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27 marca w SP w Gryfowie Śląskim odbyło się podsumowanie i oficjal-
ne ogłoszenie wyników III Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego 
„Ekolog-Plastyk”, „Ekolog-Poeta” pod hasłem: „Polska Jakiej Nie Znacie 
– Las domem zwierząt” oraz III Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno 
- Regionalnego „Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu”. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji Narodowej, 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Kurator Oświaty we 
Wrocławiu, Burmistrz Gryfowa Śląskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Gryfów Śląski.

Wcześniej wyniki tuż po zakończeniu prac komisji konkursowuch zostały 
podane na stronie internetowej szkoły.  SP w Gryfowie Śląskim już po raz 
trzeci była organizatorem konkursów na poziomie ogólnopolskim, jednak re-
alizacja tego przedsięwzięcia nie mogłaby odbyć się bez współpracy ze środo-
wiskiem, ogromnego zaangażowania Rady Rodziców, a także wielu spośród 
zaprzyjaźnionych z naszą placówką osób.Jak każdego roku nie zawiedli i istot-
ną pomocą wsparli nas także Rodzice uczniów i przyjaciele szkoły, Państwo: 
Marcin Fluder – Starosta Lwówecki, „Arnet” Arleta i Artur Tarazewicz, 
Sylwia i Ireneusz Krasuccy, Anna i Jacek Rybscy, Janusz Niebieszczański, 
Anna i Zdzisław Pastuchowie, Jerzy Horbacz, Zakłady Mięsne Niebiesz-
czańscy Sp. J. – I wiesz co jesz!, Cristalgraw@vp.pl, Gryfowska Kapela 
Podwórkowa, którym bardzo serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc.

Naszymi gośćmi byli m.in.: Olgierd Poniźnik – Burmistrz Gryfowa Ślą-
skiego, Robert Skrzypek Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski z małżonką, Marzena Wojciechowska Dyrektor Biblioteki Publicznej 
w Gryfowie, Iwona Tatarczuk Biblioteka Publiczna w Gryfowie, Anna Domi-
no Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie.

W roku bieżącym wprowadziliśmy zmiany w regulaminie konkursów 
spowodowane brakiem środków na ich dofinansowanie. Nagrody dla lau-
reatów, podziękowania dla ich opiekunów i szkół zostały rozesłane pocztą, 
a tradycyjny, coroczny Jarmark wielkanocny przeznaczony był głównie dla 
naszego środowiska. W programie znalazły się min.: 
– przedstawienie ,,Tradycje Świąt Wielkanocnych” przygotowane przez 
nauczycieli naszej szkoły: Ewę Kasprzak, Elżbietę Rakowską i Beatę Wolar. 
Za stronę muzyczną odpowiadał Maciej Styszyński. W programie wystąpili 
uczniowie klas IV-VI,
– warsztaty organizowane przez wszystkie klasy.

Wielką atrakcją był występ Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej, która 
już po raz trzeci uczestniczyła w Jarmarku. Artystom nie zabrakło ani ani-
muszu, ani poklasku, gdyż zostali bardzo gorąco przyjęci przez społeczność 
naszej szkoły. Także nie zawiodły kiermasze wielkanocne, gdzie uczniowie 
i ich rodzice/dziadkowie wykazali się ogromną przedsiębiorczością i po-
mysłowością. Jak co roku chętnie odwiedzano stoiska z ręcznie wykonaną 
biżuterią. I te pachnące piernikami. Tego dnia w szkole było gwarnie, wesoło 
i kolorowo. Na uroczysty nastrój złożyły się nie tylko pięknie, świątecznie 
przyozdobione korytarze, ale także obecność współpracujących z nami od 
zawsze: rodziców, dziadków i starszego rodzeństwa. W klasach odbywały się 
warsztaty, na których dzięki zdrowej rywalizacji i kreatywności mam i babć, 
a także samych dzieci powstawały istne cuda – cudeńka z masy solnej i ciasta 
piernikowego. Ogromny wybór pisanek kraszanek, jajek styropianowych, 
baranków, kurczaków, zajączków oferowanych na stoiskach przygotowanych 
przez poszczególne klasy, mógł zadowolić najbardziej wybrednych klientów, 
którzy nie oparli się zmysłowi handlowemu i inwencji młodych biznesme-
nów. 

Nikt nie narzekał, że przed świetlicą szkolną, gdzie można było ozdobić 
twarze w zabawne motywy świąteczne i kwiatowe, ustawiła się długa kolejka.. 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim wraz z całą społecz-
nością szkolną składa serdeczne podziękowanie Gryfowskiej Kapeli Po-
dwórkowej za pomoc, życzliwość i przygrywanie podczas realizacji:
III Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego ,,Polska Jakiej Nie Znacie 
– Las Domem Zwierząt” oraz III Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-
-Regionalnego „Poznajemy Źródła Historii i Kultury Naszego Regionu”

,,Czasami wdzięczność trudno ubrać w słowa...
wtedy proste – dziękuję – zawiera wszystko, co chcemy wyrazić”

Jarmark Wielkanocny w SP

Nasi laureaci
III Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Ekolog-Plastyk”
„Polska Jakiej Nie Znacie – Las domem zwierząt”
Klasy I-III
I miejsce – JULIA APOLINARSKA, klasa 2b, SP Gryfów Śląski
II miejsce – FRANCISZEK MATUSEWICZ, klasa 1c, SP Gryfów Śląski
Klasy IV-VI
I miejsce – MILENA HAWRYLUK, klasa 5b, SP Gryfów Śląski

II Ogólnopolski Konkursu Ekologiczny „Ekolog-Poeta”
„Polska Jakiej Nie Znacie – Las domem zwierząt”
Klasy I-III
I miejsce – AMELIA NAMIROWSKA, klasa 1b, SP Gryfów Śląski
Poniżej prezentujemy zwycięski wiersz:
Gdy na spacer każdy z nas, wchodzi w wielki czarny las,
niechaj sobie zapamięta, w lesie dzikie są zwierzęta.

W dziupli siedzi mądra sowa, w nocy lata, w dzień się chowa.
Bardzo piękne są sarenki, choć nie jedzą nam tu z ręki.
Zając kica na polanie, chrupiąc trawkę na śniadanie

Jedne małe, inne duże: dziki, muszki, tchórze, mrówki, 
żuczki i ślimaczki oraz najmniejsze robaczki.

To dom zwierząt drogie dzieci, więc nie wyrzucajcie śmieci
Bądźcie cicho – to usłyszycie jak wokołotętni życie.
Przestrzegając tych wartości las ponownie was ugości.

III Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Regionalny 
„Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu”
Klasy I-III
I miejsce – JUSTYNA ŻUK, klasa 3b, SP Gryfów Śląski
II miejsce – MAJA WILCZACKA, klasa 2a, SP Gryfów Śląski
wyróżnienie – OSKAR PASIAK, klasa 1b, SP Gryfów Śląski
Klasy IV-VI
wyróżnienie – MILENA HAWRYLUK, klasa 5a, SP Gryfów Śląski

Marta Kowalska

PODZIĘKOWANIA
Właścicielom firmy Zakłady Mięsne Niebieszczańscy Darkowi i Mar-

kowi Niebieszczańskim za podarowanie produktów spożywczych (smalec 
i kiełbasa) na potrzeby Jarmarku Wielkanocnego w SP 27 marca

dziękują uczniowie SP oraz radny Jerzy Guzy
***

Na szczęście Beacie Wolar –nauczycielce plastyki (świetlicy) i E. Fedczyszyn, 
nie zabrakło pomysłów i po szkole, a w późniejszych godzinach po mieście, 
wędrowały króliki, kurczaki itp. zabawne ,, dzieciaki-cudaki”.

Czas na podsumowanie. Od Jarmarku wielkanocnego minęło kilkanaście 
dni. Na stałe wrósł w tradycję naszej szkoły. Jest obok konkursów znakomitym 
źródłem nowych informacji dla i o uczniach. Stwarza okazję do wyróżnienia 
się dzieciom, które w ,, normalnym" procesie nauczania, pozostałyby w cieniu 
swoich rówieśników. Ilustruje znakomicie pracę nauczycieli, wychowawców, 
szkoły, jednocześnie ucząc szacunku i motywacji do pracy.

Jeden z pierwszoklasistów na koniec zajęć stwierdził: To najpiękniejszy 
z moich dni życia! No, cóż nad stylem wypowiedzi trzeba trochę popraco-
wać..., ale to i tak świetna recenzja dla tych wszystkich, którzy zaangażowali 
się w organizację całego przedsięwzięcia. 

Każdego roku nasuwa się pytanie: Czy warto było organizować i uczest-
niczyć w tym projekcie? Odpowiedź w dalszym ciągu brzmi: Zdecydowanie 
Tak!
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Marta Niebieszczańska wychowała się w Gryfowie Śląskim, od wielu 
lat mieszka w Islandii. Jest tam dziennikarką, redaktorką naczelną i wła-
ścicielką portalu informacyjnego Iceland News Polska www.icelandnews.
is oraz organizatorką wydarzeń kulturalnych i imprez artystycznych dla 
islandzkiej Polonii. Warto wspomnieć, że doświadczenia na niwie kultury 
zdobywała w Gryfowie Śląskim, gdzie dała się poznać jako reporterka Ku-
riera Gryfowskiego a także wiceprzewodnicząca stowarzyszenia Awantura. 
Była w grupie 15 osób które w 2007 r. tworzyły do dziś istniejące i prężnie 
działające stowarzyszenie. 

Jej wielką pasją jest fotografia. Na wystawie w Gryfowie Śląskim zapre-
zentowała zdjęcia wykonane różnymi technikami. Artystka eksplorując 
Islandię wzdłuż i wszerz, bezustannie wyszukuje kadry, które pokazują 
niesłychane piękno i różnorodność środowiska, w którym przyszło jej żyć 
w ciągu ostatnich kilku lat.

Trochę Islandii 
w Gryfowie

8 maja będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Bibliotekarza 
i Bibliotek. Z tej okazji ogłaszamy konkurs na domową biblioteczkę. Tych 
z  Państwa, którzy chcieliby się pochwalić swoimi domowymi bibliote-
kami czy też biblioteczkami, półkami z książkami i innymi miejscami, 
gdzie przechowujecie książki prosimy o przesyłanie zdjęć na adres  
biblioteka.gryfow@gmail.com do dnia 5 maja. W tym dniu zdjęcia pod-
pisanych biblioteczek opublikujemy na naszym fanpejdżu na Facebooku 
i przeprowadzimy głosowanie wśród naszych fanów. Wyniki ogłosimy 
8 maja.

Właściciel zwycięskiej biblioteczki otrzyma nagrodę – oczywiście książ-
kową. A tak na marginesie, zaproście swoich znajomych do polubienia nas 
na FB (www.facebok.com/biblioteka.gryfow). Dziękujemy serdecznie.

Pokaż nam swoją 
domową biblioteczkę 

mini konkurs

W bibliotece 
prozdrowotnie

25 marca odbyło się spotkanie ze Zbigniewem Kołbą 
autorem książki „Krioterapia. To warto wiedzieć.” Formy 
leczenia krioterapią, jak rozwiązać problem bezsenności, 
zimnych rąk i nóg, to tylko niektóre z tematów poruszo-
nych podczas tego ciekawego spotkania. Tych z Państwa, 
którzy nie mogli z nami być zapraszamy do wypożyczenia 
książki, którą zakupiliśmy specjalnie dla Was

Bibliotekarze

M.
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iNformacje z m-gok
Kwisonalia 2015

Znamy już coraz więcej szczegółów dotyczą-
cych naszego święta. Szczegółowe programy już 
wkrótce na plakatach, dziś przedstawiamy nasze 
muzyczne propozycje:
5 czerwca (piątek) – Scena młodzieżowa
BAJZEL / rock alternatywny
RAS LUTA / reggae
6 czerwca (sobota)
Letni Chamski Podryw / 
grupa muzyczno-humorystyczna
GWIAZDA WIECZORU: KABARET NOWAKI
Nocne granie na Bulwarze z Muzycznym Radiem 
/ Maciek Wowk
7 czerwca (niedziela)
Orfeusz / grecka biesiada
Mateusz Guzowski / finalista „Mam Talent”
Sen / pop-rock / Wrocław
GWIAZDA WIECZORU: GOLDEN LIFE

W Niedzielę Palmową rozpoczynającą Wielki Tydzień mieszkańcy Gryfowa Śląskiego byli świadkami 
podróży w czasie, a to za sprawą specjalnego programu w ramach Jarmarku Wielkanocnego.  Impreza odby-
ła się na gryfowskim rynku. Otwarcia jarmarku dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik wraz 
z Sekretarzem Jerzym Andrzejczakiem. Imprezę pięknie wzbogaciły występy estradowe dzieci z Przedszkola 
Publicznego w Gryfowie Śląskim, Szkół Podstawowych z Ubocza i Gryfowa Śląskiego, Gimnazjum oraz Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Na jarmarkowej scenie pojawiły się jak zawsze niezawodne 
zespoły ludowe „Rząsinianki”,„Gryfowianie” oraz „Sołtysowe Gryfinki”. Niespodzianką był występ Emanuela 
Żuka z gryfowskiego Gimnazjum, który zatańczył popping. Ponadto odwiedził nas nasz serdeczny przyja-
ciel, wirtuoz harmonijki ustnej – Włodzimierz Zdzienicki. Przy okazji wizyty w Gryfowie Włodek wystąpił 
gościnnie z zespołem „Gryfowianie”. Mimo mroźnego wiatru i przelotnie padającego deszczu na stoiskach 
jarmarcznych zagościła wiosna. W tym roku chęć uczestniczenia w Jarmarku zgłosiło ponad 24 twórców.

W siedzibie organizacji pozarządowych zorganizowaliśmy punkt, gdzie dodatkowo każdy mógł znaleźć 
chwilę wytchnienia przy gorącym, świątecznym żurku oraz kawie i herbacie. Na stoiskach twórców piętrzyły 
się kolorowe stroiki na stół, wielkanocne pisanki, świąteczne kartki, palmy i kulinarne specjały. Ważnym ele-
mentem Jarmarku Wielkanocnego była prezentacja Palm Wielkanocnych przygotowanych przez sołectwa 
gminy Gryfów Śląski. Wszystkie sołectwa stanęły na wysokości zadania i przygotowały przepiękne, trady-
cyjne palmy, które na czas Jarmarku przystroiły gryfowski Rynek. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom oraz 
osobom przyjezdnym, którzy mimo trudnej aury odwiedzili tegoroczny Jarmark. Partnerem wydarzenia 
był Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury pragnie 
szczególnie podziękować niżej wymienionym osobom: Burmistrzowi Gminy i Miasta Olgierdowi Poniźni-
kowi oraz Sekretarzowi Gminy i Miasta Jerzemu Andrzejczakowi za patronat nad imprezą oraz wsparcie 
naszych działań, pani Teresie Polesiak – z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lwówku Śląskim z oddziałem 
w Gryfowie Śląskim za ogromne, bezinteresowne zaangażowanie w  pomoc w zorganizowaniu części han-
dlowej Jarmarku, Przedstawicielom wszystkich sołectw za przygotowanie przepięknych palm, Dziękujemy 
nauczycielom za przygotowanie występów dzieci i młodzieży: 
– z Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim – panie Barbara Baszak, Elżbieta Dubaniewicz, Joanna 
Schonung, Agata Mrozik, Katarzyna Iwańska.
– ze Szkoły Podstawowej z Ubocza – pani Alicja Kuźniarz,
– ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim oraz Gimnazjum – pan Maciej Styszyński,
– z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych – pani Ewelina Szandała. 
Dziękujemy zespołom folklorystycznym: „Rząsinianki”, „Gryfowianie”, „Sołtysowe Gryfinki” za wspaniałe 
występy

Zapraszamy na piknik
Stowarzyszenie PEGAZ w ramach projektu 

„Symbioza JST i NGO”, organizacje pozarządo-
we gminy i miasta Gryfów Śląski oraz Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na PIK-
NIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. 
Wydarzenie odbędzie się 2 maja w godz. 11.00 
– 15.00 na gryfowskim rynku.

W programie: działania animacyjne, warsz-
taty manualne, pokazy, działania promocyjne 
organizacji, poczęstunek i wiele innych atrakcji.

Dostęp do wszystkich propozycji bezpłatny. 
Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do udziału 
w obchodach rocznicy 

Uchwalenia Konstytucji 3 maja

Miejskie uroczystości w niedzielę,  3 maja 
w Gryfowie Śląskim rozpoczną się Mszą Świętą 
w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym 
o godz. 10.30. Po Mszy ok. 11.30 nastąpi prze-
marsz delegacji pod Tablicę Pamiątkową ku czci 
Kombatantów Ziemi Gryfowskiej, gdzie zostaną 
złożone wiązanki kwiatów.

Jarmark na gryfowskim rynku



KWIECIEŃ 2015 KURIER GRYFOWSKI  5

Rozkręcamy szachy w GryfowieZapraszamy 
do kina

Już 28 kwietnia 2015 r. w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury przy  
ul. Kolejowej 33 a zagości Kino Orange. 
Poniżej podajemy godziny projekcji:

„Asteriks i Obeliks. Osiedle 
Bogów” (3D dubbing PL) – 
godzina 13:00
Familijny, komedia, cena biletu: 
16 zł normalny, 15 zł ulgowy 
(szkolny, studencki, seniora, 
rodzinny), 13 zł grupowy, 
Czas trwania: 85 minut.

„Ida” – godzina 15:00
Dramat / 12+, cena biletu: 13 zł 
normalny, 12 zł ulgowy (szkol-
ny, studencki, seniora, rodzin-
ny), 10 zł grupowy, 
Czas trwania: 80 minut

„Szybcy i wściekli 7” 
– godzina 16:40
Kino akcji, cena biletu: 13 zł 
normalny, 12 zł ulgowy (szkol-
ny, studencki, seniora, rodzin-
ny), 10 zł grupowy, 
Czas trwania: 140 minut TBC, 

„Disco Polo” – godzina 19:30
Komedia/ romans/ film drogi, 
cena biletu: 13 zł normalny, 12 
zł ulgowy (szkolny, studencki, 
seniora, rodzinny), 10 zł grupo-
wy, czas trwania: 105 minut
Ścieżka muzyczna filmu zawie-
ra 26 przebojów, w tym utwory 
zespołów: Weekend, Akcent, 
Skanner, Niecik, Classic, Boys 
i inni.

„Pięćdziesiąt twarzy Greya”
– godzina 21:30
Romans, dramat / 18+ (lub 
15+ wspólnie z osobą dorosłą), 
cena biletu: 13 zł normalny, 12 
zł ulgowy (szkolny, studencki, 
seniora, rodzinny), 10 zł gru-
powy, 
Czas trwania: około 120 minut.

Dla dorosłych
Pierwsze koty za płoty. Spotkanie Koła Szachowego dla dorosłych za nami. Było 5 osób, super, 

acz jednej zabrakło aby wszyscy mogli zagrać na raz. W związku z tym odbył się turniej. Wygrał go 
Krzysztof, któremu gratulujemy. Na uwagę zasługuje świeża dekoracja sali, której kolorytu dodała 
Magda. Bardzo jej za to dziękujemy.

Dla dzieci
W wypadku grupy młodszej trafiliśmy w dziesiątkę, a raczej parzystą szóstkę, ponieważ tyle dzieci 

uczestniczyło w pierwszym spotkaniu Koła Szachowego Hetman dla najmłodszych. Była świetna za-
bawa, a jednocześnie nauka pod opieką Pawła Witkowskiego. W grupie pojawiła się osoba, dla której 
nasze spotkanie stanowiło pierwszy kontakt z szachami. Dołożymy wszelkich starań, aby z tego chłop-
ca wyrósł przyszły mistrz. Nadal są wolne miejsca i szachownice na naszych spotkaniach, prosimy 
o poinformowanie znajomych.

Spotkania Gryfowskiego Koła Szachowego „Hetman” 
odbywają się w środy17:30 grupa młodsza, 18:30 dorośli

A może Ju Jitsu?

Mariusz Dragan
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OGŁOSZENIE 
O WYKAZACH

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
informuje, że wykazy nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie 
wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę 
w  roku 2015 znajdują się na tablicy ogłoszeń 
w  siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski oraz na stronie internetowej www.gry-
fow.pl i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieru-
chomości. 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 3 kwietnia 2015 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 
Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXV/126/12 Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gryfów Śląski na stałe obwody 
głosowania, ustalania ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski podaje do publicznej wiadomości informację o nu-
merach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych 
zostały wyznaczone w następujący sposób:

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 10 maja 2015 r. w godz. 7.00- 21.00. W przypadku 
ponownego głosowania, zostanie ono przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. w godz. 7.00-
21.00.

Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyj-
nego w kraju powinien być zgłoszony przez wyborcę Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski do dnia 27 kwietnia 2015 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
oraz wyborca, który ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o spo-
rządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
do dnia 4 maja 2015 r.

Nr 
obwo-

du
Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej

Lokal przy-
stosowany
dla osób 

niepełno-
sprawnych

1 Miasto Gryfów Śląski:
ulice: Cmentarna, Garbarska, Kolejowa 
1-19c, Kolejowa 41-66, Lipowa, Młyńska 
1-4a, Młyńska 16-37, Przedszkolaków, 
Rybna, Szkolna, Uczniowska, Żeromskiego
Sołectwa: Krzewie Wielkie, Młyńsko

Sala gimnastyczna 
Gimnazjum 
w Gryfowie Śląskim,
ul. Uczniowska 11a
tel. 75 78 13 269

TAK

2 Miasto Gryfów Śląski:
ulice: Andersa, Floriańska, Garncarska, Jelenio-
górska 14-24, Kwiatowa, Lwowska, Malowni-
cza, Osiedle Horyzont, Osiedle 7 Dywizji, Par-
kowa, Partyzantów, Spacerowa, Storczykowa, 
Tulipanowa, Widokowa, Wiosenna, Zielona

Szkoła Podstawowa 
w Gryfowie Śląskim
ul. Uczniowska 17
tel. 75 78 13 486

TAK

3 Miasto Gryfów Śląski:
ulice: Akacjowa, Gliniana, Jeleniogórska 7-9, 
Kolejowa 20-38a, Krótka, Kusocińskiego, 
Lwówecka, Młyńska 5-15a, Nad Stawami, 
Oldzańska, Polna, Sienkiewicza, 
Sikorskiego, Słoneczna, Spółdzielcza, 
Spokojna, Strzelnicza, Targowa, Wiśniowa

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury 
w Gryfowie Śląskim
ul. Kolejowa 33a
tel. 75 78 12 900

NIE

4 Miasto Gryfów Śląski:
ulice: Bankowa, Boczna, Felczerska, 
Grodzka, Lubańska, Łąkowa, 
Plac Kościelny, Rolna, Rynek, Rzeczna, 
Rzepakowa, Sanatoryjna, Wąska, Wojska 
Polskiego, Zakątek, Za Kwisą, Zaułek, Źródlana
Sołectwa: Proszówka, Wieża

Ratusz – 
Parter Urzędu 
Gminy i Miasta 
w Gryfowie Śląskim
ul. Rynek 1
tel. 75 78 11 264

NIE

5 Sołectwa: Rząsiny, Wolbromów Szkoła Podstawowa 
w Rząsinach nr 94; 
tel. 75 78 44 188

NIE

6 Sołectwo: Ubocze Szkoła Podstawowa 
w Uboczu nr 169, 
tel. 75 78 11 265

NIE

7 Gryfów Śląski:
Szpital, ul. Rzeczna 25

Szpital w Gryfowie 
Śląskim, ul. Rzeczna 25
tel. 75 78 13 443 wew. 34

Informujemy, że dnia 14 maja 2015 r. w godzi-
nach od 12.00 do 14.00 w gabinecie Burmistrza 
Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim pełnić bę-
dzie dyżur Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
we Lwówku Śląskim pani Dorota Piotrowska-
-Maślanka.

Uprzejmie informujemy, że sprawy dotyczące 
złożenia wniosków i odbioru paszportów obec-
nie można załatwiać w nowej siedzibie Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolno-
śląskiego Urzędu Wojewódzkiego- Oddział Za-
miejscowy w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 12.
tel. do Informacji Paszportowej 75 764-99-68 
wewn. 139
tel. odbioru paszportów 75 764-99-68 wewn. 111

Dyżur Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy 

we Lwówku Śląskim

Informacja paszportowa

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik
Sekretarz Gminy Miasta Gryfów Śląski 

Jerzy Andrzejczak
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31 marca o godz. 10.00 rozpoczęła się Sesja Zwyczajna Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Śląski. Głównym tematem sesji była ocena funkcjonowania 
Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfo-
wie Śląskim. W sesji wzięło udział 15 radnych.

 
Jeszcze przed rozpoczęciem obrad głos zabrała Edyta Malczewska- Ko-

ordynator Medyczny projektu Program promocji zdrowia i profilaktyki 
chorób układu krążenia dla Powiatu Lwóweckiego. Realizowane w pro-
gramie usługi medyczne umożliwiają dwóm grupom mieszkańców Powiatu 
Lwóweckiego wykonanie wstępnej diagnostyki w kierunku chorób układu 
krążenia, a w przypadku wskazań również diagnostyki specjalistycznej. 
Grupy objęte Programem stanowią osoby w wieku 30 lat i więcej oraz 
dzieci i młodzież w wieku 10-19 lat. Beneficjentem Programu jest Powiat 
Lwówecki, a mieszkańcy gminy Gryfów Śląski już wkrótce będą mieli moż-
liwość skorzystania z badań profilaktycznych o czym poinformowała pani 
koordynator.

W punkcie obrad Ocena funkcjonowania ZBKiM w Gryfowie Śląskim 
głos zabrała dyrektor Helena Okulowska, która przedstawiła obszerną in-
formację dotyczącą funkcjonowania Zakładu. 

Zaplanowana w programie sesji dyskusja nie odbyła się ponieważ na 
wszelkie pytania i wątpliwości radnych dyrektor odpowiedziała podczas 
obrad komisji rady. Jedynie przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzy-
pek poprosił o krótkie podsumowanie i wymienienie przez panią dyrektor 
mocnych i słabych stron Zakładu oraz najważniejszych zadań na przyszłość. 
Wg Heleny Okulowskiej najmocniejszą stroną Zakładu jest doświadczona, 
kompetentna załoga oraz doskonała współpraca pomiędzy kierownictwem 
poszczególnych zakładów: Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Komu-
nalnej, Wodociągów i Kanalizacji. Jako priorytetową inwestycję na przy-
szłość określiła budowę nowej stacji uzdatniania wody oraz modernizację 
oczyszczalni ścieków.

Tak się złożyło, że dzień w którym dyrektor Okulowska zdawała rela-
cję z pracy ZBGKiM był jej ostatnim dniem w pracy, od kwietnia bowiem 
odchodzi ona na emeryturę. Burmistrz Olgierd Poniźnik wraz z przewod-
niczącym Rady Robertem Skrzypkiem, zastępcą burmistrza Andrzejem 
Tartakiem, sekretarzem Jerzym Andrzejczakiem oraz skarbnik Anną Jan-
kowską złożyli pani dyrektor serdeczne podziękowania za pracę na rzecz 
gminy oraz wręczyli jej kwiaty i upominek.

Helena Okulowska pracowała w ZBGKiM od 1996 r., a od 10 lat pełniła 
funkcję dyrektora. Burmistrz podkreślił jej zasługi nie tylko zawodowe ale 
także działalność prozdrowotną (walka z rakiem piersi), religijną (organiza-
cja koncertów w kościele, aranżacja ołtarzy na Boże Ciało) oraz liczne ini-
cjatywy społeczne. Za tę pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców Helena 
Okulowska została nominowana do odznaki Złota Rybka, która zostanie jej 
wręczona podczas tegorocznych Kwisonaliów.

Od 1 kwietnia nowym dyrektorem ZBGKiM będzie pani Małgorzata 
Uhornicka. Ma ona wieloletnie doświadczenie w pracy w ZBGKiM w Gry-
fowie Śląskim ponieważ przepracowała tu prawie 20 lat na różnych stanowi-
skach w tym 6 lat do 2011 r. jako główna księgowa. Ostatnim jej miejscem 
pracy był Urząd Miejski w Leśnej, gdzie była główną księgową, zastępcą 
Skarbnika.

Z sesji Rady MiejskiejDoposażono plac zabaw

15 kwietnia 2015 r. zakończono montaż nowych urządzeń zabawowych 
na miejskim placu zabaw przy ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim. Wyko-
nawcą prac była firma „CROQUET” Sp. z o.o. z Mirkowa pod Wrocławiem. 
Plac doposażono w 8 urządzeń tj: huśtawka „sześciokąt”, skałka wspinacz-
kowa, piramida – linarium”, drabinka pozioma, huśtawka ważka 2 szt. oraz 
sprężynowiec 2 szt. Urządzenia przeznaczone są przede wszystkim dla 
najmłodszych mieszkańców naszego miasta, dlatego dbajmy o nie, a będą 
im służyć i zapewniać bezpieczną zabawę. Koszt inwestycji to 26 613,06 zł.

Bartłomiej Cybulski

Zmieniło się oblicze dwóch wylotowych przystanków autobusowych 
w Gryfowie Śl. w kierunku Lubania i Jeleniej Góry. Stare, metalowe, i moc-
no zniszczone wiaty zastąpiły przytulne drewniane domki, w których będą 
się mogli schronić pasażerowie, czekający na swój kurs. Oby służyły nam 
jak najdłużej.

Nowe przystanki
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OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW 
GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

I. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Lwówku Śląskim

Liceum Ogólnokształcące:
▶ klasa humanistyczna
▶ klasa przyrodnicza
▶ klasa politechniczna
▶ klasa biznesu
▶ klasa dziennikarstwa
Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik ekonomista
▶ technik organizacji reklamy 
▶ technik handlowiec
▶ technik informatyk
▶ technik obsługi turystycznej
▶ technik hotelarstwa 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
kształcąca w zawodach:
▶ klasa wielozawodowa
Szkoły Policealne kształcące w zawodzie:
▶ technik pożarnictwa
▶ technik bezpieczeństwa i higieny pracy
▶ technik opiekun medyczny
▶ technik masażysta
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

www.zsoiz.home.pl

II. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Gryfowie Śląskim

Liceum ogólnokształcące
▶ klasa dziennikarstwo muzyczne 
▶ klasa humanistyczno-psychologiczna
▶ klasa biologiczno-chemiczna
▶ klasa politechniczna
Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik hotelarstwa
▶ technik informatyk
▶ technik leśnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
kształcąca w zawodach:
▶ klasa wielozawodowa (fotograf, fryzjer, ku-
charz, murarz-tynkarz, operator obrabiarek 
skrawających)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
▶ klasa na podbudowie zasadniczej szkoły zawo-
dowej – 2 lata
▶ klasa dla absolwentów gimnazjów i szkół pod-
stawowych – 3 lata

www.zsoiz.gryfow.pl

III. Zespół Szkół Ekonomiczno
-Technicznych w Rakowicach Wielkich
Liceum ogólnokształcące: 
▶ klasa językowo- biznesowa,
▶ klasy mundurowe (wojskowa, pożarnicza, 
policyjna)
Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik hotelarstwa 
▶ technik architektury krajobrazu
▶ technik żywienia i usług gastronomicznych
▶ technik ekonomista
▶ technik pojazdów samochodowych
▶ technik mechanizacji rolnictwa
▶ technik informatyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
kształcąca w zawodach:
▶ mechanik pojazdów samochodowych,
▶ betoniarz - zbrojarz
▶ wielozawodowa

www.zsetrakowice.pl

Więcej na stronie www.powiatlwowecki.pl w za-
kładce oferta edukacyjna.

Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Szkoły prowadzone przez Powiat Lwówecki 
oferują szeroki wachlarz możliwości rozwoju i kierunków, spośród których wybierzesz coś dla siebie. Każda z naszych szkół pozwoli Ci zdobyć wiedzę  
i umiejętności potrzebne do zdobycia wymarzonego zawodu lub studiowania na wybranym kierunku

Wydawca: Biblioteka Publiczna  
Miasta i Gminy Gryfów Śląski. 
Redaguje społeczny zespół: Mariusz Dragan, 
Małgorzata Szczepańska, Jan Wysopal. 
Redaktor naczelna: Marzena Wojciechowska. 
Skład i foto-edycja: Paweł Rubaj. 
Współpraca: Agnieszka Szymańska (foto). 
Adres: Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 44, 
59-620 Gryfów Śląski, Tel.: 75 78-13-387, 
fax: 75 78-13-180, www.biblioteka.gryfow.
info, www.facebook.com/biblioteka.gryfow 
e-mail: biblioteka.gryfow@gmail.com
Dyżur redakcyjny: poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek: 10-17, środy: 10-15. 
Nakład: 800 egzemplarzy, Druk: Chroma, Żary, 

Redakcja nie odpowiada za treść zamiesz-
czanych ogłoszeń, nie zwraca tekstów nie-
zamówionych oraz zastrzega sobie prawo 
do skracania i przeredagowywania treści 
ogłoszeń i artykułów, bądź odmowę ich 
publikacji. 

Kurier Gryfowski
13 marca br. gmina Gryfów Śl. i gmina Ol-

szyna zawiązały współpracę w zakresie projektu 
pn. „Rowerem wokół Gór Izerskich. Przygra-
niczna dostępność kulturowego i przyrodniczego 
dziedzictwa wokół Gór Izerskich”. Program, do 
którego włączył się także samorząd Lubomierza, 
realizowany będzie w ramach dofinansowania 
przyznawanego przez Euroregion Nysa. Celem 
gryfowskiego samorządu jest wykorzystanie po-
tencjału w dawnej linii kolejowej łączącej Lubo-
mierz z Gryfowem i na tych terenach ma powstać 
ścieżka rowerowa. Jeśli zaś chodzi o współpracę 
z Gminą Olszyna, to w tym wypadku najważniej-

szym przedsięwzięciem będzie połączenie szlaków rowerowych wokół zalewów leśniańskiego i złotnic-
kiego, a w gminie Olszyna wykorzystanie atrakcyjnych szlaków m.in. w okolicach Bożkowic, Karłowic 
itp. Jak mówią włodarze naszych gmin – jest to szansa nie tylko na stworzenie czegoś nowego, ale przede 
wszystkim na stworzenie nowych form turystyki aktywnej, której sprzyjać będą walory krajobrazowe 
i przyrodnicze. Na realizację celów projektu można pozyskać 8 tys. euro.

W rowerowym projekcie

Artur Grabowski

OGŁOSZENIE DROBNE
Sprzedam podgrzewacz ciepłej wody 230 V na gwarancji, nieużywany (połowa ceny sklepowej), 

lodówka 147 cm jedna do zabudowy, druga wolnostojąca – 120 zł każda,
kosiarka do trawy 1600 W duża – 70 zł. Ceny do negocjacji.

tel. 692-114-047
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Szanowni państwo, wraz z wiosną powraca-
my do naszego cyklu „Podziel się swoją pasją”. 
Gryfowianie mają pasje, pisaliśmy o nich nie 
raz na naszych łamach i zawsze spotykało się to 
z zainteresowaniem czytelników. Pierwszą osobą, 
która po przerwie dzieli się z nami swoją pasją 
w kwietniowym numerze Kuriera jest pan Woj-
ciech Łopata.

Pan Wojciech hobbystycznie wykonuje ma-
kiety zamków, pałaców, kościołów i innych bu-
dowli. To prawdziwe cuda z kartonu, brystolu, 
tektury. Wykonuje je wzorując się na pocztów-
kach i zdjęciach. To bardzo precyzyjna praca, ale 
potrafi sprawić wiele radości, szczególnie, jeśli 
efekt końcowy zadowala autora. Nie zawsze tak 
bywa, choćby trzy pierwsze makiety gryfowskie-
go kościoła poszły do pieca, bo pan Wojciech, 
mimo że uwielbia swoje hobby, to przyznaje, że 
czasem puszczają mu nerwy i zamiast coś popra-
wić, wyrzuca niedoskonałe w swym mniemaniu 
dzieło i robi następne. Tak się dzieje głównie przy 
bardzo małych szczegółach, jak np. wieżyczki 
kościołów. 

Pan Wojciech pracuje od 23 lat w firmie Po-
lmex w Proszówce, ale jak mówi, po pracy trzeba 
się też czymś zająć, choćby tworzeniem makiet. 
Po ich obejrzeniu stwierdzamy, że nie jest to 
łatwe hobby i z pewnością trzeba mieć do tego 
artystyczne zacięcie. Życzymy panu Wojciechowi 
jeszcze wielu udanych makiet i satysfakcji z efek-
tów artystycznej pracy.

Makietę gryfowskiego kościoła można podzi-
wiać w Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 
33.

Podziel się swoją pasją

Zamki, kościoły, pałace

Pałac w Proszówce.

Wieża cisnień w Gryfowie Śląskim

Kościół w Wolbromowie.Kościół ewangelicki w Wieży

Pałac w Uboczu

Redakcja

Pan Wojciech Łopata przy makiecie gryfowskiego kościoła.
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Targi Look&Beauty Vision to pre-
stiżowa impreza dla branży fryzjerskiej 
i kosmetycznej w Poznaniu. Są to 
największe w Polsce targi fryzjerstwa 
i kosmetyki, na których prezentują się 
setki marek i firm z kraju i zagranicy. 
To również pełne ekspresji pokazy 
polskich i zagranicznych gwiazd fry-
zjerstwa, żywiołowe stylizacje nowo-
czesnych fryzur oraz emocjonująca 
rywalizacja najlepszych mistrzów no-
życzek i grzebienia.

Młodzi zdolni styliści rywalizują 
ze sobą w Poznaniu, popisując się 
swoją kreatywnością, nowatorstwem 
i świeżym spojrzeniem w najbardziej 
prestiżowym konkursie fryzjerskim 
KREATOR. Spytacie państwo i cóż nam do tego? Otóż okazuje się mieliśmy 
tam swój gryfowski akcent! W roli modelki wystąpiła w nim gryfowian-
ka pani Małgorzata Dereń. Nie było to jedyne wydarzenie w życiu pani 
Małgorzaty, kiedy otarła się o wielki, fryzjerski świat. W 2012 r. wystąpiła 
ze swoimi fryzurami w magazynie fryzjerskim „Fale loki koki”, a w 2013 r. 
w telewizji TTV.

Ciekawostką jest fakt, że pochodzący z Lubania fryzjer pani Małgorzaty 
pan Bartosz Szydlak Salon Fryzjerski Diamante, w ubiegłym roku wygrał 
konkurs dla młodych stylistów fryzur KREATOR 2014 w kategorii FORE-
VER YOUNG.

Niektórzy nie lubią FB, bo to prawdziwy pożeracz czasu, jednak korzystając z niego z umiarem można dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy, 
szczególnie tych, dotyczących Gryfowa i gryfowian. Spójrzcie państwo, na jakie ostatnio kwiatki się natknęliśmy.

Mistrzowskie 
fryzury Małgorzaty

Podejrzane w sieci

Gryfowski gimnazjalista Emanuel Żuk dał się poznać podczas ma-
sowych imprez nie tylko gryfowskiej, ale regionalnej publiczności, jako 
utalentowany tancerz. W 2013 r. wygrał Lwówecki Festiwal Talentów or-
ganizowany pod patronatem burmistrza Lwówka Śląskiego. Zaprezentował 
tam swój popisowy taniec popping. I właśnie z FB dowiedzieliśmy się, że 
nasz Emanuel właśnie został zakwalifikowany do konkursu telewizji TVN 
„Mam talent”. Jest już po precastingu i dostał się do etapu jurorskiego. Prze-
słuchania odbędą się 23 i 24 czerwca we Wrocławiu lub 1 i 2 lipca w Krako-
wie. Trzymamy kciuki!

Redakcja

Taneczny talent Emanuela

Biegliśmy na tą stację, każde inną drogą,
aby zdążyć na pociąg, do miasteczka SZCZĘŚCIE,
do miejsca, gdzie marzenia, sny spełnić się mogą,
ale pociąg odjechał, a deszcz padał gęściej.

Zostaliśmy tam sami, na pustym peronie,
blisko siebie, na ławce, zrytej scyzorykiem,
ku sobie, tak bezwiednie, lgnęły nasze dłonie,
w fascynacji poznania, w zachwycie dotykiem.

I szukałem nadziei, w tobie, w twym spojrzeniu,
pełnym lęku, nieufnym, jakby osaczonym,
może jeszcze z niewiarą, w zdziwieniu, olśnieniu,
że szczęście jest tak blisko, swym rajem wyśnionym.

Wyrzucone na peron, zbędne już bilety,
zatańczyły na wietrze, jak białe motyle,
wiedziałem, tu jest szczęście, w blasku tej kobiety,
na zawsze, w bezkres czasu, w takie, jak ta, chwile.

Kącik poetycki
Poniżej publikujemy wiersz nadesłany do redakcji Kurie-
ra Gryfowskiego, jego autorem jest pan Edward Taba-
charski.

Gryfów na
Zapraszamy Państwa do odwiedzania 
naszego profilu na Facebooku: 
www.facebook.com/gryfowpl. Tylko tam najświeższe 
wiadomości z życia miasta i regionu, zdjęcia, ciekawostki. Źródło: www.kreator-konkursfryzur.blogspot.com
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Niebywałą szansę na wpis do Księgi rekordów Guinnessa otrzymało 
właśnie ostatnio nasze miasteczko. Dzięki Towarzystwu Miłośników Gry-
fowa w ostatniej chwili udało się zgłosić do prestiżowego konkursu w kate-
gorii Najkrótsze Ścieżki Rowerowe na Świecie, jedyną w Gryfowie Śląskim 
taką trasę rowerową przy ulicy Młyńskiej. 

Niewątpliwie są duże szanse na uzyskanie I miejsca, gdyż ta 400- metro-
wa droga rowerowa swoim rozmachem, śmiałym i starannie zaplanowa-
nym wkomponowaniem się w krajobraz naszych ulic a zarazem krótkością 
z pewnością przekona do siebie pracujące w pocie czoła międzynarodowe 
jury. 

Dodać należy, że w tym konkursie startuje gmina Olszyna, lecz na szczę-
ście w innej kategorii także zagrożenia nie będzie. Kategoria fotoradary to 
już trudniejsza konkurencja, jednak ustawienie (oczywiście dla naszego 
bezpieczeństwa) 16 fotoradarów na jednym metrze kwadratowym zwalić 
może z nóg nawet najbardziej rygorystycznych sędziów. Brawo Olszyna! 

Jednak wracając do naszego gryfowskiego podwórka, to Gryfów nabiera 
nie tylko kolorów, rekordów ale też i elektryczności. Nie jest już chyba ta-
jemnicą, że przy wieży ciśnień obok stacji PKP powstanie stacja ładowania 
samochodów elektrycznych. Panele solarne dzięki nowym technologiom 
umieszczone na szczycie wieży dostarczą energii elektrycznej i wystarczy 
tylko zwyczajna wtyczka, by każdy pojazd szybko i tanio został podładowa-
ny. Można coś zrobić? Jak widać można ! Trzeba tylko się optymistycznie 
podładować.

Jan Wysopal TMG
(tekst powstał 1 kwietnia 2015 r.)

Dlaczego ludzie hejtują i czym właściwie jest hejt? Hejt jest spolszcze-
niem angielskiego słowa „hate” oznaczającego „nienawidzić”. Już sama 
nazwa sugeruje, że nie jest to coś przyjemnego. Hejterami są zazwyczaj 
osoby niezadowolone z własnego życia, które poprzez taki rodzaj krytyki 
chcą podburzyć poczucie wartości innych osób, aby podnieść swoją własną 
samoocenę. Powodem użycia hejtu jest także zazdrość i konflikt. 

Hejty występują głównie w środowisku internetowym. Pojawiają się na 
blogach i profilach społecznościowych. Kierowane są do konkretnej osoby 
w takich sposób, żeby trafić w jej czuły punkt. Takie zachowanie można 
zastąpić konstruktywną krytyką, opartą na przedstawianiu rozwiązań pro-
blemu, udzielaniu rad i grzecznym sugerowaniem własnego zdania. Nie 
jest ona tak wulgarna i dosłowna jak hejt, dzięki czemu możemy wyrazić 
swoją opinię nie raniąc drugiej osoby. Pozostaje tylko pytanie, czy hejterzy 
potrafią zaprzestać swojej działalności? Mamy nadzieję, że tak i że hejt sta-
nie się jedynie archaizmem. 

Hejt 
a konstruktywna krytyka

AC/DC to australijski zespół uznawany za 
pioniera hard rocka. Jest znany nie tylko fanom 
mocnego grania, ale też miłośnikom innych ga-
tunków. Zdobył popularność na całym świecie 
i jest ikoną dla alternatywnego światka. Choć 
od powstania zespołu minęło wiele lat dziś na 
ulicach wciąż widać ludzi w sygnowanych ich 
nazwą koszulkach, od panów w średnim wieku 
do nastolatek. 

Przez długie lata swojej kariery AC/DC 
nie stracił świetności. Zespół ewoluował, jak 
każdy, nie tracąc jednak przy tym swojego „ja” 
i typowego dla siebie brzmienia. Widać to przy 
porównaniu dwóch płyt – For Those About To 
Rock z początków zespołu i Black Ice wydanej 
7 lat temu. 

W 1981 roku AC/DC wydali ósmy album 
studyjny zatytułowany For Those About To 
Rock, sprzedany w USA w 4 milionach egzemplarzy. Album podchodzi pod 
hard rock, heavy metal, rock stadionowy i rock albumowy. Bardzo udana 
płyta. Powolny rytm, wyeksponowane akordy, wokal na wysokim pozio-
mie. Istna petarda, której ducha idealnie oddaje armata na okładce.

Black Ice wydany już w roku 2008 jest jej udanym następcą. Słuchając 
tej płyty mamy wrażenie, że wcześniej już cos takiego słyszeliśmy i, że jest 
to coś co dobrze znamy. AC/DC po prostu wciąż trzyma się swojego hard 
rockowego brzmienia. Riffy, solówki, melodie, niby stare, ale jednak w od-
świeżonej wersji, co sprawia, że płyta nie jest nudna. Jest bardziej ener-
giczna niż Those About To Rock, ale pod wieloma względami podobna.  
Moim zdaniem obie płyty są warte wysłuchania. To pozycje obowiązkowe 
dla fanów klasyki rocka. 

Klasyka rocka

Uczennice LO w Gryfowie Śląskim 

Aleksandra Jańczyk
 LO w Gryfowie Śląskim

Zagadka
Czytelnicy Kuriera Gryfowskiego pytają: do czego służy rura leżąca przy 
ulicy Polnej prawdopodobnie już od 3 lat? Może ktoś wie? Najciekawsze 
odpowiedzi opublikujemy w następnym numerze KG.

Redakcja

Gryfów nabiera rekordów 



12 KURIER GRYFOWSKI KWIECIEŃ 2015

W SP w Uboczu
Pożegnanie

23 marca 2015 r. poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Włady-
sława Stanisława Reymonta w Uboczu uczestniczył wspólnie z uczniami, 
pracownikami i obecną panią dyrektor szkoły Anną Pląskowską w uroczy-
stości pogrzebowej wieloletniego dyrektora naszej szkoły pana Mariana 
Kłodnickiego.

24 marca samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej im. W. S. Rey-
monta w Uboczu przygotował i przeprowadził wspólnie z nauczycielami 
i wychowawcami klas 0-6 program artystyczny pt. „Powitanie wiosny”. 
Uroczystego otwarcia odchodów Dnia Wiosny i Międzynarodowego Dnia 
Wody dokonała dyrektor Anna Pląskowska witając i zapraszając przybyłych 
na tę uroczystość gości i całą społeczność szkolną. Uroczystość rozpoczął 
koncert harmonijkowy w wykonaniu przyjaciela szkoły pana Włodzimierza 
Zdzienickiego. W części głównej oglądaliśmy przygotowane przez uczniów 
inscenizacje, wiersze, piosenki i okrzyki związane tematycznie z wiosną 
i wodą oraz bezpieczeństwem w szkole i poza nią. Odbył się również pokaz 
mody wiosennej, którą zaprezentowały nasze modelki. Następnie podczas 
przemarszu przez Ubocze dzieci pod opieką nauczycieli prezentowały przy-
gotowane przez siebie marzanny i stroiki-gaiki. Po powrocie do szkoły od-
były się konkursy, zabawy integracyjne, turniej piłki nożnej dla klas 4-6 oraz 
konkurencje zręcznościowo-sprawnościowe dla klas 0-3. Po pożegnaniu 
zimy i powitaniu wiosny, w przerwie między zabawami można było przy 
ognisku wspólnie z pracownikami szkoły piec kiełbaski. Obchody powita-
nia wiosny upływały w przyjaznej i radosnej atmosferze. Po uporządkowa-
niu terenów zabaw i turniejów wszyscy uczniowie pełni niezapomnianych 
wrażeń spokojnie i bezpiecznie dotarli do domów.

 Janina Hryniewiecka

Witamy wiosnę

W Gimnazjum
 30 marca w szkolnej bibliotece Gimnazjum została otwarta wystawa 

prac Adrianny Puzyniak oraz Justyny Nowickiej, uczennic klasy 3c. 
Otwarcia dokonała dyrektor szkoły Alicja Kownacka.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni przez uczennice goście: Marta 
Pleszkun – wychowawca, wraz z klasą 3b, Marzanna Krawiec i klasa 3c, Wal-
demar Pasternak oraz organizatorzy wystawy: Anita Ochocka i Agnieszka 
Burbul z klasą 3a.

Artystki wprowadziły widownię w świąteczny nastrój. Prezentowane 
prace związane były wyłącznie z tematyką Świąt Wielkanocnych. Ogląda-
jących wystawę zachwyciła różnorodność zastosowanych technik i materia-
łów, kreatywność oraz estetyka.

31 marca na Orliku w Gryfowie Śląskim odbyła się pierwsza runda 
turnieju COCA-COLA CUP dziewcząt. Miło nam poinformować, iż nasze 
dziewczyny awansowały do drugiej rundy.
Wyniki: 
Gimnazjum Gryfów – Gimnazjum Świeradów 5-0 
Gimnazjum Gryfów – Gimnazjum Olszyna 3-0 
Gimnazjum Świeradów – Gimnazjum Olszyna 3-0

Skład drużyny: Piwońska Nikola, Cielicka Katarzyna, Zelkowska 
Agata, Korgul Aleksandra, Kołcz Kamila, Choińska Emilia, Bułkowska 
Patrycja, Piwońska Julia, Pender Dagmara, Koćmierowska Magdalena

Coca Cola Cup

10 marca wybraliśmy się na „IV Konkurs Recytatorski o Tematyce Sybi-
rackiej” we Lwówku Śląskim w składzie Oliwia Majchrowska oraz Kamil Ol-
szewski. Przedsięwzięcie odbyło się w miejskim ratuszu, a o wspaniałą oprawę 
kulinarno-wizualną zadbało Prywatne Gimnazjum im Sybiraków. Na miejscu 
czekało na nas wymagające jury oraz 7 rywali z innych szkół powiatowych. Na 
początek prozę oraz poezję prezentowali reprezentanci szkół podstawowych, 
dopiero potem przyszła kolej na gimnazjalistów. Zmagania były bardzo zacięte, 
a zauważalny wysoki poziom innych uczestników dawał nam się we znaki oraz 
podnosił ogólny poziom stresu. Po długich obradach jury wyłonione zostało 
miejsce trzecie, drugie oraz pierwsze. Miejsce drugie zajęły dwie osoby, w tym 
reprezentantka naszego gimnazjum - Oliwia Majchrowska. Miejsce pierwsze 
otrzymało trzech uczniów! W tym Kamil Olszewski, który zdobył największe 
wyróżnienie - podium w formie nagrody specjalnej.

Chcielibyśmy bardzo podziękować panu Krzysztofowi Babiakowi za bez-
pieczne i komfortowe dostarczenie na konkurs oraz naszym polonistkom pani 
Elżbiecie Demidow i pani Marcie Pleszkun za duchowe wspieranie nas podczas 
rywalizacji.

IV Konkurs, Dwie Nagrody

Oliwia Majchrowska i Kamil Olszewski

Trener Krzysztof Gajewski

Agnieszka Burbul
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Ważne dla rodziców 
– zmiany mandatów

Pamiętajmy, iż kupując prezent 
dziecku na komunie upewnijmy się 
czy dziecko nie popełni na nim wykro-
czenia. Ostatnia moda na kupowanie 
dzieciom skuterów, quadów itp. może 
doprowadzić nas do konsekwencji 
prawnych. Przypominamy iż dziecko 
jeżdżące na rowerze powinno posiadać 
kartę rowerową, na skuter i quad pra-
wo jazdy odpowiednich kategorii! I tu 
uwaga dziecko odpowie za popełnienie 
wykroczenia (w tym przypadku jako za demoralizację) przed Sądem Ro-
dzinnym a rodzice (właściciele, posiadacze, użytkownicy) zgodnie z art. 
96 kw za dopuszczenie że dziecko takim pojazdem jeździło mandat karny 
w kwocie 300 zł www.facebook.com/policja.lwowek
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Jako uzupełnienie (suplement) do publikacji „Dziedzictwo kulturowe gminy Gryfów Śląski i okolic”, Gryfów Śląski 2014, prezentujemy fotografie 
gryfowskich kamienic ze zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocławiu wykonane w latach 50-tych i 60-tych XX wieku. Zdjęcia te stanowią część opisu 
karty inwentaryzacyjnej obiektu.

Rynek na starej fotografii

1. Plac Wolności (Rynek) 20, 
budynek ceglany, kamienny portal, 
wiek XVII/XVIII, klasycystyczny, 
Rejestr zabytku Nr 1536 rok 7.II.66.

2. Plac Wolności (Rynek) 21, 
budynek ceglany, 
wiek XVI/XVII, barokowy, 
Rejestr zabytku Nr 1536 rok 7.II.66.

3. Plac Wolności (Rynek) 22,
budynek ceglany, 
wiek XVII/XVII-XVIII, klasycystyczny, 
Rejestr zabytku 1536 rok 7.II.66.

4. Plac Wolności (Rynek) 23, 
budynek ceglany, 
wiek XVII/XVII-XVIII, klasycystyczny, 
Rejestr zabytku Nr 1536 rok 7.II.66.

5. Plac Wolności (Rynek) 24, 
budynek ceglany, 
wiek XVI/XVII-XVIII, klasycystyczny, 
Rejestr zabytku Nr 1536 rok 7.II.66.

6. Plac Wolności (Rynek) 26, 
budynek ceglany, 
wiek XVI/XVII-XVIII, klasycystyczny, 
ozdobny szczyt, zamurowany podcień.

Opracowała: Barbara Grzybek, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Bolesławcu
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7. Plac Wolności (Rynek) 27, 
budynek ceglano-kamienny, 
wiek XVI/XVII-XVIII, klasycystyczny, 
zamurowany podcień.

8. Plac Wolności (Rynek) 28, 
budynek ceglany, 
wiek XVI-XVIII/XIX, klasycystyczny, 
ślady zamurowanego podcienia.

Pewnej nocy wyszły z lasu – zdeterminowane i pełne agresji. Wybrały miejsce – boisko – by do-
puścić się swego zwierzęcego rytualnego zajęcia – rycia. Nie znalazły tam nic tylko przyczyniły się do 
poważnych strat, które będzie ciężko naprawić. To działo się w Uboczu,gdzie miejscowy klub i jego 
prezes Marian Baszak – bez dotacji z Urzędu Gminy i Miasta, sponsorów i braku ludzi chętnych do 
pomocy, próbują podnieść Zryw Ubocze z kolan. Ciężko ruszyć jest z miejsca, ponadto na klubie ciąży 
obowiązek opłat startowych i transferowych w OZPN Jelenia Góra. Mimo tego, boisko jest koszone, 
a zarząd myśli o powrocie drużyny do rozgrywek klasy B. W maju tego roku przypada 65-lecie klubu 
Zryw, który z powodzeniem występował w 5 lidze regionu jeleniogórskiego. Komitet organizacyjny 
zaplanował w weekend majowy turniej piłkarski z udziałem okolicznych drużyn, a także zabawę ta-
neczną, o ile pozwolą środki, z okazji jubileuszu klubu. Brakuje wszystkiego, ale mam nadzieję, że całe 
przedsięwzięcie ruszy, bo jak wiadomo nadzieja umiera ostatnia.

Odszedł Człowiek Prawy – część Jego Pa-
mięci. Nauczyciel, kierownik, dyrektor, wycho-
wawca, inicjator, radny. I choć wielu z Ubocza, 
wspominając byłego Dyrektora Szkoły w Uboczu 
Marian Kłodnickiego, będzie mu pamiętało 
i wypominało przynależność do PZPR, to jednak 
spora grupa zapamięta, że dla swojej wsi zrobił 
więcej niż kilkudziesięciu słusznych bezpartyj-
nych. Trudno w kilku słowach opisać zasługi 
dla regionu. Spełniał się jako inicjator czynów 
społecznych na rzecz szkoły, w latach 1972-74 
radny powiatowy Rady Narodowej – organizator 
przedszkola im. Jordana w budynku Ubocze 196 
– członek i przewodniczący komisji pojednaw-
czej – członek kolegium d.s wykroczeń w Gry-
fowie Lubaniu i Lwówku Śl. W latach – 1954-68 

Odszedł Marian Kłodnicki
rejonowy instruktor oświatowy, działacz Towa-
rzystwa Wiedzy Powszechnej, w latach 1962-68 
organizator Szkoły Przysposobienia Rolniczego, 
w latach 1958-62 organizator nauczycielskiego 
zespołu teatralnego, radny od 1954 i 1969 r. 
Ponadto był odznaczony: Odznaką Tysiąclecia, 
Złotą Odznaką ZNP, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem H. Jordana, Medalem 40-lecia PRL, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski. Nagradzany był też nagrodami specjalnymi 
WRN we Wrocławiu i KOS w Jeleniej Górze 
i można byłoby wymienić jeszcze wiele innych. 

Dyrektor Szkoły w Uboczu Anna Pląskowska 
oraz absolwent kuźni talentów z Ubocza 

Marek Baszak, który zredagował całość 

Dyrektor ze Swoją trzódką – absolwenci 1982 r.

Atak dzików

Marek Baszak

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy państwu Małgorzacie 
i  Bogdanowi Wieczorkom za nieod-
płatne przekazanie sprzętów gospodar-
stwa domowego

rodzice Milenki
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Diabeł tkwi w szczegółach – tak powiada stara maksyma. Warto wsłu-
chiwać się w stare maksymy. Wbrew pozorom, szczegóły, drobiazgi odgry-
wają poważną rolę w naszym życiu. Budują klimat, powodują czasami, że 
rzeczywistość mniej trzeszczy, mniej doskwiera. Nieuchwytne, ulotne Coś 
decyduje nierzadko o naszych wyborach, decyzjach. Nieraz po prostu spra-
wi, że sympatycznie rozpocznie się dzień.

Jeden z naszych przyjaciół postanowił opowiedzieć nam ostatnio pewną 
historię. Uprzedził, że może wydać się nam błaha, ale wówczas poczuł, jakby 
przytrafiło mu się coś niecodziennego. Otóż jechał pierwszym porannym 
autobusem do Wrocławia. Jeździ dosyć często, więc tym razem przygotował 
sobie niezbędnik podróżnego, w którym istotną rolę odgrywają słuchawki. 
Kierowcy autobusu nie zawsze mają identyczny gust muzyczny jak nasz ko-
lega, więc ten był przygotowany na wszystko. Potwierdzam, że tak bywa, bo 
tydzień wcześniej jechałam tym samym autobusem do Wrocławia i niestety 
nie byłam przygotowana... Nasz bohater szok przeżył już u wejścia. Eleganc-
ki, uprzejmy kierowca, delikatnie sącząca się muzyka radiowa. W trakcie 
jazdy skonsultował z podróżnymi kwestię ogrzewania. Wszystko taktownie, 
z klasą. Bezpretensjonalnie i w sposób niewymuszony. Ta podróż zrobiła na 
naszym koledze takie wrażenie, że kiedy Kierowca przez duże K podzięko-
wał za wspólną jazdę, poprosił o jego nazwisko. To pan Witold Gawłowski, 
któremu obiecujemy, że tę historię opowiemy jego szefowi.

Z prośbą o napisanie o tej osobie przyszła do nas pani Irena Włodarek. 
Czyni zadość jej prośbie. Pani Iwona Brodzińska prowadzi Agencję Pocz-
tową, która mieści się na gryfowskim rynku. Takt i klasa to cechy, które ją 
wyróżniają. Sprawy załatwia się tam szybko i sprawnie. W wazonie cały rok 
stoją świeże kwiaty. Zawsze jest uśmiech na twarzy. Całość na stałe wkom-
ponowała się w pejzaż gryfowskiego centrum.

 Gryfowianie zwracają uwagę na takie, z pozoru, drobiazgi. Wcale nie 
są błahe. Przeciwnie – mają duże znaczenie. To z nich utkana jest nasza 
codzienność.

A czy Wy drodzy czytelnicy macie jeszcze jakieś typy? Bardzo chętnie 
będziemy o nich pisać na naszych łamach. 

W poprzednim numerze Kuriera Gryfowskiego pisaliśmy o imprezie 
integracyjnej dla niepełnosprawnych zorganizowanej przez gryfowską 
bibliotekę, podczas której wystawiono przedstawienie „Rzepka”. Jako ak-
torzy wystąpili m.in. bibliotekarze i członkowie stowarzyszenia Awantura. 
W ferworze zapomnieliśmy jednak o głównym aktorze, będącym postacią 
kluczową przedstawienia czyli o przewodniczącym Rady Miejskiej Rober-
cie Skrzypku, który wcielił się w rolę pana Rzepki. Przepraszamy i zarazem 
dziękujemy za udział w sztuce. 

Pan Piotr Jaworski w trakcie wykonywania porządków domowych 
odnalazł swoją chustę rezerwisty. Przy okazji wpadł także na pomysł zorga-
nizowania wystawy takich chust, bo jak twierdzi, z pewnością wielu rezer-
wistów posiada takie chusty w domu i chciałoby się nimi pochwalić. 

Panowie – zapraszamy do kontaktu. Jeśli zbierzemy 25 deklaracji wy-
pożyczenia chusty, na miesiąc obiecujemy zorganizować ich wystawę w Bi-
bliotece Publicznej w galerii ECKI. Czekamy na Was w bibliotece lub pod 
nr tel. 757813387.

Redakcja

Na zdjęciu poniżej chusta pana Piotra Jaworskiego, która w tym roku 
kończy 25 lat.

Panowie pokażcie swoje chusty

Zapomnieliśmy o panu Rzepce

Pan Rzepka (Robert Skrzypek) i mała Rzepka (Klaudia Królak)

Życie składa się z drobiazgów

Redakcja

Redakcja

28 marca w Wojciechowie odbył się XII Powiatowy Konkurs „Dekoracji 
Wielkanocnych”, w którym udział wzięło wielu twórców ludowych i gospo-
dyń wiejskich.

Zespół „Gryfowianie” też przygotował tradycyjny „stół wielkanocny”, na 
którym znalazły się m. in. babki, mazurki, sernik, baranki i zające, swojska 
szynka, boczek i kiełbasa, ćwikła, „trzęsionka”, pasztety, pieczeń i „naczyn-
ka” - specjalność wschodnia oraz faszerowane jajka i kolorowe pisanki. 
Wszystko było dziełem naszych pań: Marii Szuman, Antoniny Jankow-
skiej, Ludwiki Baszak, Katarzyny Szczerbickiej, Joanny Czerwiec oraz 
Marii Bodak.

Z kolei 29 marca zespół „Gryfowianie” zagrał koncert na gryfowskim 
rynku, podczas którego gościnnie wystąpił znany wirtuoz harmonijki ust-
nej Włodzimierz Zdzienicki.

Natomiast 2 dni wcześniej Gryfowska Kapela Podwórkowa umilała dzie-
ciom „warsztaty wielkanocne” w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim.

Gryfowianie w Wojciechowie
 i nie tylko

Zygmunt Bodak

EKSPRESOWE NAPRAWY 
PROTEZ DENTYSTYCZNYCH

Rząsiny 87, Tel. 794-090-866
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Ruszyła inicjatywa 
obywatelska „świecka szkoła”

W imieniu OBYWATELSKIEGO KOMITETU INICJATYWY USTA-
WODAWCZEJ USTAWY O ZMIANIE USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 
1991r. O SYSTEMIE OŚWIATY zapraszam każdego komu nie jest obojętna 
edukacja dzieci i młodzieży do poparcia projektu ustawy. 

Więcej informacji na stronie http://liberte.pl/domagamy-sie-wycofa-
nia-religii-ze-szkol/

Podpisy pod projektem w poniższym brzmieniu można składać także w 
Gryfowie Śląskim w biurze Siła Przebicia – Ubezpieczenia Reklama przy ul. 
Kolejowej (obok TOTOLOTKA):

USTAWA
z dnia ..... 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Art.1.
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 
poz. 425 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) Art. 12 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę 
religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życze-
nie samych uczniów; Kosztów związanych z organizacją
nauki religii nie można w części ani w całości finansować ze środków pu-
blicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu 
z  władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych określa, 
w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania przez szkoły 
zadań,
a także sposób rozliczenia i pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1.

Art.2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dariusz Wojciechowski

Jak co roku koło biblioteczne z Ubocza wzięło udział w Powiatowym 
konkursie DEKORACJI STOŁÓW WIELKANOCNYCH w Wojciechowie. 
Zdobyliśmy wyróżnienie i otrzymaliśmy dyplom oraz nagrodę - zestaw gier 
stolikowych. Zapraszamy zatem dzieci do biblioteki – gry są bardzo atrak-
cyjne i warto je wypróbować. Życzę wspaniałej zabawy!

Wyróżnienie dla biblioteki
w Uboczu

Joanna Czerwiec
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18 kwietnia w Hali Sportowej przy Szkole Pod-
stawowej w Mirsku odbył się Charytatywny Ma-
raton Zumby dla małego gryfowianina Szymonka 
Dworaka. Inicjatorami a zarazem organizatorami 
Maratonu były: Karolina Cierlik, Dorota Wil-
czyńska oraz Aleksandra Cybulska. 

Ogłoszenie o wyniku zbiórki publicznej
18 kwietnia 2015 r. podczas Charytatywne-

go Maratonu ZUMBA została przeprowadzona 
zbiórka publiczna na rehabilitację, konsultacje 
specjalistyczne oraz zakup protezy rączki dla pod-
opiecznego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
Szymona Dworaka - 25127. Akcja pod patronatem 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiań-
ska 5, 01- 685 Warszawa działając na mocy Decyzji 
nr 2015/576/OR Ministerstwa Administracji i Cy-
fryzacji, odbyła się w Hali Sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Mirsku, ul. Betleja 32, 59-630 Mirsk. 
Zbiórkę przeprowadzono na podstawie Zezwolenia 
nr 34/2015/576/OR wydanego przez Fundację 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z dnia 10.03.2015r. 
W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej do 
skarbon stacjonarnych zebrano środki pieniężne w 
kwocie: 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100). 
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za hojność.

Rodzice Szymona 
Agnieszka i Adam Dworak 

Ad vocem:
Pani Dorota Wilczyńska napisała na FB: To 

wszystko dzięki szalonym, cudnym zumboholi-
kom, ofiarodawcom, niesamowitym instrukto-
rom, wolontariuszom DZIĘKUJEMY. 

Zumba zmienia świat

Redakcja

„Przyszła wiosna, piękna wiosna, a z nią pora 
wielkanocna” – tymi radosnymi słowami dzieci 
z grupy ,,Biedronki ‘’rozpoczęły przedstawienie 
pt.. Wielkanocne obyczaje’’. Mali aktorzy zapre-
zentowali swoje umiejętności taneczne i wokalne 
przed publicznością przedszkolną oraz zawsze 
licznie przybyłymi członkami rodziny – rodzica-
mi, dziadkami. 

Dzieci w barwnych strojach wcieliły się w po-
stacie: żonkili, pisanek. kurczaczków, zajączków, 
jaskółek oraz prowadzących inscenizację narra-
torów. Zajączki przypomniały o niespodzian-
kach, które roznoszą w wielkanocny poranek 
oraz śmigusie dyngusie, a kurczaczki i kolorowe 
pisanki opowiedziały o ich symbolice, jako po-
czątku nowego życia. Humorystyczne scenki 
przypominające tradycje wielkanocne wywołały 
wśród widowni nie tylko śmiech ,ale i wzrusze-
nie, bo przecież w „Wielkanoc świat rodzi się od 
nowa, to dobroć i płynące z ludzkich serc ciepłe 
słowa’’…

Wiosennie w przedszkolu

Wioletta Olszewska

Taki komentarz, pod którym podpisuje się tak-
że nasza redakcja. Byliśmy tam i jesteśmy zbudo-
wani tym, co zobaczyliśmy. Tańczcie tak do końca 
świata, zmieniając go jednocześnie na lepsze.

Fo
t. 

w
w

w.
lw

ow
ec

ki
.in

fo



KWIECIEŃ 2015 KURIER GRYFOWSKI  19

Współczesna muzyka popularna często nie niesie za sobą żadnych war-
tości. Błahe teksty w stylu „zakręć dolną częścią ciała” w połączeniu z ubo-
gim muzycznie komputerowym podkładem są pożywką dla mas. Świat 
zmierza w bliżej niezidentyfikowanym kierunku, wypranym z wszelakich 
wartości. Stowarzyszenie Awantura, po raz kolejny przygotowało alternaty-
wę, wycieczkę w świat zakręconych gitarowych riffów wspartych zaangażo-
wanymi tekstami mówiącymi o czymś więcej niż pośladki Maryny. 

21 marca 2015 roku na scenie w Fosforach wystąpiły zespoły Pinokio 
Alternative, Amanita Muscaria i Positive Mind. W koncercie uczestni-
czyło prawie 80 osób. Zespoły przyciągnęły zarówno starych fanów, jak 
i młode pokolenie.

Koncert rozpoczął się z tradycyjnym już ponad godzinnym obsuwem, 
a  jako pierwszy wystąpił zespół Pinokio Alternative z Lubania. Zespół 
istnieje od początku lat 90-tych, niedawno został reaktywowany po dłu-
goletniej przerwie. Muzycy grają prostego punk rocka, z zaangażowanymi 
społecznie i politycznie tekstami. Był to ich pierwszy występ w Gryfowie 
Śląskim.

Amanity Muscarii nie trzeba nikomu przedstawiać. Nasza rodzima 
kapela po raz kolejny dała z siebie wszystko. Panowie zagrali prawie go-
dzinnego seta, prezentując dobrze znane utwory, jak i nowe z nadchodzącej 
płyty. Teksty dotykają tematów ekologii, wiary i polityki. Stanowią kryty-
kę systemu, a jednocześnie przypominają nam, aby kroczyć swoją drogą. 
Amanita Muscaria jest zespołem który od początku swojego istnienia nie 
zmienił swojej ideologii i za to ludzie go uwielbiają.

Gwiazdą wieczoru był zespół Positive Mind z czeskiego Pilzna. Przed 
koncertem zachwyciły nas pomysłowe teledyski i z pozoru prosta, ale po 
przysłuchaniu się ciekawa muzyka. Na scenie chłopaki pokazali pazur. Ich 
występ był bardzo energetyczny, muzycy wylewali z siebie hektolitry potu, 
grając solidnego alternatywnego hardcore`a. Występ w Gryfowie był jed-
nym z wielu na europejskiej trasie zespołu. Muzycy wyjechali od nas bardzo 
zadowoleni, z nadzieją na rychły powrót.

Kolejny koncert organizowany przez stowarzyszenie odbędzie się 
16  maja. W chwili obecnej potwierdzone są występy zespołów Soulja 
Hooligans z Jawora i Raveslut z niemieckiego Regensburga. Zapraszamy 
serdecznie!

Wycieczka w świat wartości

Wieści z Wieży
Sprzątanie sołectwa

25 marca odbyło się wiosenne sprzątanie naszego sołectwa. Serdeczne 
dziękuję tym, którzy znaleźli czas i mieli chęć pomóc, a byli to:
Justyna, Sławomir i Hubert Wesołowscy, Sebastian Arnolds, Marzena 
Wesołowska, Aneta, Patrycja i Szymon Suboczowie, Katarzyna i Oskar 
Pasiak, Marcin i Maciej Jabkowscy, Jerzy Guzy, Bolesław Szymaszek, 
Danuta i Stanisław Krawczykowie, Anna Burkacka, Henryk Łubocki, 
Renata, Michał Adamscy, Wiktor Sadowski, Halina Kulesza, Małgorzata 
i Igor Kosk oraz ekipa Jarka Mielniczyna i Kamila Sobocińskiego. 
Jesteście wielcy!

Dziękuję także Urzędowi Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim za za-
opatrzenie w worki i rękawice oraz załatwienie odbioru odpadów.

Sołtys Wieży Barbara Pasiak

Razem
Sołectwo Wieża tydzień przed prezentacją na gryfowskim rynku zaczęło 

przygotowania do wykonania Palmy Wielkanocnej. Dzięki nieocenionej 
pomocy mieszkańców sołectwa: Bożeny Burak, Małgorzaty Makuchow-
skiej, Małgorzaty Jabkowskiej, Jerzego Guzy, Justyny Wesołowskiej, 
Macieja Jabkowskiego, Katarzyny Pasiak, pod czujnym okiem niżej pod-
pisanej wykonano piękne kwiaty i elementy niezbędne do tworzenia palm. 
W piątek 27 marca nastąpiło złożenie wykonanych elementów w całość. 
Jarosław Mielniczyn dostarczył nam bukszpan, który podarowały nam 
panie Maria Sadowska i Małgorzata Makuchowska. Razem można więcej!

Sołtys Barbara Pasiak i Rada Sołecka Wieży

Mariusz Dragan
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Milena Hawryluk, klasa 5bJulia Apolinarska, klasa 2b

Franciszek Matusewicz, klasa 1c


