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Wydarzyło się w Gryfowie...

Wernisaż wystawy „Artystyczne Spotkania Przyjaciół” – malarstwo-fotografia.

Pełna ekspresji Kozucha-Kłamczucha. Aukcja prac w M-GOK.

Misiolandia w Europejskim Centrum Kulturalno-Informacyjnym.

Noc andrzejkowa w bibliotece. V Powiatowy Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej.
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V Powiatowy Konkurs 
Recytatorski i Poezji Śpiewanej

26 listopada w bibliotece odbyły się "andrzej-
ki". Zabawa rozpoczęła się o godzinie 18.00  
a zakończyła tuż przed godziną duchów. Uczest-
niczyło w niej 16 osób – byli to członkowie koła 
„Książniczki” bibliotecznego oraz przyjaciele 
biblioteki. Jak każe tradycja, andrzejkowe spot-
kanie zdominowały wróżby, gry, zabawy i tańce. 
Kulinarną niespodzianką wieczoru była pizza 
ufundowana dzieciom przez organizatorów. Nad 
całą imprezą czuwała bibliotekarka Jolanta Ku-
czyńska z pomocą Pawła Rubaja. Organizatorzy 
serdecznie dziękują za pomoc przy realizacji nocy 
andrzejkowej pani Teresie Ciereszko.

Noc andrzejkowa
 w bibliotece

25 listopada obchodziliśmy w bibliotece Światowy 
Dzień Pluszowego Misia. W spotkaniu uczestniczyły 
przedszkolaki z oddziałów zerowych – Delfinki  i Smer-
fy (ok. 30 osób). Dzieciom na powitanie rozdano bilety  
w postaci czapeczek. Spotkanie przebiegało pod 
znakiem bajek i historii o różnych bajkowych 
misiach. Odbyła się prezentacja książeczek, dys-
kutowano też o poszanowaniu zabawek, a przy-
czynkiem do dyskusji był wiersz „Naprawiamy 
misia”. Odwiedził nas także pewien niedźwiedź, 
który przeczytał dzieciom bajkę pt. „Pan miś chrapie”.  
W galerii dzieci obejrzały wystawę prac plastycznych 
i książeczek o misiach. Tam też odbyła się zabawa 
taneczna. Uczestnicy Misiolandii zostali poczęsto-
wani  małym co nieco przez Kubusia Puchatka,  
a niedźwiadek rozdał im kolorowanki. 

Pełna fotorelacja z dwóch powyższych wydarzeń 
na stronie www.biblioteka.gryfow.info w dziale ak-
tualności.

1 grudnia, już po raz trzeci Dziecięco - Młodzieżowa Pracownia Plastyczna M-GOK zorganizo-
wała aukcję prac uczestników. I, tradycyjnie już, nie tylko rodzice i dziadkowie byli miłymi gośćmi. 
Emocje rozgrzały to zimne popołudnie. Motyle, psy, koty, zamki, drzewa, architektura i mnóstwo 
martwych natur cieszyły się powodzeniem i zagoszczą w domach, może biurach. A najważniejsze, 
że autorskie, niepowtarzalne, sygnowane imieniem, nazwiskiem i datą prace będą cieszyć oczy  
i serca nabywców, za co im ogromnie dziękujemy. Zebrana kwota 470 zł + 30 zł pozostałe z zeszło-
rocznej aukcji, to 500zł do wykorzystania. Planujemy otwarcie Pracowni Rzeźby w Glinie.
         ms

25 listopada w galerii Europejskiego Cen-
trum Kulturalno-Informacyjnego odbył się 
wernisaż wyjątkowej wystawy malarstwa i fo-
tografii. Wystawa przybyła z naszego partner-
skiego miasta Gryfice i jest pokłosiem sztanda-
rowej gryfickiej imprezy Artystyczne Spotkania 
Przyjaciół. Imprezy, w której od trzech lat 
uczestniczą również gryfowscy artyści. W tym 
roku brały w niej udział Ilona Cichoń, Marzena 
Staliś i Joanna Małoszczyk. 

W wernisażu uczestniczyła dyrektor Gryfi-
ckiego Domu Kultury, pomysłodawczyni i or-
ganizatorka Artystycznych Spotkań Przyjaciół 
Róża Szuster. 

Przybliżyła ona licznie zebranym goś-
ciom ideę imprezy, a Ilona Cichoń i Joanna 
Małoszczyk opowiedziały o swoich wraże-
niach z ostatniego pobytu w Gryficach. Całość 
współpracy na niwie artystycznej pomiędzy 
Gryfowem a Gryficami podsumował burmistrz 
Olgierd Poniźnik. W trakcie wernisażu wy-
świetlono prezentację „Artystyczne Spotkania 
przyjaciół 2009-2011”. Zdjęcia do niej wykonali 
Ilona Cichoń i Paweł Rubaj.

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwie-
dzenia wystawy, która jest czynna w godzinach 
pracy biblioteki.

Zapraszamy do obejrzenia
 gryficko-gryfowskiej wystawy

Misiolandia

,,Oko w oko z Człowiekiem .Ulica i wiele twarzy –
I uderzenie w skroniach jak kuźni miarowy huk.
Ja nie idę szukać przygód. Nikogo nie chcę obrażać.
Chce wystarczyć sobie samemu.
Niech przeto nie wdziera się we mnie żaden nędzarz, skazaniec ni Bóg.”

Sukces aukcji

2 listopada obchodziliśmy 40 rocznicę 
śmierci Janiny Porazińskiej – autorki książek 
dla dzieci i młodzieży. Z tej okazji w bibliotece 
gościliśmy klasę II SP w Gryfowie Śląskim wraz 
z wychowawczynią Małgorzatą Dróżdż. Na po-
czątku spotkania dzieci wysłuchały kołysanki 
„Iskiereczka”, na podstawie której rozwiązały 
krzyżówkę z hasłem. W dalszej części w kąciku 

zabawowym czytaliśmy bajkę „Kozucha- Kłam-
czucha” z podziałem na role. Śmiechu było przy 
tym co niemiara, szczególnie, gdy niżej podpi-
sana przebrała się za tytułowa Kozuchę.

 Na zakończenie uczniowie otrzymali pa-
miątkowe zakładki i coś słodkiego na podtrzy-
manie dobrego humoru.

Pełna ekspresji Kłamczucha

Tekstem Jana Pawła II „Szymon z Cyreny” 
Ania Kryłowicz wyrecytowała I miejsce w Po-
wiatowym Konkursie Recytatorskim i Poezji 
Śpiewanej. Konkurs odbył się 23 listopada 2011 
roku w Europejskim Centrum Kulturalno-
Informacyjnym w Gryfowie Śląskim. Pomy-
słodawcą i organizatorem była niżej podpisana 
polonistka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych w Gryfowie Śląskim. Tegoroczny 
konkurs kontynuował spotkania sprzed pięciu 
lat i był już piątą edycją. Hasłem przewodnim 
były słowa Jana Pawła II „ Wy jesteście moja na-
dzieją” i realizowane było w dwóch kategoriach: 
recytacja i poezja śpiewana.

Recytatorzy prezentowali wiersz Jana Pa-
wła II i fragment dowolnej prozy, natomiast 
w kategorii poezja śpiewana należało zapre-
zentować tekst Jana Pawła II z własną aranża-
cją muzyczną i wykonać dowolną piosenkę. 

Do udziału w konkursie zgłosiły się trzy szko-
ły ponadgimnazjalne. Gośćmi zaproszonymi 
byli przedstawiciele klas trzecich Gryfowskie-
go Gimnazjum. Organizatorom zależało na 
rozbudzeniu w młodzieży refleksji etyczno-
moralnych, chciano sprowokować do szukania 
odpowiedzi na pytanie, jak żyć. Prezentowane 
teksty zawierały odwieczną prawdę o naturze 
człowieka. Zauważono, że w duszy każdego  
z nas czasem odbywa się walka dobra ze złem, 
która pociąga za sobą niechęć do drugiego 
człowieka, alienację, jak również czynienie zła. 
Pojawiły się również utwory obrazujące rados-
ne i szczęśliwe bytowanie. Tegoroczne przed-
sięwzięcie artystyczne dowiodło, że uczestnicy 
nie zawiedli pokładanej w nich nadziei. Celem 
nadrzędnym konkursu było zorganizowanie 
spotkania osób kochających poezję, bardziej 
wrażliwych na słowo recytowane i śpiewane. 

Nie obyło się również bez przyznawania nagród. 
W komisji oceniającej zasiadły: pani Dyrektor 
Powiatowego Centrum Edukacji Halina Braun, 
pani Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta  
i Gminy Gryfów Śląski Marzena Wojciechowska 
i pani Marzena Staliś poetka Klubu Literackiego 
„Metafora” w Gryfowie Śląskim. Panie oceniały 
dobór repertuaru, interpretacje utworu oraz 
ogólny wyraz artystyczny.

W recytacji najlepiej zaprezentowała 
się wspomniana wyżej Ania Kryłowicz, 
„Szymon z Cyreny” Jan Paweł II i „Toksy-
mia” M.Rejmer. II miejsce zajęła Joanna 
Szczerba „Pieśń o Bogu ukrytym” Jan Paweł 
II, „Toksymia” M.Rejmer. III Martyna Olej-
nik „Mysterium Meum Mihi”Jan Paweł II, 
„Śmierć urzędnika” A.Czechow – wszystkie 
z Liceum Ogólnokształcącego w Gryfowie 
Śl. Uczennice przygotowywały niżej pod-
pisana i Katarzyna Romanowicz-Kłosin. 
Gimnazjalistki zajęły następujące miejsca:  
I miejsce w Gminnym Konkursie Recytator-
skim Karolina Wołyniec „To przyjaciel” J.P. II, 

ciąg dalszy na następnej stronie

Jolanta Kuczyńska
J. K.

J. K.
M.
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„Alchemik” P. Coelho. II miejsce Kaja Matu-
szak „To przyjaciel” J.P. II, „Oskar i pani Róża” 
E. E. Schmitt. Uczennice przygotowała Marta 
Sadowska.

W poezji śpiewanej wszystkie nagrody 
zabrały uczestniczki z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w Lwówku Ślą-
skim. I miejsce zajęły Karolina Kaszuba utwo-
rami „Jaka róża taki cierń” sł. J. Cygan, muz.  
W. Korcz i „Piastowy jestem syn” sł. Jan Paweł II 
i Martyna Chilińska utworami „Emilii, mojej 
matce” sł. Jan Paweł II, Wybacz Mamasza” sł. A. 
Osiecka, muz. P. Gintrowski, II miejsce wyśpie-
wały zespołowo K. Biliniewicz, K. Kaszuba, K. 

Kwiecień utworami „W mroku jest tyle światła” 
Jan Paweł II i „Dobranoc panowie” sł. A. Osie-
cka, muz. S. Krajewski a III miejsce Karolina 
Kwiecień „Pieśń o słońcu niewyczerpanym” sł. 
Jan Paweł II, „Miasteczko cud” sł. A. Osiecka, 
muz. J. Santorski. Uczennice przygotowywała 
R. Żoga Podziękowania za przygotowanie mło-
dzieży otrzymali również opiekunowie. Trzy 
nagrody książkowe ufundowała pani Dyrektor 
Powiatowego Centrum Edukacji w Lwówku Śl., 
dwie pani Dyrektor Biblioteki Publicznej Mia-
sta i Gminy Gryfów Śląski, dwie Dyrektor Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  
w Lwówku Śl., sześć Stowarzyszenie „Homo Via-

tor” działające przy ZSOiZ w Gryfowie Śląskim. 
Nagrody artystyczne przyznała niżej podpisana, 
a było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu 
pani Dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Je-
leniej Górze i panu Dyrektorowi Teatru im. C. 
K. Norwida w Jeleniej Górze. Na spektakl „Ole-
anna” pojadą A. Kryłowicz i M. Olejnik, a na 
koncert „Miedzy fugą a Bożym Narodzeniem” 
K. Kaszuba i M. Chilińska.

Przyjazną atmosferę na konkursie uzyskano 
również dzięki pysznym wypiekom przygoto-
wanym przez panią Renatę Kryłowicz i uczen-
nicę Justynę Kowalczyk.

V Powiatowy Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej cd.

Orientalny wieczór podróżniczy, który odbył 
się w galerii ECKI zorganizował działający od 2009 
roku przy Bibliotece Publicznej Dyskusyjny Klub 
Książki „Nie-poczytalni”. W ekscytującą podróż 
po Turcji, bez potrzeby opuszczania wygodnego 
krzesła, zaprosił zebranych Leszek Szczasny.

Kim jest Leszek Szczasny?
Raciborzaninem, z wykształcenia politolo-

giem i filozofem, a z zamiłowania  społecznikiem, 
fotografem i przede wszystkim niezależnym 
globtroterem. Autostopem przejechał Europę, 
Bliski Wschód, zaczął też poznawać Afrykę.  
O swoich podróżach napisał i wydał właśnie książ-
kę „Świat na wyciągnięcie ręki”, którą to m.in. 
w interesujący sposób promował w Gryfowie. 
Prezentowane slajdowisko zaciekawiło, a w wie-
lu momentach zadziwiło publiczność. Szczasny 
opowiadał barwnie i inspirująco, zafascynowani 
goście zadawali wiele pytań, już jakby szykując się 
do egzotycznych wypraw. Wieczór zakończył się 
rozmowami w grupach, rozlicznymi autografami, 
rozdawanymi przez autora oraz degustacją, jak 
najbardziej polskich ciast: sernika i szarlotki.

Informujemy: W gryfowskiej Bibliotece Publicz-
nej można wypożyczyć fascynującą książkę L. Szczas-
nego „Świat na wyciągnięcie ręki”. Zapraszamy.

Polecamy: leszekszczasny.blogspot.com

Uwaga niebezpieczeństwo!
Leszek Szczasny zaraża pasją podróżniczą

Miło jest nam poinformować naszych czy-
telników, że rodowity gryfowianin – Dawid 
Kuczyński 28 października br. został wybrany, 
na rok akademicki 2011/2012 Przewodniczą-
cym Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu 
Studenckiego w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Funkcja 
ta automatycznie łączy się z członkostwem  
w pracach Senatu tej uczelni. 

Dawid jest aktualnie studentem III roku 
Informatyki. W latach 2004-2008 uczęszczał do 
Technikum Informatycznego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana 
Pawła II w Gryfowie Śląskim. W okresie nauki 
szkolnej aktywnie działał w Samorządzie Szkol-
nym. Jego zaangażowanie zostało wówczas 
docenione przez posła do Parlamentu Euro-
pejskiego – panią Lidię Geringer de Oedenberg 
(został zaproszony do siedziby PE w Strasburgu 
– w ramach wyjazdu studyjnego). 

Jesteśmy przekonani, że Dawid Kuczyń-
ski nie powiedział jeszcze ostatniego słowa,  
a powyższy sukces, będący jego udziałem jest 
zapowiedzią profesjonalnego zaangażowania w 
działalność społeczno-polityczną.

Gryfowianin na czele 
samorządu studenckiego

Niecodzienną okazję do podziwiania wyjąt-
kowego malarstwa profesora Rafała Strenta –  
wykładowcy na wydziale grafiki warszawskiej ASP, 
będą wkrótce mieli mieszkańcy Gryfowa Śląskiego.  
29 grudnia o godz. 17.00 Biblioteka Publiczna 
zaprasza na wernisaż wystawy jego prac. 

Profesor Strent jest laureatem wielu nagród 
i wyróżnień artystycznych m.in. w Luksembur-
gu (Musee 2000), Międzynarodowego Biennale 
Grafiki w Sofii, Międzynarodowego Biennale 
Grafiki w Wiedniu, Międzynarodowego Grand 
Prix Sztuki Współczesnej w Monte Carlo. 

Tego wydarzenia nie można przegapić.  
W galerii Europejskiego Centrum Kulturalno-
Informacyjnego, przy ul. Kolejowej 44 w Gryfowie 
Śląskim wystawimy malarstwo docenione w całej 
Europie. Zapraszamy Państwa serdecznie!

Dajmy się zaczarować 
profesorowi Strentowi

M. Gnach

Małgorzata Wiśniewska

Trudno było oderwać oczy od orientalnego slajdowiska.

M.

M.
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Rok potrójnych jubileuszy gryfowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, jest niepowtarzalną 
okazją do przedstawienia wielu refleksji na temat przeszłości tej zasłużonej dla miasta i regionu placówki edukacyjnej. Cykl komentarzy i wspomnień 
ludzi z nią związanych rozpoczynamy bardzo ciekawym przyczynkiem historycznym, o emocjonalnym charakterze, autorstwa byłego dyrektora szkoły 
– pana Adama Pietruszewskiego. Drugą część jego relacji przedstawimy w kolejnym numerze. Także wówczas zaprezentujemy wspomnienia drugiego  
z byłych dyrektorów ZSOiZ – pana Antoniego Gąsiorowskiego.

Moja „przygoda życia”, czyli praca w szkolnictwie zawodowym
Na pracę z młodzieżą poświęciłem 

całe swoje życie, a mówiąc dokładnie  
– rozpocząłem je w 1960 r. w Zasad-
niczej Szkole Zawodowej w Gryfowie 
Śląskim. Z tej szkoły, po przepraco-
waniu prawie 36 lat, odszedłem na 
zasłużoną emeryturę. 

Jest sierpień 1960 r.; ze skierowa-
niem przyjeżdżam do pracy w Zasad-
niczej Szkole Zawodowej w Gryfowie 
Śląskim. Pierwsze wrażenia są przy-
jemne. Po wyjściu z dworca kolejowe-
go przede mną piękna ulica, wówczas 
Armii Czerwonej, wysadzana kasz-
tanowcami. Idę w kierunku miasta. 
Budynek przy ul. Armii Czerwonej 
16 to miejsce mojej przyszłej pracy  
i spotkanie z dyrektorem Tadeuszem 
Ciosem. Pracę rozpoczynam z dwójką 
nowych nauczycieli: koleżanką Wojną 
i kolegą Hancem. Mijają dwa miesiące 
– zła wiadomość dla mnie – dostaję 
powołanie do wojska. Koledzy pozo-
stają. Ja wyjeżdżam. Służba wojskowa 
– Sztab Generalny; jest dobrze lecz 
tęsknię za praca w szkole. Po powrocie 
rozpoczynam zajęcia jako nauczyciel 
zawodu. I już wówczas stwierdziłem, 
że wyboru dokonałem właściwie. 
Jestem zadowolony z wykonywanej 
pracy. W sprawach osobistych też 
zachodzi zmiana – zakładam rodzinę. 
To przypieczętowało mój dalszy pobyt 
w Gryfowie Śląskim. Kończę Studium 
Nauczycielskie we Wrocławiu. Awans 
w pracy – zostaję nauczycielem te-
orii przedmiotów zawodowych. Tu  
w pełni mogę wykazać się znajomoś-
cią zawodu nauczyciela. Warunki, w 
jakich pracowaliśmy wówczas, były 
bardzo trudne. Pomoce dydaktyczne 
do lekcji wykonywaliśmy we własnym 
zakresie. Izby lekcyjne ogrzewane były 
piecami kaflowymi; zimą tempera-
tura spadała poniżej 10° C. Młodzież 
skupiała się wówczas wokół pieca. Nie 
lepsze były też warunki higieniczno-

sanitarne. Po kilku zmianach jakie do-
konały się w naszej szkole […] dostaję 
na piśmie powołanie na Dyrektora 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Dziś 
przyznam, że było to wyróżnienie, 
ale też jednocześnie ciężka praca. Nie 
było mi jednak dane długo pełnić tę 
funkcję. Za niewykonanie polecenia 
ówczesnego sekretarza KM PZPR  
w Gryfowie Śląskim, zostałem odwo-
łany ze stanowiska. […] Pozostałem 
dalej w szkole jako nauczyciel przed-
miotów zawodowych. Był to okres 
dalszej wytężonej pracy. Organizo-
wałem gabinet technologiczny, wy-
konywałem z młodzieżą bardzo dużo 
pomocy naukowych. Organizowałem 
wycieczki, zdobywaliśmy pierwsze 
miejsca w konkursach zawodowych 
na terenie województwa. W tym 
okresie skończyłem Studia w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Opolu, uzy-
skując tytuł magistra. Ukończyłem 
też Studia Podyplomowe w Zielonej 
Górze oraz Studia Podyplomowe Or-
ganizacji i Zarządzania we Wrocławiu. 
W tym czasie poświęciłem się też pra-
cy społecznej na rzecz Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski. Przez trzy kadencje by-
łem radnym Rady Narodowej, pełniąc 
funkcję zastępcy przewodniczącego 
Rady. Gdy już myślałem, że moje ży-
cie będzie biegło trybem normalnym, 
nastąpiła zmiana. Powierzają mi 
powtórnie pełnienie obowiązków Dy-
rektora Zespołu Szkół Zawodowych  
w Gryfowie Śląskim. Był to znów 
okres wytężonej pracy na rzecz szkoły 
i środowiska. Dobra, a wręcz bardzo 
dobra współpraca z gronem pedago-
gicznym i pracownikami to gwarancja 
ówczesnych sukcesów szkoły. Wysoko 
sobie cenię współpracę z kierowni-
kiem warsztatów szkolnych kol. Ta-
deuszem Łazurem. Miło wspominam 
koleżanki i kolegów, z którymi przy-
szło mi pracować tj.: kol. Petruch, kol. 

Kapuśniak, kol. Ogiejko, kol. Pawlu-
czyka, kol. kierowniczkę warsztatów 
odzieżowych Marysię Krzysiak i wielu 
innych, których przepraszam, że nie 
wymieniłem. Mając tak dobrą kadrę, 
na którą zawsze mogłem liczyć, doko-
nywaliśmy bardzo dużo. Nie straszna 
nam była organizacja wojewódzkich 
konkursów o tytuł „Najlepszego 
Ucznia w Zawodzie – tokarz, ślusarz, 

krawiec-szwacz”. Bardzo dobrze 
wspominam współpracę z Komite-
tem Rodzicielskim. Trudną, lecz przy-
jemną pracę z młodzieżą opłaciłem 
niestety uszczerbkiem na zdrowiu. 
Dwa zawały serca zmusiły mnie, bym 
przerwał stresujące zajęcia.

Dziś jednak tego nie żałuję. […] 
cdn.

Oprac. Mieczysław Gnach

Idą święta biedniejsze, bogatsze, 
jak komu się uda. Będzie ciepło, lub 
trochę chłodniej, jeśli będziemy chcie-
li zaoszczędzić na gazie, czy węglu. 
Jedzenie obfitsze lub nieco skrom-
niejsze, prezenty, prezenciki, lub tylko 
serdeczne uściski dobrych rąk. Jak by 
nie było, w te święta nie będziemy ani 
sami, ani głodni, ani przymarznięci do 
ziemi. Będziemy się radować, bo to 
najpiękniejsze święta w całym roku. 

Rozmawiałam dziś z panią Mał-
gorzatą. Opowiedziała mi, jak zwykle 
wiele nowych, gryfowskich, pisanych 
prze życie historii z ogromnym 
cierpieniem zwierząt w tle. Historii 
o nieludzkiej głupocie, podłości  
i braku współczucia. O samotnych, 
głodnych, przymarzniętych do ziemi 
stworzeniach. Siedzę i myślę. Widzę 
skazane przez ludzi na okrutną śmierć 
z głodu i zimna zwierzaki oraz idącą 
im naprzeciw schorowaną, starszą 
kobietę, która wraz z przyjaciółką po-
stanowiła, wbrew złym językom tych, 
którzy uważają ją za dziwaczkę, stanąć 
w obronie bezbronnych. 

Tyle razy na łamach Kuriera Gry-
fowskiego poruszaliśmy ten temat.  
I co? Powinniśmy się poddać? Zapo-
mnieć? Udawać, że go nie ma? Dlate-
go z okazji zbliżających się świąt i dłu-

Glossa do historii współczesności i przyszłości gryfowskiego ZSOiZ

Wesołych świąt?

Serdecznie dziękujemy wolon-
tariuszom z gimnazjum, którymi 
opiekuje się pani Anita Ochocka 
za zebraną karmę dla zwierząt.

Małgorzata Magierowska
Adela Funken

giej, mroźnej zimy prosimy Państwa  
o pomoc, nawet najmniejszą, bo wie-
my, jak ciężko żyje się dziś ludziom, 
o dary w postaci karmy dla zwierząt, 
puszek, makaronów, kaszy, co kto 
może, i kogo na co stać. Jak mówi pani 
Małgorzata najmniejsza paczuszka, 
najmniejszy grosik się przydadzą. 

Jesteśmy ludźmi, możemy sobie 
pomóc, zwrócić się o pomoc do na-
szych rodzin, przyjaciół, instytucji... 
Zwierzęta nie potrafią, dlatego ich los 
zależy od nas. 

W Bibliotece Publicznej  
w Gryfowie Śląskim przy ul. Kole-
jowej 44 będziemy prowadzić akcję 
„Świąteczna pomoc konieczna”.  
W godzinach pracy biblioteki bę-
dziemy zbierać karmę dla zwierząt, 
którą przekażemy opiekującym się 
bezdomnymi i głodnymi zwierzę-
tami z terenu naszej gminy paniom. 
Zachęcamy Państwa do udziału  
w tej akcji. Wesołych świąt!

Pod choinką książek nowych,
Świąt spokojnych oraz zdrowych,

Nowego Roku bardzo szczęśliwego,
odwiedzania biblioteki nieustannego

wszystkim obecnym 
i przyszłym czytelnikom życzą 

bibliotekarze z gminy Gryfów Śląski

Aby przy świątecznym stole nie 
zabrakło światła i ciepła rodzinnej 
atmosfery, a Nowy Rok niósł ze 
sobą szczęście i pomyślność

życzą 
Pracownicy Miejsko–Gminnego 

Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim

M.

Wesołych Świąt,
dużo uśmiechu,

miłości, radości,
szczęścia i wrażliwości.

życzy Salonik Prasowy w Biedronce
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Pod gryfowskim ratuszem ustawiono ogromną, 15-metrową choinkę. Jej obwód na płycie ryn-
ku wynosi ponad 20 m. Świerk, bo to taki jest gatunek tegorocznej choinki, został wycięty z posesji 
państwa Lidii i Wilhelma Gałuchów. Stanowił on duże zagrożenie dla przechodzących mieszkań-
ców pobliskich jedno i wielorodzinnych budynków oraz przejeżdżających samochodów.

Aby to trudne i skomplikowane zadanie wykonać konieczna była praca wielu osób. Bardzo 
serdecznie w imieniu burmistrza Gryfowa Śląskiego oraz swoim dziękuję:
• firmie "Zakład Remontowy Urządzeń Gazowych" z Torunia pod kierownictwem prezes Bar-
bary Gorczyńskiej i kierownika Stefana Trojanowskiego oraz panom Jerzemu Paszko – ope-
ratorowi dźwigu i Franciszkowi Krucy – kierowcy ciągnika – za wyciągnięcie, przewiezienie  
i postawienie świerka na rynku, • panom Mariuszowi i Pawłowi Barszczowskim oraz Krzysztofowi 
Sieradzkiemu za ścięcie drzewa, • panom Krzysztofowi Krzyżakowi, Bogusławowi Trojakowi 
oraz pracownikom "Energia Pro" za zdjęcie napowietrznej linii energetycznej, • paniom dyrektor 
Helenie Okulowskiej, kierowniczkom: Eugenii Słodkowskiej i Elżbiecie Bill oraz pracownikom 
Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za wykonanie otworu w płycie 
rynku i wszystkie inne prace, dzięki którym zadanie zostało pomyślnie zrealizowane, • Policji 
i Straży Miejskiej za zabezpieczenie miejsca pozyskania świerku oraz konwojowanie przejazdu,  
• pracownikom Urzędu Gminy i Miasta za pomysł i wsparcie logistyczne.

Wszystkim w/w jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy i informujemy mieszkańców 
Gryfowa Śląskiego, że całość przedsięwzięcia została zrealizowana nieodpłatnie.

PODZIĘKOWANIA
Burmistrz Gminy i Miasta składa serdeczne 

podziękowania: 
Za nieodpłatne odnowienie historycznego 

już przystanku PKP w Młyńsku. Było to moż-
liwe dzięki zaangażowaniu 3 mieszkańców so-
łectwa Bogdana Sosnowskiego, Jana Łukasika  
i Zygmunta Jarkowca. Do jego naprawy zainspi-
rowała sołtys Maria Sosnowska. 

***
Prezesowi Zarządu „PKS VOYAGER” 

Sp. z o.o. panu Wojciechowi Bruchalowi za 
współpracę, serdeczną i nieocenioną pomoc 
oraz sponsoring w zakresie szeroko pojętego 
transportu gorące podziękowania 

Kiedy zapachnie 
choinka, 

łańcuchami  
i bombkami zaświeci,  

życzymy sobie,  
aby te najpiękniejsze  

Święta Bożego Narodzenia upłynęły 
w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

aby do nas i naszych najbliższych 
dotarł duch radości i pokoju.

 
Niech wspólne kolędowanie, dzielenie 
się opłatkiem, składanie sobie życzeń 

i obdarowywanie się prezentami 
tworzy ten wspaniały  

i niezapomniany klimat, którego 
Państwu serdecznie życzę.

Niech w nadchodzącym Nowym 
2012 Roku dobre zdrowie, szczęście 

i pomyślność nigdy Państwa nie 
opuszczą, a wiara codziennie 

dodaje sił i energii do tworzenia 
i realizacji nowych pomysłów.

Jerzy Andrzejczak 
Sekretarz Gminy

Ale choinka!

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy panu Henrykowi Wasilewskiemu – Firma „Hemax” 

za przekazanie rury i pokrywy – elementów do zamocowania choinki.

Pod koniec grudnia 2011 r. zakończone zo-
staną prace związane w remontem Przedszkola 
Miejskiego w Gryfowie Śląskim przy ul. Młyń-
skiej 8. Za sprawny ich przebieg odpowiedzialna 
jest firma „BAXPOL” ze Strzelina. Dotychczas 
zakończono prace związane z odwodnieniem 
budynku, czyszczeniem elewacji, remontem 
kuchni oraz zaplecza gospodarczego. Ponadto 
wykonano także częściową wymianę pokrycia 
dachowego, które zostało wykonane z blachy 
miedzianej. Do wykonania pozostało jedynie 
zakończenie prac związanych z wymianą po-

krycia dachowego, montaż okien znajdujących 
się na wieżyczkach budynku oraz dokończenie 
ozdobnej opaski okapowej, znajdującej się po-
niżej pokrycia dachowego. 

Całość prac korelowała z remontem ulicy 
Młyńskiej. Połączenie inwestycji często spo-
tykało się z niezadowoleniem osób odprowa-
dzających swoje pociechy do Przedszkola. Za 
utrudnienia przepraszany, jednocześnie dzię-
kując za wyrozumiałość. 

Remont na finiszu Dyrekcja Przedszkola Publicznego ser-
decznie dziękuje rodzicom, którzy wspierali 
instytucję w trudnej sytuacji związanej z re-
montem, ZBGKiM w Gryfowie za przewoże-
nie posiłków oraz pracownikom Przedszkola 
za trzymiesięczną, dodatkową pracę w uciąż-
liwych warunkach.

Bartłomiej Cybulski
 podinspektor ds. infrastruktury i inwestycji

PODZIĘKOWANIE
Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej 

„Klon” dziękują radnemu Józefowi Guzikowi 
oraz burmistrzowi Olgierdowi Poniźniko-
wi za zamontowanie spowalniacza na ulicy 
Rzecznej.
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Nowe stawki podatku od środków transportowych
Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 

z dnia 27 października 2011 r. w sprawie stawek 
podatku od środków transportowych określono 
następujące roczne stawki podatku od środków 
transportowych, które będą obowiązywały na 
terenie naszej gminy od 1 stycznia 2012 r.:
„1) Od samochodów ciężarowych o dopusz-
czalnej masie całkowitej pojazdu: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -730 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -950 zł 
c) powyżej 9 ton i mniejszej niż 12 ton -1.170 zł 
2) Od samochodów ciężarowych w zależności 
od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej 
pojazdu i rodzaju zawieszenia: 
1. O dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub innym i dopuszczalnej masie 
całkowitej 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton -1.400 zł 
b) nie mniej niż 13 ton, mniej niż14 ton -1.500 zł 
c) nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton -1.400 zł 
d) nie mniej niż 15 ton -1.760 zł 
2. O trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton -1.700 zł 
b) nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton -1.820 zł 
c) nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton -1.930 zł 
d) nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 ton -2.080 zł 
e) nie mniej niż 23 ton, mniej niż 25 ton -2.140 zł 
f) nie mniej niż 25 ton -2.300 zł 
3. O czterech osiach i więcej z zawieszeniem 
pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej 

masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton -2.510 zł 
b) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton -2.550 zł 
c) nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton -2.700 zł 
d) nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton -2.860 zł 
e) nie mniej niż 31 ton -2.940 zł 
3) Od ciągników siodłowych i balastowych 
przystosowanych do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony i po-
niżej 12 ton – 1.700 zł 
4) Od ciągników siodłowych i balastowych 
przystosowanych do używania z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdu, w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i ro-
dzaju zawieszenia: 
1. O dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub innym i dopuszczalnej masie 
całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton -1.930 zł 
b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton -2.050 zł 
c) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 31 ton -2.180 zł 
d) nie mniej niż 31 ton -2.260 zł 
2. O trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym 
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej : 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 40 ton -2.260 zł 
b) nie mniej niż 40 ton -2.900 zł 
5) Od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem zwią-
zanym wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rol-

Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
z dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku 
rolnego, od 1 stycznia 2012 r. obniża się średnią 
cenę skupu żyta wynikającą z Komunikatu Pre-
zesa GUS przyjmowaną do obliczenia podatku 
rolnego na 2012 rok z kwoty 74,18 zł./q do kwoty 
60,00 zł./q. Pełny tekst uchwały pod adresem Biu-
letynu Informacji Publicznej – bip.gryfow.pl

Wzorem wielu innych gmin, zgodnie z podjętą 
Uchwałą Rady Miejskiej z 27 października 2011 
roku w sprawie opłaty od posiadania psów na tere-
nie Gminy i Miasta Gryfów Śląski od stycznia 2012 
roku zostaje wprowadzona opłata od posiadania 
psów w wysokości 30,00 zł rocznie za pierwszego 
psa i 20,00 zł za każdego kolejnego psa. 

W przypadku posiadania psa przez okres krót-
szy od jednego roku podatkowego, opłata będzie 
pobierana proporcjonalnie od liczby miesięcy po-
siadania psa w danym roku podatkowym. Opłata 
od posiadania psów płatna będzie bez wezwania, 
jednorazowo w terminie do 30 kwietnia roku po-
datkowego, a w przypadku powstania obowiązku 
jej uiszczenia po tym dniu, w terminie do 14 dni od 
dnia powstania tego obowiązku. Wpłat będziemy 
dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy i 

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 października 
2011 r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku 
od nieruchomości określono stawki podatku od 
nieruchomości, które będą obowiązywać na tere-
nie naszej gminy od 1 stycznia 2012 r.:
„1) Od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby 
mieszkalne – 0,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej – 20,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

Ceny żyta w dół

nego, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od  
7 ton i poniżej 12 ton - 700 zł 
6) Od przyczepy i naczepy 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnoś-
cią rolniczą prowadzoną przez podatnika podat-
ku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 
1. O jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym 
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton – 800 zł 
b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton – 800 zł 
c) nie mniej niż 25 ton – 970 zł 
2. O dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub innym i dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton – 900 zł 
b) nie mniej niż 28 ton, mniej niż 33 ton – 1.330 zł 
c) nie mniej niż 33 ton, mniej niż 38 ton – 1.730 zł 
d) nie mniej niż 38 ton – 2.260 zł 
3. O trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub innym i dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton – 1.330 zł 
b) nie mniej niż 38 ton – 1.760 zł 
7) Od autobusów, w zależności od liczby 
miejsc do siedzenia 
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.060 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc –1.980 zł.

Pełny tekst uchwały pod adresem Biuletynu 
Informacji Publicznej bip.gryfow.pl

Nowe stawki i zwolnienia 
w podatku od nieruchomości

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – 10,24 zł. od 1 m2 powierzchni 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 
e) pozostałych, wykorzystywanych na cele prowa-
dzenia gospodarstwa domowego -komórki, szopy, 
stodoły – 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pub-
licznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 6,90 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej 

Od stycznia będziemy płacić za psy

2) Od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 
zł za 1 m2 powierzchni 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 
1 ha powierzchni 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pub-
licznego przez organizacje pożytku publicznego 
0,38 zł od 1m2 powierzchni 
3) Od budowli 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7. 
Zwolniono od podatku od nieruchomości:
1) Budynki i grunty zajęte na prowadzenie działal-
ności w zakresie: kultury, pomocy społecznej, spor-
tu oraz działalności charytatywno-opiekuńczej 
2) Nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony 
przeciwpożarowej 
3) Grunty zajęte na parki i cmentarze.

Pełny tekst uchwały pod adresem Biuletynu 
Informacji Publicznej bip.gryfow.pl

Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu. 
Zarządzony został też pobór opłat od posiada-

nia psów w drodze inkasa na terenie sołectw. Wy-
nagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów 
ustalono w wysokości 10 %. 

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały „Wpływy 
z tytułu opłaty od posiadania psów przeznaczone 
będą na pokrycie częściowych kosztów związanych 
z utrzymaniem psów przekazanych z terenu gminy 
Gryfów Śląski do schroniska oraz kosztów dotyczą-
cych rozwiązywania problemu bezdomności zwie-
rząt, m.in. sterylizacji. Ponadto środki te pozwolą 
na finansowanie będącego w fazie projektowania 
Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności 
Zwierząt”.

Pełny tekst uchwały pod adresem Biuletynu 
Informacji Publicznej bip.gryfow.pl
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Ci, którzy zechcieli spędzić wieczór 25 listopada w gryfowskim hotelu, 
odebrali piękną nagrodę. Koncerty plenerowe, stadionowe, czy w dużych 
halach, to nie to, co bliski kontakt z dobrą muzyką w dobrym wykonaniu. 
Tercet „Boogie Boys” zaskoczył nawet organizatorów. Występował już  
w innym „Dobrym Miejscu”, w czeszowskim „Niezłym Młynie” i tam prze-
szedł pozytywną weryfikację. Ale to, co dwaj pianiści: Bartosz Szopiński  
i Michał Cholewiński wspomagani perkusistą Miłoszem Szulkowskim po-
kazali w Gryfowie Śląskim, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Kunszt 
muzyczny, żywiołowość i kultura osobista zespołu budziły najwyższy sza-
cunek. Udało im się rozgrzać do czerwoności oziębłe początkowo audyto-
rium, im też się podobało i będą do nas wracać. Szkoda tylko, że na sali 
było zaledwie 70 osób (mogło być dwa razy tyle). Oczywiście jakość jest naj-
ważniejsza, ale ilość (masa krytyczna) publiczności, też ma wielki wpływ na 
atmosferę zdarzenia. Odbierane następnego dnia telefony od ludzi, którzy 
nie byli, a słyszeli i zostawiali swoje e-maile z prośbą, byśmy zawiadamia-
li ich o następnych muzycznych akcjach w „Stacji nad Kwisą”, świadczą  
o tym, że teraz może już być tylko lepiej.

23 listopada miało miejsce inauguracyjne 
posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  
W jego składzie znaleźli się powołani przez 
burmistrza przedstawiciele Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Policji, Gimnazjum, szkół podstawowych  
z terenu naszej gminy, jak również Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Zespołu 
Służby Kuratorskiej Sądu Rejonowego w Lwów-
ku Śląskim. 

Do podstawowych zadań zespołu należeć 
będzie m.in.: diagnozowanie zjawiska prze-
mocy w środowisku lokalnym, podejmowanie 
działań interwencyjnych mających na celu 
przeciwdziałanie i ograniczenie jego występo-
wania, informowanie o możliwościach uzyska-

nia pomocy, jak również inicjowanie działań 
w stosunku do osób stosujących przemoc  
w rodzinie.

Informacji na temat możliwości uzyskania 
wsparcia udziela przewodniczący zespołu 
Tomasz Kostrzewa, pracujący w Miejsko
-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,  
w pokoju nr 10, lub telefonicznie pod nume-
rem: 75 30-70-404.

Boogie Boys na żywo w „Stacji nad Kwisą” 

NIE dla przemocy w rodzinie
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Bogdan Ludkowski
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Pracownicy Zakładu Budżetowe-
go GKiM wykonują, oprócz zadań 
statutowych, do których Zakład zo-
stał powołany, różne prace na rzecz 
miasta i gminy, a także prace zlecone 
przez instytucje i osoby fizyczne.  
W tym roku najpoważniejszą z ta-
kich prac była rozbiórka magazynu 
gazowni przy ulicy Polnej, wykonana 
na zamówienie PGNiG. Uczestniczy-
li w niej pracownicy ze wszystkich 
Zakładów, całość koordynowała kie-
rownik ZGM i dyrektor zarządu. 

Zakład Gospodarki Komunal-
nej realizował do 25 listopada br. 
zamówienie na całodzienny dowóz 
posiłków do Przedszkola Miejskiego  

Służby komunalne pomagają
w związku z trwającym tam remon-
tem kuchni.

Aktualnie Zakład kończy trzy 
poważne przedsięwzięcia:
• Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
wykonuje przyłącze kanalizacyjne do 
świetlicy w Wieży na zlecenie Urzędu 
Gminy i Miasta
• Zakład Gospodarki Mieszkanio-
wej wykonuje 2 zadania. Zadanie 
pierwsze to odbudowa wiaty przy-
stankowej, która będzie ustawiona 
na przystanku kolejowym w Uboczu, 
oraz zadanie drugie – wykonanie na 
płycie w Rynku większego otworu,  
w którym będzie umieszczona choin-
ka. Średnica wpustu wynosi 50 cm i 

Pracownicy ZGK wywożący liście z parku im. Mickiewicza.Pracownicy ZGM podczas montażu wiaty przystankowej do Ubocza.

Pracownicy z ZK w Zarębie przy wykopie otworu pod choinkę w Rynku. 

Pracownik ZWiK przy budowie przyłącza do świetlicy w Wieży.

APEL
W związku ze zbliżają-

cym się okresem zimowym 
ZBGKiM zwraca się do miesz-
kańców z prośbą o zamykanie 
na noc oraz uszczelnianie 
okien piwnicznych, oraz  
o zamykanie drzwi wejścio-
wych do budynków. Prosimy 
również o ocieplenie prze-
wodów wodnych w celu ich 
zabezpieczenia przed przema-
rzaniem. Dziękujemy.

Kierownictwo i pracownicy ZBGKiM życzą wszystkim 
mieszkańcom Miasta i Gminy Gryfów Śląski:

SPOKOJNYCH, RADOSNYCH I ZDROWYCH 
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA,

ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU.

jest to konstrukcja na trwałe połączo-
na z podłożem. W większości prac 
duży udział mają skazani z ZK w Za-
rębie. Ich liczba jest różna – wynosi od  
1 do 5 i zależy od skierowań wyda-
nych przez ZK. Uczestniczą głównie 
w pracach porządkowych na terenie 
naszego miasta. W listopadzie praco-
wali również w sobotę – 12 listopada 
przy usuwaniu liści z parku przy ulicy 
Kolejowej. Dokładnie oczyścili z liści i 
różnych zanieczyszczeń żywopłot po 
przeciwległej stronie ulicy Kolejowej.

Helena Okulowska
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„Pilnujcie mi tych szlaków...” – taki napis 
jest wyryty na głazie z piaskowca, który króluje 
na wzgórzu św. Anny w Proszówce przy kaplicy 
Leopolda. To słowa wypowiedziane przez Karola 
Wojtyłę, który w latach pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku wraz z grupą swoich przyjaciół przybył  
z wyprawą rowerową w nasze strony. Zachwycony 
przepięknymi widokami Sudetów, panoramą wsi 
i miasteczek leżących u ich podnóża, przyszły 
papież, wybitny syn polskiego narodu wiedział, że 
skarbem tej ziemi jest naturalne piękno krajobra-
zu stworzonego przez jego stwórcę.

Dziś boli każdego rasowego turystę, wędrow-
ca każdy zrujnowany zabytek, połamany krzyż 
pokutny, wyrwane przez bezmyślność stare uni-
kalne drzewo. Czy pilnujemy naszych szlaków? 
Czy stosujemy się do nauk wielkiego Polaka i mą-
drego człowieka? Mówiąc o pilnowaniu szlaków 
papież miał na myśli nas, którzy tutaj mieszkamy. 
Chciał, byśmy dbali nie tylko o swój dom i zagro-
dę, lecz byśmy dbali o piękno całej naszej małej 

W dniach 19-20 listopada w budynku byłej 
stołówki Fabryki Nawozów Fosforowych w 
Gryfowie odbyła się XXIX Okręgowa Wystawa 
Gołębi Pocztowych. Zaprezentowali się na niej 
hodowcy okręgu Jelenia Góra, nie zabrakło też 
naszych rodzimych pasjonatów skrzydlatych 
piękności. Wystawa odbyła się w Gryfowie już po 
raz trzeci i cieszyła się dużym zainteresowaniem 
zarówno wystawców, jak i odwiedzających. 

Organizatorem imprezy był Zarząd Okręgu 
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych w Jeleniej Górze oraz sekcja w Gryfowie 
Śląskim. Honorowy patronat nad wydarzeniem 
objął Burmistrz Gminy Miasta Gryfów Śląski 
Olgierd Poniźnik. W trakcie wystawy hodowcy 
rywalizowali m.in. w kategoriach: „A” loty krót-
kodystansowe, „B” loty średniodystansowe, kat. 
„C” loty dalekodystansowe, „E” – maraton. 

Drugiego dnia wystawy odbyło się wręcze-
nie ok. 100 pucharów dla zwycięzców w po-

szczególnych kategoriach. Puchary najlepszym 
hodowcom wręczał burmistrz Gryfowa.
W Generalnym Mistrzostwie Okręgu 2011 
zwyciężyli oraz zdobyli tytuły:
Kazimierz Latawiec (oddział 
Bolesławiec) – mistrz
M.T.M Pałka (oddział Łużyce Lubań) 
– I wicemistrz
Józef i Franciszek Michalik (oddział Lubań)
Zwycięzcy na zdjęciu poniżej.

ojczyzny, abyśmy nie niszczyli idiotycznie dzieła 
jej stwórcy. Dziś znów wypada stanąć do walki, 
dziś znów musimy jeszcze bardziej pilnować 
naszych szlaków. Po wiatrakach, którymi na siłę 
chcieli nas uszczęśliwić chciwi zysku biznesmeni 
i politycy z centrali, dziś nasza lokalna społecz-
ność stoi przed trudniejszym problemem. Uran, 
cichy morderca, stoi u naszych drzwi. Szukanie 
uranu przez australijską firmę na terenie daw-
nego województwa jeleniogórskiego i związku  
z tym możliwość powstania kopalń uranu budzi 
trwogę i sprzeciw. W walce o zaprzestanie tej 
działalności mobilizują się mądrzy ludzie z gminy 
Stara Kamienica, stowarzyszenia izerskie i wioska 
Radoniów. Mieszkańcy Radoniowa, leżącego koło 
Gryfowa Śląskiego, a więc blisko nas, mają najwię-
cej doświadczenia związanego z uranem i znają 
skutki jego działań, gdyż zaraz po wojnie działała 

tam kopalnia uranu. Żyją jeszcze świadkowie, 
którzy widzieli, lub słyszeli z opowiadań, w jakich 
okrutnych cierpieniach umierali górnicy, chorzy 
na choroby popromienne. Mieszkańcy Gryfowa 
nie mogą stać obojętnie i udawać, że nie ma prob-
lemu. Wystarczy przypomnieć Czarnobyl... Patrz-
my naszym władzom na ręce, by nie podpisywały 
niczego nieodpowiedzialnie, jak to uczyniły 
władze gminy Lubomierz. Uważamy, że kopalnie 
uranu to śmierć naszego regionu, zanik turystyki, 
ucieczka ludności przed napromieniowaniem  
i powolna śmierć pozostawionych sobie zwierząt. 
Czy chcemy takiej przyszłości dla naszych dzieci  
i wnuków? Nie dajmy Australijczykom zrobić  
z nas Aborygenów. Pilnujmy naszych szlaków, 
chociaż raz posłuchajmy naszego papieża!

Jan Wysopal

V jubileuszowa edycja Międzynarodo-
wych Targów Gołębi Pocztowych EXPO-
Gołębie 2012 odbędzie się w dniach 13-15 
stycznia 2012 r. w ośrodku Expo Silesia  
w Sosnowcu. Podczas targów odbędzie 
się też 62. Ogólnopolska Wystawa Gołębi 
Pocztowych organizowana przez Polski 
Związek Hodowców Gołębi Pocztowych. 

Pilnujcie mi tych szlaków

Wystawa skrzydlatych piękności 
pod patronatem burmistrzaNiech te święta spokój 

Wam przyniosą
a zdrowie i radość chodzi 

za Wami krok w krok.

Niechaj dostarczą 
tyle optymizmu

by starczyło na cały nowy rok.

Sybirakom, honorowym członkom,
podopiecznym, sympatykom 

i ich rodzinom
życzy 

Zarząd Koła Sybiraków 
w Gryfowie Śląskim Fo
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Na zakończenie rundy jesiennej sezonu 2011/2012 GKS „Gryf ” zremisował 2:2 na własnym 
boisku z Sudetami Giebułtów. Była to 13, zarazem ostatnia kolejka tej części rozgrywek grupy II 
Klasy A. Bramki dla naszego zespołu zdobyli Krzysztof Złocik i Tomasz Gandurski. 

Trzecie miejsce Gryfa

W tej klasie rozgrywkowej w rundzie jesiennej 
sezonie 2011/2012:
• rozegrano 91 spotkań
• strzelono 411 goli 
(średnia na mecz: 4,52 bramki)
• 46 wygranych gospodarzy, 31 wygranych go-
ści oraz 14 remisów.

Stawiający w „Gryfie” pierwsze kroki Kacper Włodarek okupuje 
obecnie czołowe miejsca w rankingach na najlepszych strzelców w nie-
mieckiej lidze okręgowej. Życzymy mu sukcesów ponieważ fani jego ta-
lentu do dziś nie mogą zapomnieć jego skutecznych akcji na okolicznych 
stadionach sportowych. Kacprze trzymamy kciuki!

Z Gryfa poprzez 
Czarnych Lwówek 

wprost do Wallenborn

Zdjęcie z meczu opublikowane w niemieckim magazynie sportowym 
„Leo” z podpisem: „Tylko wspólny faul Thomasa Beckera (po lewej)  
i Nico Maurena kosztem rzutu karnego, zdołał przeszkodzić Kacprowi 
Włodarkowi w strzeleniu do bramki.

Tabela klasy A - Seniorzy 
Grupa II – runda jesienna

Kolejność: miejsce, nazwa zespołu, ilość wygra-
nych, ilość remisów, ilość przegranych, zdobyte 
i stracone bramki, liczba punktów.

1. Kwisa Świeradów Zdrój
2. Bazalt Sulików
3. GKS Gryf Gryfów Śląski
4. Włókniarz Leśna
5. Pogoń Markocice
6. Skalnik Rębiszów
7. Chmielanka Chmieleń
8. Stella Lubomierz
9. LZS Radostów
10. Cosmos Radzimów
11. Sudety Giebułtów
12. Błękitni Studniska Dolne
13. Orzeł Platerówka
14. Jaśnica Opolno Zdrój

Źródło: gksgryf.cba.pl

Gdy w 2002 roku euro stało się jedynym środkiem płatniczym na obszarze 
wszystkich państw członkowskich, okazało się, że ten mechanizm ekonomiczny 
nie spotkał się z wielkim poparciem społecznym. Dotyczyło to szczególnie oby-
wateli tych państw, które najwcześniej przystąpiły do europejskiej grupy waluto-
wej, zwanej dzisiaj potocznie „Eurolandem”. Obawiali się oni przede wszystkim 
nadmiernego wzrostu cen wywołanego procesami inflacyjnymi. Nie zauważyli 
pozytywnych aspektów wprowadzenia wspólnej waluty, szczególnie w sferze 
zwalczania bezrobocia i dynamizowania wzrostu gospodarczego.

Oczywiście istniały korzyści z wprowadzenia jednolitej waluty, szczególnie 
podnoszone przez polityków i ekonomistów, odnoszące się do dwóch sfer funk-
cjonowania Wspólnoty Europejskiej:
1. przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej – • pozbycie się problemu wymia-
ny walut w trakcie wyjazdów zagranicznych; • łatwość porównywania cen;
2. gospodarki Unii Europejskiej – • łatwość transferowania kapitału; • wyeli-
minowanie wahań kursów walutowych w celu zapobieżenia spekulacji różnicą 
kursów na danym rynku. 

Ostatnie miesiące pokazały strukturalny, czy wręcz funkcjonalny kryzys 
państw strefy euro, uderzający z całą mocą w podstawy ekonomiczne wszystkich 
członków Wspólnoty Europejskiej. Nieustanne zawirowania wokół Grecji, Por-
tugalii, Hiszpanii, a przede wszystkim słabość finansowa gospodarki włoskiej, to 
wydarzenia, które zachwiały przekonaniem o pozytywnych aspektach funkcjo-
nowania Unii Gospodarczo-Walutowej. Festiwal, często spóźnionych, decyzji 
ekonomicznych przywódców państw Unii, zmierzających do ratowania strefy 
euro, a także całej gospodarki Wspólnoty, a także lawinowo publikowane przez 
agencje ratingowe oceny wiarygodności finansowej członków Unii Europejskiej, 
stawiają pod znakiem zapytania przyszłość wspólnej europejskiej waluty.

Niezbędnik Europejczyka
 – europejska waluta cz. II

Mieczysław Gnach

Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz

jaśniejących pierwszą gwiazdką, 
co daje nadzieję na następny rok

życzy Towarzystwo Miłośników Gryfowa
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W SP w Uboczu
Sukcesy małych artystek 

W Gimnazjum

Uczennice naszej szkoły pod kierunkiem Alicji Celejowskiej 
brały udział w Powiatowym Konkursie Artystycznym „Przyroda 
Sudetów” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe i Powiatowe 
Centrum Edukacji we Lwówku Śląskim pod patronatem honoro-
wym Starosty Lwóweckiego – Józefa Stanisława Mrówki (...) 

Wyniki konkursu: w kompozycji płaskiej – technika – kolaż – III 
miejsce zajęła – Natalia Radkiewicz, wyróżnienie Agata Jeziorna 
– z kl. IV, w kompozycji przestrzennej – model ula – II miejsce za-
jęła – Renata Gajdos z kl. V, III miejsce – Jolanta Gajdosz z kl. III. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W szkole na zajęciach poznaliśmy różne sposoby oszczędzania wody. Dopeł-
nieniem wiadomości była wycieczka zorganizowana 25 listopada do wodociągów 
– Spółki Wodnej w Uboczu. Pan Edward Ciupa opowiedział historię budowy wo-
dociągów, w której brali udział społecznie mieszkańcy Ubocza. Na pamiątkowych 
zdjęciach z lat 90. niektórzy mogli rozpoznać swoich rodziców, dziadków, znajomych 
zaangażowanych w prace. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób woda dociera do naszych 
domów i jakiej wymaga „pielęgnacji”, co wchodzi w jej skład oraz to, że jest bardzo 
bogata w wapń i magnez. Wiemy już teraz dlaczego mamy tak zdrowe kości i „mocne 
nerwy”. Po zakończeniu podziwialiśmy stare zdjęcia naszej miejscowości. Żal ściska 
serce, że tyle wspaniałych budowli, zabytków już nie istnieje. Na pożegnanie wszyscy 
otrzymali mikołajkowe lizaki. Jeszcze raz dziękujemy panu Edwardowi Ciupie za 
przekazanie wyczerpujących informacji o naszym największym skarbie – WODZIE.

Oszczędzamy wodę

Wigilijny Wieczór, opłatek na stole 
Zapach potraw wśród płonących świec 

Betlejemska gwiazda mruganiem wesołym 
Niesie Ziemi swą niebiańską pieśń. 

 
Bóg Miłością dusze rozświetla 

I opłatek błogosławi biały
 Wlewa pokój w nasze smutne serca 

Narodzony dzisiaj Jezus mały 
 

Niechaj Ziemię rozśpiewa kolęda
Każdy dom i każdego z nas 

Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta 
Niosą wszystkim betlejemski blask

Wesołych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
życzy 

Społeczność Szkoły Podstawowej w Uboczu

Lotem błyskawicy szkołę obiegła informa-
cja: „Jedziemy do Wrocławia, między innymi 
na koncert Brathanków!” Niektórzy woleliby 
pewnie Coldplay, ale i tak zapowiadało się inte-

Podziękowanie
Społeczność Szkoły Podstawowej w Uboczu dziękuje panom: Janowi Korpysie 

i Janowi Kownackiemu Usługi TV i AGD za bezinteresowną pomoc i ofiarność 
okazaną naszej placówce.

w projekcie ekologicznym „Zielono mi”  poba-
wić się na koncercie.. Na początku przedstawio-
no humorystyczne scenki propagujące ochronę 
środowiska i potrzebę dbania o naszą planetę. 
Uwieńczeniem całego wyjazdu był  wyczekiwa-
ny koncert Brathanków. Przed wyjazdem  mie-
liśmy pewne obawy, bo fani zespołu kojarzyli 
nam się z nieco starszą średnią wiekową. My-
śleliśmy o bardziej młodzieżowej grupie. Kiedy 
występ się zaczął ,wszyscy byliśmy pozytywnie 
zaskoczeni i już w czasie pierwszej piosenki 
pierwsi znaleźliśmy się na parkiecie tańcząc, 
ku zdziwieniu całej sali. Zaraz potem dołączy-
li do nas inni ludzie, co nie zmienia faktu, że 
młodzież z gryfowskiego gimnazjum rozkręciła 
imprezę we Wrocławiu. Bawili się wszyscy, 
nawet nauczyciele. Wyczerpani wróciliśmy do 
autobusu. Jak to zwykle bywa na prawie każ-
dej wycieczce, podróż autobusem jest równie 
ciekawa jak inne elementy programu. Dobry 
humor, pomimo zmęczenia, dopisywał nam do 
końca wyjazdu.

W imieniu wszystkich uczestników wy-
cieczki chciałabym serdecznie podziękować 
Burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi za zor-
ganizowanie nam tego wyjazdu.

resująco. Tak więc  24 listopada 37 uczniów na-
szego gimnazjum wraz z opiekunami: Agniesz-
ką Burbul, Andrzejem Całko i Anitą Ochocką 
udało się do Wrocławia, aby wziąć udział  

Zielono im

Grupka zadowolonych z koncertu naszych gimnazjalistów.
Julia Szczepańska

Kółko dziennikarskie



GRUDZIEŃ 2011   KURIER GRYFOWSKI   13

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo,
zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska

Tytułowe słowa Józefa Piłsudskiego recytowane przez uczniów 
gryfowskiego gimnazjum podczas uroczystej akademii z okazji Święta 
Odzyskania Niepodległości, zapadają w serce i pamięć. Gimnazjum 
w Gryfowie Śląskim nosi imię Kombatantów Ziemi Gryfowskiej  
i w szczególny sposób pielęgnuje i przekazuje młodemu pokoleniu 
wartości patriotyczne. Bardzo cenne są dla młodzieży spotkania z kom-
batantami i Sybirakami, podczas których mogą poznać żywą historię 
Polski i usłyszeć relacje naocznych świadków – obrońców naszego kra-
ju. Na tegoroczną uroczystość, która miała miejsce 17 listopada zostali 
zaproszeni honorowi goście: płk Edward Jakubowski – prezes Zarządu 
Okręgowego Związku Kombatantów RP i BWP w Jeleniej Górze, Ed-
mund Błaszczyk – wiceprezes w/w Zarządu, Jadwiga Kuźmicz – prezes 
koła Miejskiego nr 3 Związku Kombatantów w Jeleniej Górze, przedsta-
wiciele Związku Kombatantów, przedstawiciele Koła Sybiraków, władze 
miasta oraz dyrektorzy miejscowych jednostek gminnych.

W pierwszej części goście wysłuchali pięknej recytacji wierszy 
patriotycznych i pieśni w wykonaniu uczniów, przygotowanych przez 
nauczycieli: Marzannę Krawiec i Macieja Styszyńskiego. Następnie 
głos zabrał płk Edward Jakubowski, który opowiedział o swoich 
przeżyciach z okresu okupacji. Na zakończenie wręczył dyrektor 
Alicji Kownackiej wymowny upominek – Wielki Atlas Świata, księgę, 
na kartach której możemy znaleźć nasz kraj – Polskę, a przecież nie 
zawsze tak było… Płk Edward Jakubowski wyraził wdzięczność za to, 
że mógł obejrzeć tak piękną akademię i poznać młodych, ambitnych 
ludzi, którzy w przyszłości będą decydować o losach naszej Ojczyzny.

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

Listopadowe dni w filii biblioteki w Uboczu 
wcale nie były smutne. Bibliotekę odwiedziły rze-
sze czytelników oraz zaproszonych gości. Z okazji 
Światowego Dnia Pluszowego Misia, przybyła grupa 
milusińskich ze Szkoły Podstawowej w Uboczu – 
przedszkolaki ze swoją panią Danutą Sieradzką. 
Dzieci przybyły ze swoimi nierozłącznymi miśkami 
– przytulankami. Wszyscy bawili się wyśmienicie 
oglądając bajkę ,,Miś Uszatek”, malując i rysując miś-
ki z zawiązanymi oczami, tańcząc w rytm muzyki ze 

W filii biblioteki w Uboczu tłoczno i gwarno

swoimi pluszakami. Poza zabawą dzieci dowiedziały 
się jak należy szanować zabawki i oglądały książki,  
w których głównymi bohaterami są misie. W na-
grodę za czynne uczestnictwo w tej uroczystości 
przedszkolaki otrzymały dyplomy oraz pamiątkowe 
miśki na patyczkach.

Z okazji andrzejek, filia wspólnie ze Szkołą 
Podstawową w Rząsinach, zorganizowały ostatki  
w Centrum Kulturalnym w Uboczu. Przybyli do nas 
w tym dniu uczniowie z Rząsin oraz Ubocza (około 

60 osób). Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem 
gości – kl. IV z Ubocza pod kierunkiem pani Janiny 
Hryniewieckiej. Wystawili oni interesującą sztukę 
,,Kot w butach”, którą obejrzeli również rodzice.  
Dziękuję bardzo opiekunowi oraz aktorom za 
wspaniałe uatrakcyjnienie tego dnia. Andrzejki to 
jak wiadomo czas wróżb. Dzieci wyśmienicie bawiły 
się korzystając z usług wróżek-dziewcząt z Rząsin. 
Jeśli ostatki to oczywiście dyskoteka. Taneczne pląsy 
odbywały się w dwóch salach: dla grupy młodszej  
i starszej. Przeplatane były one konkursami oraz 
słodkim poczęstunkiem. W tym dniu zawiązało się 
wiele nowych znajomości oraz kontaktów. Ucznio-
wie obu szkół proszą o ponowne zorganizowanie 
podobnej imprezy. Obiecuję, że na feriach postaram 
się zorganizować tego typu taneczne spotkanie inte-
gracyjne.

Dziękuję nauczycielom Szkoły Podstawowej 
w Rząsinach, a przede wszystkim Danucie Siedle-
ckiej i Edycie Tkacz za pomoc w organizacji tego 
andrzejkowego wieczoru. Składam również gorące 
podziękowania rodzicom dzieci z obu miejscowości 
za udział oraz dowóz swoich pociech. Niektórzy 
pierwszy raz mieli okazję odwiedzić bibliotekę i za-
pisać się do niej.

Filia Biblioteki w Uboczu składa życzenia mnó-
stwa ciepła i spokoju z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia oraz wszystkiego, co najlepsze  
w Nowym 2012 Roku.

PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja Gimnazjum w Gryfowie Śląskim składa serdeczne 

podziękowania panu Mieczysławowi Borowiczowi za nieod-
płatne położenie kostki brukowej wokół pomnika żołnierzy 
radzieckich z 1812 roku znajdującego się na cmentarzu komu-
nalnym w Gryfowie Śląskim.

A.O.

Joanna Czerwiec
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XII Ogólnopolski Konkurs o Puchar 
Recyklingu organizowany przez „Przegląd 
Komunalny” w tym roku, to jedyne w Polsce 
przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy 
ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania 
edukacyjne. Celem konkursu jest wyłonienie  
i nagrodzenie podmiotów, tych które realizują 
najbardziej efektywne systemy selektywnej 
zbiórki odpadów. 
Uczestnicy rywalizują w dziewięciu kategoriach:
Szklana Statuetka – zbiórka stłuczki szklanej,
Srebrna Puszka – zbiórka puszek aluminiowych,
Lider Zbiórki Tworzyw – zbiórka tworzyw 
sztucznych
Złota Bela Makulatury – zbiórka makulatury,
Zielona Bateria – zbiórka zużytych baterii,
Zielony Kontakt – zbiórka zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego,
Lider Sortowni – odpady segregowane i do-
czyszczane w sortowniach,
Edukacja Ekologiczna – działania promujące 
selektywną zbiórkę odpadów i zachowania pro-
środowiskowe,
Rekordowy Karton – zbiórka opakowań po 
płynnej żywności.

W roku 2010 Zakład Utylizacji Odpadów 
Komunalnych „Izery” Sp. z o.o. został zwycięz-
cą w dwóch kategoriach. Otrzymaliśmy statu-
etkę w dziedzinie zbiórki tworzyw sztucznych 
i szklana statuetkę za zbiórkę stłuczki szklanej. 
W XII edycji konkursu w roku bieżącym na 
konkurs wpłynęło 438 zgłoszeń z całego kraju.
Tym większa satysfakcja, że zostaliśmy nagro-

Kolejna statuetka dla Izer

dzeni kolejną statuetką, tym razem w kategorii 
Lider Sortowni. Jest to nie tylko nasz sukces, ale 
przede wszystkim mieszkańców i władz obsłu-
giwanych przez nas gmin. Dlatego chcemy ser-
decznie podziękować mieszkańcom Gryfowa, 
Lubomierza, Wlenia i Starej Kamienicy oraz 
burmistrzom i samorządom tych miast. To 
dzięki Waszej pomocy oraz wprowadzeniu 

segregacji u źródła udaje nam się osiągać tak 
dobre wyniki zbiórki odpadów, które pozwalają 
nam konkurować i wygrywać z podmiotami 
prowadzącymi gospodarkę odpadami w skali 
całego kraju. Statuetki zostały wręczone 22 
listopada na Międzynarodowych Targach Po-
znańskich POLEKO w Poznaniu.

12 listopada – podczas imprezy Biesiady 
Wielopokoleniowej w Proszówce, przeprowa-
dzono konkurs kulinarny „Marcińskie Świę-
towanie – smaki produktu lokalnego”, który 
już na stałe wpisał się w program w/w imprezy. 
Do konkursu przystąpiło sześć zespołów, które 
miały za zadanie przygotowanie dań z drobiu. 
W tym roku kulinarnymi przysmakami były 
indyki – zakupione przez Stowarzyszenie Roz-
woju Proszówka. (więcej na stronie 22).

***
15 listopada – odbył się wyjazd szkoleniowy 

dla rolników do gospodarstwa eko-agrotury-
stycznego „Kowalowe Skały” we Wrzeszczynie.
Temat szkolenia Ekologia w teorii i praktyce. 
Podczas treningu warsztatowego – technika 
wytwarzania wyrobów z filcu – uczestnicy 
wykonali pamiątkowe etui na telefon komór-
kowy z owczej wełny merynosów. W spotkaniu 
uczestniczyło dwanaście osób. 

***
17 listopada – we Wrocławiu DODR od-

było się podsumowanie trzech wojewódzkich 
konkursów „Najlepsze gospodarstwo agrotu-
rystyczne 2011”, „Agroliga 2011” i „Najcie-
kawsza działalność pozarolnicza na wsi”.

Dwa pierwsze konkursy zostały zrealizo-
wane przez DODR we Wrocławiu wspólnie  
z Urzędem Marszałkowskim w ramach Planu 
Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiej-

skich na lata 2010-2011 dla województwa 
dolnośląskiego. Zadanie było współfinanso-
wane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  
Laureatem konkursu Najlepsze gospodarstwo 
agroturystyczne 2011 z naszego powiatu zostali 
Anna Jurgowska-Fertacz i Marcin Stochlak  
z Radomic z gminy Wleń. Gratulacje.

***
W dniach 5-6 grudnia w Gryfowie odbyło 

się szkolenie dla rolników z powiatu lwóweckie-
go na temat „Dopłaty bezpośrednie a zasada 
wzajemnej zgodności w gospodarstwach rol-
nych Województwa Dolnośląskiego”. Szkolenie 
zrealizowało konsorcjum: Dolnośląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Dolno-
śląska Izba Rolnicza we Wrocławiu.

***
17 grudnia w Centrum Handlowym „Pasaż 

Grunwaldzki” we Wrocławiu zostanie podsumo-
wany konkurs „Ekologiczna Ozdoba Choinko-
wa” dla klubów 4-H z powiatu lwóweckiego. 
Będzie miał on miejsce w czasie prezentowania 
przez KGW tradycyjnych stołów wigilijnych. Do 
konkursu zgłosiły się dwa kluby: 4-H „Trzepak” z 
Rząsin i „Zimna Woda” z Pasiecznika. Natomiast 
w prezentacji tradycyjnych stołów wigilijnych 
będą uczestniczyć dwa zespoły folklorystyczne z 
Proszówki i z Rząsin.

***
18 grudnia – Ośrodek Kultury i Sportu  

w Lubomierzu i Powiatowy Zespół Doradców 
Lwówek Śląski zapraszają do udziału w  Jarmarku 
Bożonarodzeniowym. Informacji udziela ODR 
Gryfów  Śląski, telefon kontaktowy 75 78-11-264

Anna Tonia

Wydarzenia z PZD Lwówek Śląski

Zapraszamy do udziału:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwino-

wie oddział w Krakowie, zaprasza do konkursu 
na pamiętniki, wspomnienia i wypowiedzi 
pod tytułem „Pamiętniki Agroturystyki”.  
Do konkursu mogą przystąpić osoby prowa-
dzące gospodarstwa agroturystyczne, osoby 
prowadzące inne usługi turystyczne na obsza-
rach wiejskich, pracownicy instytucji działa-
jących na rzecz rozwoju agroturystyki, osoby 
wypoczywające na wsi.

 Prace konkursowe to: pamiętniki, 
wspomnienia lub wypowiedzi dostarczone  
w formie czytelnych rękopisów, maszynopisów, 
plików zapisanych na nośnikach (CD, pen-
drive). Mile widziane zdjęcia oraz ilustracje, 
również te wykonane przez gości i ich dzieci.  
Termin składania prac: 31 grudnia 2011 r. 

Informacji udziela ODR  
w Gryfowie Śl. – telefon  

kontaktowy 75 78 -11-264

Teresa Polesiak
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Święto Niepodległości w Młyńsku

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza 
do udziału w XII Miejsko-Gminnym Przeglą-
dzie Zespołów Kolędniczych. 

Przegląd rozpocznie się już 12 stycznia 2012 r. 
o godz. 12.00 w sali widowiskowej M-GOK przy 
ul. Kolejowej 33a.

Przegląd przeznaczony jest wyłącznie dla 
amatorów. Mogą w nim wziąć udział zespoły 
jasełkowe z przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół średnich, które do 5 stycznia 
2012 r. dostarczą pocztą lub faxem do Biura 
Przeglądu zgłoszenie uczestnictwa.

Dla uczestników przewiduje się atrakcyjne 
nagrody. Dodatkowo przewiduje się nagrodę 
dla osoby szczególnie przejawiającej talent ak-
torski lub wokalny. 

Wszelkich informacji udzielamy w Biurze 
Przeglądu: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 
ul. Kolejowa 33a, 59-620 Gryfów Śląski, 

tel./fax 75 78 12 900, 
e-mail mgokgryfow@wp.pl

13 listopada w Młyńsku uczczono Narodo-
we Święto Niepodległości. Przybyli kombatanci 
z osobami towarzyszącymi oraz zaproszeni 
seniorzy. Spotkanie uświetnili przybyciem: 
burmistrz Olgierd Poniźnik, przewodniczący 
Rady Miejskiej Robert Skrzypek oraz radna 
Marta Wilas. Obecna była niżej podpisana oraz 
członkowie Rady Sołeckiej.

Minutą ciszy uczczono pamięć tych, któ-
rych zabrakło w tym roku wśród kombatantów. 
Wszyscy z uwagą i skupieniem wysłuchali 
programu artystycznego w wykonaniu miejsco-
wych dzieci. Były oklaski za wspaniałe wykona-
nie wierszy i pieśni patriotycznych. Dużo pracy 
w przygotowanie dzieci włożyła wychowawczy-
ni świetlicy Marta Wilas. Uroczystym punktem 
spotkania było wręczenie medalu „Zasłużony 
dla Rolnictwa” panu Romualdowi Kremiso-
wi – emerytowanemu rolnikowi, kombatan-
towi, zasłużonemu strażakowi, miejscowemu 
społecznikowi. Mimo choroby, przybył z żoną 
Wandą Kremis, także aktywną osobą. Medal 

Sołtys Młyńska
Maria Sosnowska

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz dwudziesty! Tradycyjnie w drugą niedzielę 
stycznia (8. 01. 2012 r.) tysiące wolontariuszy wyjdzie na ulice, by zbierać pieniądze na zakup 
najnowocześniejszego sprzętu medycznego dla polskich szpitali. I tym razem Gryfów Śląski mocno 
włączy się do akcji! W tym roku będziemy zbierać środki pieniężne na cel: 

„Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, 
czyli zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia 

wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą”
Organizatorem całości akcji jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, przy którym decyzją Fun-

dacji WOŚP już funkcjonuje Sztab XX Finału WOŚP. W Gryfowie kwestować będzie 40 wolonta-
riuszy, w tym uczniowie naszych gryfowskich szkół oraz pracownicy Zakładu Karnego w Zarębie.
W roku 2011 pobiliśmy rekord wszystkich Finałów WOŚP. Zebraliśmy aż 17.861,75 zł! Zebrane 
środki przekazaliśmy dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.

Szczegółowy program estradowy znajdą Państwo na orkiestrowych afiszach na terenie miasta 
oraz na stronie www.gryfow.pl.

Bądźmy razem 8 stycznia!

i gratulacje otrzymał z rąk Olgierda Poniźnika 
oraz Roberta Skrzypka. Do życzeń przyłączyła 
się niżej podpisana, która była wnioskodawczy-
nią tego odznaczenia.

Goście bawili się dobrze, nie było końca 
śpiewom pieśni wojskowych i patriotycznych. 
Liczne dowcipy burmistrza wprawiały wszyst-
kich w dobry humor. Opuszczając świetlicę 
byli wdzięczni za pamięć i wzruszenia, jakich 
doznali podczas spotkania. Serce rośnie, gdy 
się słyszy opinie, że mimo choroby warto było 
przyjść i uczestniczyć w spotkaniu.

Wszystkim kombatantom i seniorom życzę 
długich lat życia w dobrym zdrowiu, zadowole-
niu oraz wsparciu najbliższych.

Przegląd zespołów
kolędniczych tuż, tuż

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  
Gryfów Śląski zakwalifikowała się do finału 
II rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Głów-
nym celem programu jest wzmocnienie roli 
informacyjnej i społecznej bibliotek gminnych  
(w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz 
w małych miastach, których liczba mieszkań-
ców nie przekracza 20 tysięcy) i przeobrażenie 
placówek w nowoczesne centra informacyjne, 
kulturalne i edukacyjne.

Jako biblioteka partnerska, biorąca udział 
w programie, otrzymaliśmy do Oddziału 
Dziecięco-Młodzieżowego, filii w Rząsinach 
oraz w Krzewiu Wielkim nowoczesny sprzęt 
multimedialny m.in. zestawy komputerowe 
dla użytkowników, urządzenia wielofunkcyjne 
i aparaty fotograficzne. Dla pracowników bi-
bliotek przewidziano w programie bezpłatny 

Biblioteka w programie

udział w szeregu szkoleń (warsztaty planowania 
i rozwoju bibliotek, szkolenia specjalistyczne  
i informatyczne), z których pracownicy gryfow-
skiej biblioteki już korzystają, a które potrwają 
do maja 2012 r.

Po zakończeniu szkoleń, biblioteka będzie 
mogła korzystać z dodatkowych programów 
grantowych oraz brać udział w specjalnie przy-
gotowanych przez organizacje pozarządowe 
projektach. M.

Polski Komitet Pomocy Społecznej  
w Gryfowie Śląskim informuje, że prowadzi 
zapisy NA WIECZERZĘ WIGILIJNĄ dla osób 
starszych i samotnych z terenu naszej gminy  
i miasta. Kolacja odbędzie się 21 grudnia o godz. 
15,30 w Gryfowskim Ośrodku Kultury przy 
ulicy Kolejowej 33a. Zapisy w Klubie Seniora  
w godz. otwarcia. Ilość miejsc ograniczona.

***
Informujemy, że prowadzimy zapisy na 

wczasy rehabilitacyjne w Jarosławcu w Ośrodku 
Wczasowo-Rehabilitacyjnym „ARKA” w termi-
nie: 23.06.2012-06.07.2012 (14 pełnych dni), 
koszt pobytu to 1550 zł. (istnieje możliwość 
ubiegania się o dofinansowanie PFRON). 
W cenie:
• Transport w obie strony
(wyjazd 22 czerwca 2012 r.)
• Pełne wyżwienie; • Zakwaterownie w poko-
jach 2,3 osobowych z łazienkami, balkonami, 
TV, czajnik, ręczniki; • Zabiegi rehabilitacyjne 
dla każdego uczestnika; •biesiada turnusowa 
przy muzyce, ogniska, wycieczka.

Ryczałt za pobyt dzieci do lat 3 bez świad-
czeń - 200 zł/ za turnus oraz za pobyt dzieci do 
8 lat z wyżywieniem - 700 zł (bez zabiegów).

Przy zapisie obowiązuje przedpłata  
w kwocie 200 zł od osoby.

Bliższe informacje i zapisy: 
Stanisław Dasiak

 tel. 75 78-12-662 lub 669-835-570 
lub w każdą niedzielę w Klubie Seniora 
od godz. 14 oraz wtorek od godz. 16.00

***

Z okazji zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia oraz Nowe-
go 2012 Roku mam przyjemność 
złożyć w imieniu Zarządu Miejsko
-Gminnego PKPS w Gryfowie Ślą-
skim i własnym najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym oraz 
pogody ducha na co dzień wszyst-
kim naszym podopiecznym, spon-
sorom i sympatykom.

Zarząd PKPS
 informuje

Prezes
Zarządu Miejsko-Gminnego

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
 Stanisław Dasiak

Surfując w internecie, przy-
padkowo natrafiamy na stare 
czarno-białe filmy. Oglądając 
niektóre z nich, ze zdumieniem 
zauważamy znane nam krajo-
brazy, budynki i dopiero potem 
uświadamiamy sobie, że film 
nagrywano w miejscach, gdzie 
mieszkamy lub mieszkaliśmy. 
Np. „Krzyż Walecznych” – film 
Kazimierza Kutza z 1958 roku, 
gdzie akcja jednej z trzech nowel 
zatytułowana „Wdowa” w ca-
łości toczyła się w Lubomierzu, 
lecz jedna z ważniejszych scen 
miłosnych kręcona była w Pro-
szówce, na tle kaplicy Leopolda 
na wzgórzu św. Anny. Aktorzy: 
Zbigniew Cybulski i Grażyna 
Staniszewska wykazali się nie-
zwykłym kunsztem aktorskim, 
gdyż zagrać tak wiarygodną 
scenę miłosną było wówczas 
niezwykle trudno. Sceny takie grano bowiem  
w tamtych czasach w ubraniach, dziś jest z tym 
o wiele łatwiej...

Kultowym filmem kręconym w naszym 

Filmowa Proszówka
i plenerowy Gryfów

mieście jest „Szklana Góra” z roku 1960  
w reżyserii Pawła Komorowskiego. Film ten mile 
wspominany jest przez mieszkańców naszego 
miasta, którzy brali udział w nim jako statyści. 
Filmowcy nieźle płacili i chętnie angażowali do 
udziału w nim zwłaszcza dzieci. Z łezką w oku 
spoglądamy na fotosy z tamtych lat, gdy widzimy 
biegnącą po naszym rynku młodziutką gwiazdę 
polskiego filmu Beatę Tyszkiewicz, lub kapliczkę 
w Proszówce, której dach był przykryty drewnia-
nym gontem. 

Osobnym filmowym tematem jest kino 
„Tivoli”. Nieistniejący już dziś kinematograf  
w Gryfowie, miejsce spotkań młodzieży i gab-
loty z fotosami, repertuarem zapowiadającym 
następny film. Zaklęty w starych taśmach fil-
mowych czas i klimat tamtych lat wprawiają  
w zadumę i skłaniają do refleksji, że może kiedyś 
było biedniej, ale żyło się weselej...

Jan Wysopal
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W kolejnej odsłonie pragniemy przedstawić, 
jak trudne warunki życia panowały w Semipa-
łatyńsku, do którego została zesłana nasza bo-
haterka, wraz z mamą i siostrą. Przedstawimy 
również jej życie szkolne, a także losy jej przy-
jaciół i nauczycieli.

Po przybyciu na miejsce, po kilkumiesięcz-
nej, tułaczce w odrażającym otoczeniu, oka-
zało się, że najgorsze było dopiero przed nimi. 
Osiedleni zostali w obozowisku składającym się 
z kilkunastu baraków. W każdej izbie mieszkały 
cztery rodziny, w każdym kącie stała prycza,  
a nad nią wisiała żelazna żerdź. Na środku stał 
piec, którym ogrzewano pomieszczenie. Mama 
Leokadii przez całe lato zbierała odchody zwie-
rząt, następnie robiła z nich placki, którymi 
zastępowano opał w zimie. W każdym z tych 
40 baraków na zaledwie 20 m2 mieszkało po 11 
osób. Aby zarobić na swoje utrzymanie, obie  
z mamą pracowały przy zbieraniu ziemniaków, 
za co dostawały 10 dag chleba i miskę bardzo 
słonej zupy. Mama Leokadii zajmowała się 
również obrządzaniem koni i owiec. Pracowała 
także w kuźni, przy produkcji wyrobów me-
talowych. Mała Leokadia, podczas opieki nad 
młodszą siostrą, robiła na drutach skarpety,  
a ich sprzedaż miała poprawić ich trudną sytua-
cję bytową. Do dziś, od wielogodzinnych robótek 
na drutach, ma zwyrodnienie jednego palca. 

Zesłańcy posilali się „zacierką” z mąki ra-
zowej na wodzie oraz zupami przygotowanymi  
z uprawianych warzyw. Robili również herbatę 
z kory drzew i z roślin przypominających ka-
linę. Bohaterka szczególnie wspomina pewne 
wydarzenie – „Pamiętam jak pewnego razu  
w słoneczny dzień ktoś przyniósł jednego li-
zaka i grupa dzieci wraz ze mną ustawiała się 
w kolejkę i lizała go”. Z pozoru spokojne życie 
wysiedleńców burzyła niestety, obawa o czyha-
jące na każdym kroku choroby. W dzisiejszych 
czasach może wydać się co najmniej dziwne, 
że zwykła wówczas grypa potrafiła zabić czło-
wieka. W tamtych warunkach nie było dostępu 
do leków, ani opieki medycznej. Ludzie zapadli 
na takie choroby jak malaria, tyfus, szkorbut 
czy anemia, która była przyczyna zgonów. Po-
wodem takich przypadłości był brak witamin 
i częste odwodnienie organizmu człowieka. 
Niejednokrotnie chorowała również Leokadia, 
m.in. na tyfus. Wsparciem wtedy okazały się jej 
dwie przyjaciółki żydowskiego pochodzenia- 
Leja i Roza. To dzięki nim szybko odzyskała siły 
i stanęła na nogi. 

Wiosną 1943 ogłoszono amnestię dla Po-
laków w Kazachstanie, lecz nie oznaczała ona 
wymarzonego powrotu do domu. Dzięki niej 
została utworzona szkoła dla polskich dzieci. 
Mieściła się ona w starym teatrze semipałatyń-
skim. Jej oficjalne otwarcie datowano na rok 
szkolny 1944/45. Dzieci z obozowiska chodziły 
do niej około sześciu kilometrów. Lekcje odby-
wały się od poniedziałku do środy a dziennie 
było ich dwie lub trzy. Klasy liczyły po piętnaś-

cioro dzieci, z czego każde miało po dwa malut-
kie, cienkie i ubogie w treść podręczniki (nasza 
bohaterka ma do dziś jeden z nich). 

Leokadia miała w klasie mnóstwo przy-
jaciół. Po powrocie do Polski straciła jednak 
z nimi kontakt. Jako małe dzieci nie zdawały 
sobie one sprawy, czym jest wojna i jakie ma 
ona znaczenie dla świata. Codziennie o godzi-
nie 7:30 przed rozpoczęciem lekcji, odbywały 
się apele, na których uczniowie pozdrawiali 
towarzyszy: Stalina i Lenina. W szkole dzieci 
mogły liczyć na niewielki posiłek, każdego 
dnia otrzymywały dwa malutkie pierożki. Pani 
Leokadia wspomina; „Dawali nam tylko dwa, 
a zjadłabym wtedy z dziesięć. Pamiętam ich 
smak do dziś”. Szkoła była jedyną odskocznią 
od codziennych problemów. Dzieci nie musiały 
wtedy myśleć o panującym w domu ubóstwie 
i głodzie. Pani Leokadia nie pamięta, niestety, 
żadnych nauczycieli, jedynym wspomnieniem 
jest fotografia grona pedagogicznego.

Wreszcie nadszedł upragniony dzień po-
wrotu. Był to kwiecień 1946 roku. Do miejsca 
docelowego (Szczecina) wagony dojechały 

Historia kazachskiego zesłania małej Leokadii cz. 2
Przedstawiamy drugą i ostatnią część losów wojennych mieszkanki Gryfowa Śląskiego – pani Leokadii Nizioł, na zesłaniu w Ka-

zachskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Wspomnienia zostały spisane przez dwie uczennice gryfowskiego ZSOiZ – Beatę Nizioł  
i Paulinę Kozińską. 

pod koniec czerwca 1946 roku. Cała rodzina 
zamieszkała przy ulicy Różanej 3. Wracając do 
Polski, Leokadia wraz z mamą i młodszą siostrą 
Krysią, nie były świadome panującego w niej 
ustroju komunistycznego. Dopiero po kilku 
dniach doszła do niech informacja, że Polską 
również ,,rządzi” Stalin. Był to dla nich wielki 
szok. Po upływie pół roku przeprowadzili się do 
Gryfowa Śląskiego. Nasza bohaterka mieszka tu 
do dziś.

Beata Nizioł
 Paulina Kozińska

Podziękowanie
Z całego serca dziękuję panom 

Baszakom z firmy „Stolbrat” za po-
darowanie drzewa rozpałkowego. 

Waleria

Świąt spokojnych i wesołych
optymizmu co pomaga żyć.

Niech opiekują się nami dobre anioły,
by smutek nie dotarł pod nasze drzwi.

Byśmy Nowy Rok przeżyli
w zgodzie i jedności

a Sylwestra przetańczyli 
w gronie miłych gości.

życzą Państwu 
gryfowskie SLD wraz  z radnymi powiatowymi



Wesołych Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz Szczęśliwego Nowego 
2012 Roku wszystkim mieszkań-
com Wieży i Proszówki 

życzy radny Jerzy Guzy

770 rocznica nadania Gryfowowi Śląskiemu praw miejskich i 20-lecie 
utworzenia Związku Miast Gmin „Kwisa”, jest niepowtarzalną okazją 
do zetknięcia się z historią gminy i regionu. W związku z powyższym, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II  
w Gryfowie Śląskim oraz Towarzystwo Miłośników Gryfowa ogłaszają 
konkurs na temat wiedzy o dziejach miasta, gminy i regionu doliny rzeki 
Kwisy. Honorowy patronat nad nim obejmie Burmistrz Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik. Patronat medialny nad przedsięwzię-
ciem obejmie „Kurier Gryfowski”. 

Konkurs ma charakter otwarty. Składać się on będzie z trzech, co-
miesięcznych zestawów pytań umieszczanych na stronie internetowej 
ZSOiZ www.zsoiz.gryfow.pl ( pierwsza tura rozpocznie się 15.01.2012 
r.). Uczestnicy przesyłać będą odpowiedzi na e-mail szkoły: zsoiz.jp2@
wp.pl (w nieprzekraczalnym terminie do 25 każdego miesiąca; stycz-
nia, lutego, marca).

Szczegółowe zasady konkursu oraz przewidziane nagrody jego uczest-
nicy znajdą już 15 grudnia na stronie internetowej ZSOiZ. 

Wielki konkurs 
historycznyNa nasz konkurs zdjęcia nadesłali: Robert Grzelczak, Paweł Zatoński, 

Anna Kiryki i Grażyna Kuligowska. Wybraliśmy fotografię przysłaną 
przez Roberta Grzelczaka (fot. na stronie 24). Gratulujemy i zachęcamy 
państwa do udziału w konkursie. 
Oczekujemy zdjęć, na których znajdą się:
• architektura Gryfowa (zabytki, budowle, charakterystyczne dla miasta 
detale architektoniczne), • ludzie (mieszkańcy Gryfowa),
• ciekawe miejsca, wydarzenia związane z naszym miastem,
• fotografie z przeszłości.

Konkurs adresowany jest nie tylko do mieszkańców naszej gminy. 
Zdjęcia może nadsyłać każdy, kto ma na to ochotę, pod warunkiem speł-
nienia powyższych założeń. Zdjęcia prosimy nadsyłać do 25 dnia każdego 
miesiąca na adres biblioteka.gryfow@gmail.com 

Poznaj miasto moje 
– konkurs dla mieszkańców

Mieczysław Gnach

11 listopada mieszkanka naszego miasta, 9-letnia Julia Dereń wzięła 
udział w 11 Maratonie Pływackim zorganizowanym  w Bolesławieckim 
Parku Wodnym Orka pod Patronatem Prezydenta Miasta Bolesławiec. 
Julia popłynęła stylem dowolnym na dystansie 1000 m i zajęła 3 miejsce 
na podium. Serdecznie Gratulujemy!

Popłynęła i to jak!

4 grudnia w Hali Sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Gryfowie 
Śląskim po raz trzeci w historii na-
szego miasta odbył się Mikołajkowy 
Turniej Piłki Nożnej Drużyn Nie-
zrzeszonych o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfów Śląski”.

Do zawodów przystąpiło osiem 
zespołów, z których pięć reprezento-
wało Gryfów Śląski: „Fantastyczna 
6”, „Oldboje 1”, „Oldboje 2”, „GZP” 
i „Beizment”, a trzy Zarębę - dwie 
drużyny skazanych i jedna funk-
cjonariuszy z Zakładu Karnego w 
Zarębie. 

Po meczach grupowych, syste-
mem każdy z każdym, dwie pierw-
sze drużyny przeszły do dalszych 
rozgrywek. W jednym półfinale 
spotały się drużyny Funkcjonariu-
szy i „Chłopaki z Paki” (pierwszy 
zespół skazanych). Po zaciętej, ale 
prowadzonej fair play grze, skazani 
musieli uznać wyższość drużyny 
swoich przełożonych. W drugim 
pojedynku półfinałowym spotkały 

się „Beizment” i zepół „Old Boy 1”, 
który okazał się lepszy od swoich 
dużo młodszych przeciwników.  
W meczu o trzecie miejsce „Chło-
paki z Paki”, po zaciętej walce, 
zwyciężyli przeciwników. Podobnie 
drużyna Funkcjonariuszy wygrała 
swój finałowy pojedynek z drużyną 
„Oldbojów 1”. Drugi zespół skaza-
nych po przegranej w rzutach kar-
nych ostatecznie zajął ósme miejsce. 

Pierwsze miejsce przypadło 
funkcjonariuszom Zakładu Kar-
nego w Zarębie. Z rąk przebranego 
za Mikołaja burmistrza Olgierda 
Poniźnika zwycięzcy otrzymali 
okazały puchar. Najlepszym strzel-
cem turnieju został funkcjonariusz 
Zakładu Karnego w Zarębie Piotr 
Borowiecki. 

Na zakończenie imprezy bur-
mistrz zaprosił wszystkich zawod-
ników i gości na czwarty już turniej  
w 2012 r.

(fot. z turnieju na str. 20)

Mikołajkowy Turniej

P.
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  OGŁOSZENIE
Kierownik budowy z uprawnie-
niami do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno
-budowlanej oraz dużym do-

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

Tel.: 697-932-875
WYKONUJEMY:
• PRANIE DYWANÓW, TAPICERKI OBICIOWEJ I SAMOCHODOWEJ,
• SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I MIESZKAŃ PO REMONTACH,
• MYCIE OKIEN • KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE W DOMU, W BIURZE,  
NA KLATKACH SCHODOWYCH, • OPIEKA NAD NAGROBKAMI  
NA CMENTARZACH, • INNE USŁUGI BRANŻOWE,
Polecamy cykliczne i jednorazowe sprzątanie specjalistycznym sprzętem i środkami 
piorącymi renomowanej firmy KÄRCHER.

USŁUGI SPRZĄTANIA „AGMAR”

Tel. kontaktowy: 795-624-134

SPRZEDAM
Mieszkanie 60 m2 w kamienicy na ul. Kolejowej w Gryfowie Śl. 

3 pokoje, kuchnia, łazienka. Cena 80 tys.
Mieszkanie 56 m2. W Rynku w Gryfowie Śl. (centrum) 

3 pokoje, kuchnia, łazienka – wyposażone. Cena 110 tys.
Dwie działki budowlane położone w Proszówce „pod za-

mkiem” k/ Gryfowa Śl. o pow. powyżej 900 m2.  

Tel. 601-849-533
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Podziel się z nami swoją pasją
Proponujemy Państwu nowy cykl w Kurierze Gryfowskim, którego twórcami byliby nasi mieszkańcy. Wielu z nas ma swoje hobby, dzięki którym 

możemy się zrelaksować, zrealizować, lepiej żyć. Zachęcamy Państwa do podzielenia się swoją pasją na łamach Kuriera Gryfowskiego. Dziś, na zachętę, 
prezentujemy pasję pani Marii Sawczak, która dzieląc się  nią z nami stała się jednocześnie pomysłodawczynią nowej rubryki. Kto następny?

Z Marią Sawczak rozmawiają Małgorzata 
Szczepańska i Marzena Wojciechowska

Od kiedy zajmuje się Pani tworzeniem takich 
oryginalnych obrazów i skąd zaczerpnęła 
Pani pomysł?

Od ok. 5 lat. Pamiętam, jak zachęciła mnie 
do tego moja koleżanka Ela Kunkiewicz. W tej 
chwili to moja prawdziwa pasja!
Jak nazywa się ta technika?

To haft krzyżykowy i gobelinowy. Należy do 
grupy haftów obliczeniowych, czyli stosuje się 
go na materiałach, na których da sie policzyć 
nitki. Do wyszywania krzyżykami przy cienkich 
tkaninach stosujemy atłasek, jedwab lub mulinę, 
przy grubszych lepiej sprawdza się kordonek lub 
włóczka.
Co można w ten sposób stworzyć?

Igłą można namalować wszystko! Pejzaże, 
portrety, martwą naturę. Małe i większe dzieła 
sztuki. Następnie można je oprawić w zakładzie 
szklarskim i obrazek gotowy.
Czy praca nad takim obrazem jest trudna?

Przede wszystkim to zajęcie, które wymaga 

skupienia i cierpliwości. Nie jest łatwe, ale daje 
ogromną satysfakcję. Doskonale się przy tym 
wypoczywa, relaksuje, odreagowuje stres.
Czyli raczej samotne hobby?

W żadnym wypadku! Bardzo chciałabym 
zainteresować haftem krzyżykowym gryfowianki  
i zachęcić do wspólnego wyszywania, lub jak to  
o wiele piękniej brzmi malowania igłą. Zachę-
cam do dzielenia się pomysłami i uwagami. 
Bardzo polecam taką formę spędzania wolnego 
czasu, szczególnie podczas długich jesiennych  
i zimowych wieczorów. 
Marzy się pani kółko gobeliniarskie?

Jak najbardziej, bardzo bym się cieszyła, gdy-
by znalazły się chętne panie. 
Może wystawa gobelinów? 

Może, choć o tym nie myślałam... Na razie 
trzymam swoje dzieła... za szafą.
Mamy nadzieję, że wkrótce się to zmieni. 
Dziękujemy za rozmowę.

Od redakcji: 
Rozmowa z panią Marią przypomniała nam 

historyczną postać polskiej artystki, mistrzyni 

gobelinu Wandy Bibrowicz. Była ona jedną  
z najznamienitszych tkaczek polskich XX wieku. 
Jak pisze o niej dr Joanna Nowosielska-Sobel  
(z pochodzenia gryfowianka) w książce Wybitni 
wrocławianie „Wanda Bibrowicz to wybitna po-
stać w historii europejskiego rzemiosła artystycz-
nego XX wieku.(...) była artystką tworzącą na 
pograniczu kultury polskiej, śląskiej i niemieckiej. 
(...)Ocalałe dzieła Wandy Bibrowicz (...) stały się 
(...) pamiątkami narodowymi, zarówno polskimi, 
jak i niemieckimi, przemawiając do odbiorcy z taką 
samą siłą, jak przed laty. Gobeliny te przyczyniły się 
tym samym do stworzenia pomostu kulturalnego 
między sąsiadującymi narodami.

Wanda Bibrowicz podniosła gobeliniarstwo 
do rangi wielkiej sztuki. Mając takie tradycje, 
zapewne warto je kontynuować. Na prośbę pani 
Marii Sawczak zachęcamy więc Państwa do upra-
wiania tkactwa artystycznego.

Zachęcamy też do przeczytania arcyciekawej 
książki „Wybitni wrocławianie – o osobowości  
w historii miasta” autorstwa dr Joanny Nowo-
sielskiej-Sobel, którą w swych zbiorach posiada 
Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim.

Jesteśmy pierwszym sołectwem w gminie 
Gryfów Śląski, które może pochwalić się tego typu 
obiektem. Witacze z piaskowca są solidnym fun-
damentem pod rozwój i rozbudowę Proszówki. 
Dzięki projektowi Odnowy Wsi Dolnośląskiej 
otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego grant finansowy na wy-
konanie dwóch witaczy oraz organizację biesiady 
wielopokoleniowej pod nazwą Promocja Idei 
Odnowy Wsi Dolnośląskiej „Marcińskie Świę-
towanie”(…)

12 listopada mieliśmy okazję zaprezentować 
wspólne dzieło, które będzie pełnić funkcję promo-
cyjną miejscowości, witać wszystkich odwiedzają-
cych nas turystów oraz stanie się naszą wizytówką. 
Byliśmy świadkami odsłonięcia i poświęcenia 
Witaczy Proszówki z piaskowca. Zgodnie z nazwą 
Marcińskiego Świętowania do odsłonięcia zapro-
siliśmy solenizanta Marcina Niebieszczańskiego 
oraz – skoro jest to impreza wielopokoleniowa – 
najstarszego mieszkańca Proszówki, pana Mieczy-
sława Tarazewicza. Uroczystego odsłonięcia rów-
nież dokonała Prezes LGD Partnerstwo Izerskie, 
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki i właściciel fir-
my ABI-POL Proszówka. W tym miejscu ogrom-
ne podziękowania składamy na ręce wykonawcy 
przepięknych witaczy z piaskowca Januszowi Nie-
bieszczańskiemu – Firma ABI–POL Proszówka. 
Dodatkowe podziękowania składamy Prezes 
LGD Partnerstwo Izerskie pani Bożenie Mulik, 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Panu Olgierdowi 
Poniźnikowi oraz panu Markowi Makowskiemu, 
Kierownikowi Zarządu Dróg Powiatowych, oraz 
państwu Kobyłka za nieodpłatne użyczenie terenu 
pod witacz. 

Wspólne biesiadowanie w świetlicy rozpo-
częło się od prezentacji multimedialnej prezes 
stowarzyszenia Agnieszki August o osiągnięciach 
zrealizowanych i planach na przyszłość Stowarzy-
szenia Rozwoju Proszówki. Już na stałe podczas tej 
imprezy wpisał się w program konkurs kulinarny.  
W tym roku staropolskie potrawy rodzinne były przy-
gotowywane z indyków. Do konkursu przystąpiło  
6 drużyn kulinarnych ze swoimi przysmakami: 
Sołtysowe Gosposie z Proszówki „Wieś-mak na-
dziewany”, Alina Niebieszczańska „Indyk pieczo-
ny z warzywami i pasztet z indyka”, Jacek z córecz-
kami z Gryfowa Śląskiego „A`romantyczny indyk 
strzaskany na brąz”, Koło Gospodyń Wiejskich  
z Brzezińca „Indyk po Polsku”, Śliczne Wieżyczki 
z Wieży „Indyk a`la Wieża”, Gosposie z Krzewia 
Wielkiego „Rogale Marcińskie”. Wszyscy uczestni-
cy konkursu otrzymali nagrody oraz pamiątkowe 
dyplomy. Dodatkowo dla 3 najlepszych drużyn ko-
misja oceniająca potrawy w składzie: Bożena Mulik 
– prezes LGD Partnerstwo Izerskie, Katarzyna No-
wak – dyrektor Zamku Czocha, Olgierd Poniźnik 
- Burmistrz Gminy i Miasta oraz Robert Skrzypek 
- Przewodniczący Rady Miejskiej wręczyła ufun-
dowane nagrody I miejsce: Jacek z córeczkami, II 
miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich z Brzezińca, III 
miejsce: Gosposie z Krzewia Wielkiego.

Wspólne biesiadowanie przy muzyce Dj-a 
Mariusza Swastka oraz przyśpiewkach Zespołu 
Folklorystycznego „Sołtysowe Gryfinki” trwały do 
późnych godzin(…) Dodatkowo dzięki uprzejmo-
ści Zakładów Mięsnych Dariusza i Marka Nie-
bieszczańskich, otrzymaliśmy stół wiejski, który 
uginał się od przepysznych firmowych wyrobów 
mięsnych. Jak zawsze Koło Gospodyń Wiejskich 
z Proszówki nie zawiodło nas i przygotowało wy-

śmienite pierogi z serem oraz kapustą i grzybami. 
Dziękujemy tym, którzy przyczynili się do powsta-
nia tego pięknego symbolu Proszówki. Dziękujemy 
wszystkim za zaangażowanie, radę i pomoc pod-
czas realizacji uroczystości Promocji Idei Odnowy 
Wsi Dolnośląskiej „Marcińskie Świętowanie”. Dru-
żynom kulinarnym gratulujemy. Już dziś zaprasza-
my za rok na kolejną wspólną, wielopokoleniową 
biesiadę „Marcińskie Świętowanie”. 

27 października odbyła się w przedszkolu 
przy ul. Młyńskiej 8 w Gryfowie Śl. uroczystość 
z okazji Święta Postaci z Bajek. Tego dnia przed-
szkole zmieniło się w magiczną krainę pełną 
księżniczek, rycerzy, wróżek i innych bajkowych 
postaci. Już od samego rana po przedszkolnych 
komnatach biegała z miotłą Baba Jaga, w której 
postać wcieliła się znajoma wszystkim dzieciom 
pani Jola Kuczyńska z Oddziału Dziecięco-Mło-
dzieżowego Biblioteki Publicznej. Dzieci z grupy 
„Muchomorki”, prezentując swój niezwykły talent 
aktorski, przygotowały ciekawy teatrzyk, który 
nie tylko bawił, ale dostarczył wielu pozytywnych 
emocji rodzicom i opiekunom tej grupy.

W kolejnych dniach teatrzyk mogli obejrzeć 
również zaproszeni uczniowie z klasy I i II ze 
Szkoły Podstawowej w Uboczu, panie Alicja Kuź-
niarz i dyrektor Anna Pląskowska oraz klasa Ib ze 
Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śl. z panią Ewą 
Niebieszczańską. 

I jak to w bajce bywa, wszystko dobrze się 
skończyło. I ja tam byłam, a co widziałam, wszyst-
ko wam opowiedziałam.

Święto Postaci 
z Bajek

Proszówka wita turystów

Anna Zawisza

Przedszkolanka



Maria Sawczak ze swoimi obrazami.

Bajkowe wróżki i czarodziejki.

Skrzaty, krasnale i mikołajki.

I miejsce w konkursie kulinarnym – pan Jacek z córeczkami.

Rozpoczęcie biesiady wielopokoleniowej w Proszówce.

Pierwszy taki witacz w gminie.



Gryfowskie mikołaje

Poznaj miasto moje

Fot. Robert Grzelczak (więcej na str. 19).

Najprzystojniejszy Mikołaj bawił na turnieju (więcej na str. 19)...

...a najpiękniejszy w gryfowskim ZSOiZ. Akcję mikołaj-
kową zorganizowało stowarzyszenie „Homo Viator”.


