gali jubilatom wręczone zostały 
„Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przy-
znane przez prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego, wraz z drobnym książkowym upominkiem 
od władz gminy. Wśród jubilatów znaleźli się: 
Maria i Jerzy Kosztowny, Marianna i Włady-
sław Bykowscy, Janina i Jan Domino, Helena 
i Tadeusz Dziama, Józefa i Zygmunt Gnap, 
Helena i Eugeniusz Jurkiewicz, Anna i Leszek 
Polesiak, Katarzyna i Józef Sudek, Filomena 
i Władysław Szymkowiak, Teresa i Edward 
Sztrybelscy, Irena i Stanisław Świech, Barbara 
i Czesław Wysopal, Maria i Kazimierz Tyc, Ka-
zimiera i Ferdynand Wójcik, Krystyna i Adolf 
Baszak, Józefa i Jan Bałut, Regina i Henryk 
Denisienko, Kazimiera i Władysław Filipczuk, 
Matylda i Józef Jadach, Janina i Ryszard 
Kasprzak, Jadwiga i Stanisław Karaczun, 
Paulina i Roman Kostek, Leokadia i Ireneusz 
Kozłowscy, Władysława i Jan Kulesza, Urszula 
i Jan Majerscy, Janina i Kazimierz Niemaszyk, 
Stygma i Stanisław Rzeźniczak, Natalia i Wła-
dysław Stankiewicz, Janina i Edward Ściban 
oraz Anna i Zygmunt Wiśniewscy.

Na zakończenie uroczystej gali uczestnicy mo-
gli wysłuchać krótkiego koncertu w wykonaniu 
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Oska-
ra Kolberga w Lubaniu pod okiem nauczyciela  Ja-
niny Jagowienko. Potem już tylko wspólne zdjęcie 
i pełne wzruszeń życzenia w gronie najbliższych.

Złotym Parom 
Sto Lat!

Źródło: Ziemia Lubańska

Narodowe Święto Niepod-
ległości jest najważniejszym 
polskim świętem narodowym. 
11 listopada 1918 roku po 123 
latach niewoli Polska odzy-
skała niepodległość. Po latach 
rozbiorów, dokonanych przez 
Austrię, Prusy i Rosję w latach 
1772-1795, powstaniach naro-
dowych (listopadowym 1830 
i styczniowym 1863),  zma-
ganiach na różnych frontach, 
Polacy dzięki niezłomności, 
patriotyzmowi i bohaterstwu  
wywalczyli wolność. Ogromną 
rolę w odzyskaniu niepodle-
głości odegrał pierwszy mar-
szałek Polski – Józef Piłsudski.  
Dzień 11 listopada ustanowiono 
świętem narodowym w 1937 
roku. Od roku 1939 do 1989 
obchodzenie tego święta było 
zakazane. Po upadku rządów 
komunistycznych nabrało szcze-
gólnego znaczenia i jest dniem 

wolnym od pracy. W całym kra-
ju organizowane są patriotyczne 
wiece i pochody, a w kościołach 
odprawiane msze w intencji 
Ojczyzny. Główne obchody z 
udziałem najwyższych władz 
państwowych mają miejsce 
w Warszawie na placu Józefa 
Piłsudskiego. W samo południe 
przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza odbywa się uroczysta 
zmiana warty. 

Tegoroczne obchody Święta 
Niepodległości w Gryfowie roz-
poczęły się o godz. 10.30 mszą 
św. w Kościele Parafialnym,  
w której uczestniczyły licznie 
zgromadzone poczty sztanda-
rowe, delegacje kombatanckie, 
przedstawiciele władz lokalnych, 
zakładów pracy, szkół, organiza-
cji pozarządowych. Po zakończe-
niu mszy przy akompaniamencie 
Orkiestry Dętej Reprezentacyjnej 
Miasta i Gminy Olszyna, po raz 

pierwszy w historii Gryfowa ko-
rowód do rynku poprowadził Jó-
zef Piłsudski. Część artystyczna 
pod tablicą pamiątkową ku czci 
Kombatantów Ziemi Gryfow-
skiej miała nietypowy charakter. 
Rozpoczęła się inscenizacją  
w wykonaniu aktorów jelenio-
górskiego Teatru C.K. Norwida 
- Małgorzaty Osiej-Gadziny  
i Jana Kochanowskiego, który 
to wcielił się w postać Józefa 
Piłsudskiego. Wielki wódz na 
podstawie odezw i manifestów 
oraz fragmentów pamiętnika, 
przypomniał wszystkim zebra-
nym najważniejsze wydarzenia 
w historii Polski. Część patrio-
tyczną zakończono składaniem 
kwiatów pod tablicą pamiątkową 
ku czci Kombatantów Ziemi 
Gryfowskiej. Organizatorem 
uroczystości 11 listopada był 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kul-
tury w Gryfowie Śląskim.

„Muszę Polskę naprzód zdobywać w mym małym sercu,
wykrzesać ją własną mocą w nieustępliwym trudzie i znoju
mocując się z samym sobą wyszarpać ją w bólu z niczego
– a dopiero gdy ją zdobędę w mym małym własnym sercu

– narzucę ją otaczającemu światu”

Święto Niepodległości

Z wielką radością informujemy, że 9 stycznia 2011 r. na gryfowskim 
rynku odbędzie się XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
– liczymy na Waszą obecność! 

Wielkie finałowe granie rozpocznie się wprawdzie dopiero za miesiąc, 
ale my już dziś rozpoczynamy przygotowania do tej niezwykłej akcji. 
Będziemy zbierać pieniądze na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami 
urologicznymi i nefrologicznymi. Wszystkich chętnych darczyńców 
prosimy o przekazywanie przedmiotów na licytację, która zasili konto 
WOŚP. 

Wszelkie szczegóły do uzyskania w gryfowskim Sztabie XIX Finału, czyli Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury przy ul. Kolejowej 33 a oraz pod nr telefonu (75) 78-12-900.

XIX FINAŁ Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Gryfowie Śląskim
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Boże Narodzenie to szczególna okazja
aby życzyć członkom i sympatykom 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
w Gryfowie Śląskim 

zdrowych i wesołych Świąt.
Zbliżający się Nowy 2011 Rok

to możliwość złożenia kolejnych 
życzeń Ludziom Lewicy.

Wszystkiego najlepszego życzy Wam 
          

Zarząd Miejsko-Gminny SLD 
w Gryfowie Śląskim

Lśni dookoła choinkowy blask,
niebo pełne śniegu, niebo pełne gwiazd.

Niech święta radością wypełnią 
Wasz dom a Nowy Rok 2011 
blasku doda Waszym dniom.

Sybirakom, honorowym członkom, 
podopiecznym, sympatykom i ich rodzinom

życzy 
Zarząd Koła Sybiraków w Gryfowie Śl.
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