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Niech nas połączą wielkanocne zwyczaje 
Jarmark Wielkanocny 2017

Jarmark Wielkanocny i podsumowanie ogólnopolskich konkursów:
V Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny, Ekolog-Plastyk i Ekolog-Poeta 
pod wspólnym hasłem: „POLSKA, JAKIEJ NIE ZNACIE” oraz 
V Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Regionalny pn. „POZNAJEMY 
ŹRÓDŁA HISTORII I KULTURY NASZEGO REGIONU”

Przedświąteczne spotkania wszystkich pokoleń gryfowian i zaproszonych 
gości, to okazja do poznania i kontynuowania tradycji oraz sięgnięcia do jej 
źródeł. Po raz kolejny gościliśmy grupę uczniów z opiekunem z zaprzyjaźnio-
nej Raspenawy, nasi goście zostali aktywnie włączeni w warsztaty, a efekty 
swojej pracy (zajączki, jajka….) zabrali do domu. W tym roku gości przyjęła 
Ewa Niebieszczańska i klasa 3a. We wszystkich klasach odbyły się warsztaty 
wielkanocne z udziałem rodziców, dziadków, zaproszonych gości. Jarmark 
Wielkanocny stał się tradycją naszej szkoły, która także wrosła w pejzaż 
miasta. Dzięki niemu, każdego roku, nowe roczniki uczniów mogą poznać 
zwyczaje wielkanocne naszej części Polski. Jest to także zachęta dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych do odkrywania nowych pasji, rozwijania talentów i sa-
modzielnego eksperymentowania ze sztuką. 

W bieżącym roku, po raz kolejny SP przygotowała konkursy: ekologiczny 
i historyczny adresowane do uczniów szkół podstawowych z całego kraju. 
Tegorocznym tematem wiodącym konkursów ekologicznych była pszczela 
rodzina. To jeden złożony organizm, którego elementy tworzą nierozerwalną 
więź. Populacja pszczół w ostatnich latach dramatycznie zmalała. Pociesza-
jący jest jedynie fakt, że uświadamiając sobie i innym o niezastąpionej roli 
pszczół w przyrodzie i życiu człowieka, sami zechcemy włączyć się w ich 
ochronę. Okazuje się, że nie tak trudno  przyczynić się do ratowania tychże 
owadów.

Zamierzonym celem zadań konkursowych było rozwijanie zainteresowań 
uczniów tematyką ekologiczną, regionalną, ludową. Uaktywniło to twór-
czą wyobraźnię dzieci. Nie tylko rozbudziło ich wrażliwość estetyczną, ale 
także inspirowało do stosowania różnorodnych technik plastycznych. Każ-
demu dało możliwość osiągnięcia sukcesu, co wpłynęło na: odkrycie przez 
uczestniczące w konkursie dzieci własnych uzdolnień i możliwości, dodało 
wiary w siebie, radości, zadowolenia i satysfakcji z osiągnięcia sukcesu (także 
opiekunom). Dostarczyło także konkretnego zasobu wiedzy na temat śro-
dowiska, rządzących w nim praw, ale także ludzi, którzy w tym środowisku 
pracują i dla niego żyją. To również bardzo dobry sposób na szeroko pojętą 
integrację zespołu: społeczności uczniowskiej, rodziców, opiekunów i dziad-
ków ze szkołą. Z kolei w świat tradycji wprowadził nas konkurs historycz-
no-regionalny, którego tematem była; „Pisanka – jajko wielkanocne” – Jajko 
wykonane w dowolnym rozmiarze, swobodnie wybraną techniką z użyciem 
różnorodnych materiałów, oraz praca literacka na temat: „Atrakcje turystycz-
ne mojego regionu”. Konkurs polegał na popularyzowaniu walorów histo-
rycznych i kulturowych w regionie zamieszkania uczestnika – forma pracy 
dowolna: album, portfolio, fotoreportaż itp. 

Nowością był konkurs dla uczniów Szkoły Podstawowej pt.: „Bądź przy-
jacielem pszczół w Gryfowie Śląskim” zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Przyjaciel Gryfowskiej Szkoły Podstawowej. Celem konkursu było ukazanie 
walorów naszej Gminy w połączeniu z tematem ratowania pszczół. Jesteśmy 
zdania, że to nasz obowiązek zapoznawać dzieci i młodzież z bogatą kultu-
rą przodków, rozbudzać szacunek i dumę z osiągnięć pokoleń oraz wdrażać 
do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i kultywowania tradycji, 
ponieważ tożsamość regionalna pozwoli zrozumieć młodemu człowiekowi 
jego miejsce we współczesnej Europie i świecie. Jarmark Wielkanocny prze-

znaczony był głównie dla naszego środowiska. Wielką atrakcją był występ 
Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej, która już po raz czwarty uczestniczyła 
w Jarmarku. Artystom nie zabrakło ani animuszu, ani poklasku, gdyż zostali 
bardzo gorąco przyjęci przez społeczność naszej szkoły. Na ręce Zygmunta 
Bodaka składamy wyrazy uznania i podziękowania dla całego zespołu. Bar-
dzo ciekawie poprowadzono prelekcję dotyczącą „życia w ulu” przygotowa-
na została ona przez pracownicę Izerskiej Łąki Monikę Chwaszcz. Także 
nie zawiodły kiermasze wielkanocne, gdzie uczniowie i ich bliscy wykazali 
się ogromną przedsiębiorczością i pomysłowością. Tego dnia w szkole było 
gwarno, wesoło i kolorowo. Na uroczysty nastrój złożyły się nie tylko pięk-
nie, świątecznie przyozdobione korytarze, ale także obecność współpracują-
cych z nami od zawsze: rodziców, dziadków i starszego rodzeństwa. 

Ogromny wybór pisanek kraszanek, jajek styropianowych, baranków, 
kurczaków, zajączków oferowanych na stoiskach przygotowanych przez 
poszczególne klasy, mógł zadowolić najbardziej wybrednych klientów, któ-
rzy nie oparli się zmysłowi handlowemu i inwencji młodych biznesmenów. 
W szkole roznosił się przyjemny zapach swojskiego jadła, więc i chętnych do 
posmakowania było wielu.

Tegoroczny jarmark przeszedł już do historii, nam organizatorom po 
krótkim odpoczynku przyjdzie planować kolejne wydarzenie, na które już 
dzisiaj serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękujemy wszystkim szkołom, które 
odpowiedziały i wzięły udział w konkursach, mimo zawirowań w oświacie, 
tych szkół było wiele z każdego zakątka naszego pięknego kraju. Fakt ten 
daje wiarę w sens naszych działań.

Annie Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej, Romanowi Kowalczy-
kowi Dolnośląskiemu Kuratorowi, Cezaremu Przybylskiemu Marszałkowi 
Województwa Dolnośląskiego, Marcinowi Fluderowi Staroście Powiatu 
Lwóweckiego, Rolandowi Marciniakowi Burmistrzowi Miasta Świeradów 
Zdrój, Annie i Zdzisławowi Pastuchom, Annie i Dominikowi Korpy-
som, Annie i Jackowi Rybskim, Sabinie i Januszowi Niebieszczańskim, 
Sylwii i  Ireneuszowi Krasuckim, Mirosławie i Jerzemu Horbaczom,  
Waldemarowi Trubiłowiczowi, Monice Chwaszcz (Izerska Łąka),  
Wiesławowi Wnukowiczowi, Annie i Andrzejowi Kowalskim, Radzie 
Rodziców na czele z Małgorzatą Poprawą oraz Małgorzacie Dereń prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciel Gryfowskiej Szkoły Podstawowej.

Bardzo dziękujemy naszym gościom, którzy byli z nami podczas tak 
ważnego wydarzenia, za słowa sympatii dla naszych działań. Wyrazy uzna-
nia dla naszej niezawodnej komisji sędziowskiej, która pracuje z nami od 
kilku lat, ocenia prace plastyczne oraz nie szczędzi czasu i sił do czytania 
nadesłanych tekstów. Dziękujemy paniom: Joannie Małoszczyk, Marze-
nie Wojciechowskiej, Iwonie Tatarczuk, Jolancie Kuczyńskiej, Annie 
Michalkiewicz, Katarzynie Bronowickiej, Elżbiecie Kurec, Agnieszce 
Kupczyk-Nowickiej, Marzenie Krawiec, Anecie Rosiennik oraz panu 
Markowi Ślusarczykowi.

Dziękujemy, że niezawodnie możemy liczyć na Roberta Skrzypka prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Gryfów Śląski, który towarzyszył nam z mał-
żonką, Jerzemu Guzemu i wszystkim Rodzicom, Dziadkom i wszystkim 
osobom które wspierają działania kultywujące tradycje wielkanocne i działa-
nia proekologiczne.

Dyrekcja szkoły i cała szkolna społeczność składa serdeczne 
podziękowanie honorowym patronom konkursów i naszym sponsorom, 

dzięki którym mogliśmy zorganizować spotkanie wielkanocne 
i zakupić nagrody dla laureatów konkursów.

 Jadwiga Hawryluk
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Jarmark Wielkanocny 2017
Piękna pogoda, obfitość stoisk handlowych i liczne występy charakteryzu-

ją tegoroczny Jarmark Wielkanocny. Dopisała również frekwencja mieszkań-
ców, co z perspektywy organizatora cieszy najbardziej. Niemal trzydziestu 
wystawców prezentowało swoje wyroby, wypieki i rękodzieło. Czas umilały 
występy grup z Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim, Szkoły Pod-
stawowej z Ubocza i Gryfowa. W ludowym repertuarze zaprezentowały się 
zespoły folklorystyczne „Sołtysowe Gryfinki”, „Rząsinianki” oraz gościnnie 
„Malwy” z Włosienia. Jarmark uświetniła także Gryfowska Kapela Podwór-
kowa i Zygmunt Bodak swoim recitalem.

Ważnym punktem programu była prezentacja zjawiskowych, niemal 
trzymetrowych palm wielkanocnych przygotowanych przez delegacje so-
łeckie. Tradycja została podtrzymana i piękne, kolorowe palmy rozświetliły 
gryfowski rynek. Na ręce delegacji z Krzewia Wielkiego, Młyńska, Proszów-
ki, Rząsin, Ubocza, Wieży składam serdeczne podziękowania za ich wyko-
nanie. Dziękuję również Teresie Polesiak z PZDR w Lwówku Śląskim za 
pomoc w zorganizowaniu części handlowej wydarzenia. 

Anna Michalkiewicz

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni” zadebiu-
towało w roli organizatora. Pierwszym działaniem był projekt Warsztaty 
wielkanocne i animacje integracyjne, który zrealizowano w sobotę 8 kwietnia 
w M-GOK. W organizację przedsięwzięcia włączyły się gminne instytucje 
i stowarzyszenia: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, 
Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki oraz LGD „Partnerstwo Izerskie”.

Frekwencja dopisała, cykl trzech warsztatów plastycznych i zabaw inte-
gracyjnych spodobał się przybyłym, a współorganizatorzy już zgłosili swój 
akces w kolejnym przedsięwzięciu stowarzyszenia „Mocni”, którym będzie 
impreza z okazji Dnia Dziecka w czerwcu.

Swoją obecnością zaszczycili nas włodarze gminy w osobach burmistrza 
Olgierda Poniźnika i przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Skrzypka. 
Obecna była także dyrektor biura senatorskiego Rafała Ślusarza pani Urszula 
Maga, która zapisała się do naszego stowarzyszenia, by służyć swoją radą 
i pomocą. Pomoc merytoryczną zaoferował także współpracujący z organi-
zacjami pozarządowymi na terenie całego kraju Szymon Surmacz – prezes 
stowarzyszenia Wolimierz.

 W trakcie imprezy przeprowadzono wiele rozmów na temat sytuacji nie-
pełnosprawnych w gminie Gryfów Śląski. Wierzymy, że będzie to przyczyn-
kiem do zmian na lepsze w tym temacie. Plany stowarzyszenia są szerokie, 
będziemy o nich informować w Kurierze Gryfowskim a także na FB (Stowa-
rzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOCNI) i stronie interneto-
wej www.mocni.org M. Wojciechowska

Stowarzyszenie „Mocni” 
w pierwszej akcji

Młyńsko Proszówka Rząsiny Ubocze Wieża
Krzewie
Wielkie
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Śmierć osoby najbliższej jest dla każdego przykrym doświadczeniem 
i wiąże się z przejściem żałoby. Jednakże musimy pamiętać o tym, aby 
załatwić też sprawy formalne związane ze spadkiem. 
Na początek wyjaśnić trzeba kilka podstawowych pojęć:
Spadek – ogół praw i obowiązków spadkodawcy, który z chwilą jego 
śmierci przechodzi na spadkobierców, w skład tych praw i obowiązków 
wchodzą nieruchomości, ruchomości, inny majątek, jak również zobo-
wiązania finansowe np. kredyty. 
Spadkodawca – osoba, po której spadek z chwilą jej śmierci przechodzi 
na spadkobierców.
Spadkobierca – może być powołany do spadku na podstawie testamentu 
lub na podstawie ustawy, jest to osoba, na którą przechodzi ogół praw 
i obowiązków (spadek) osoby zmarłej.
Wstępni – to osoby, od których się wywodzimy: rodzice, dziadkowie. 
Zstępni – to nasi potomkowie: dzieci, wnuki. 
Dziedziczenie ustawowe – nabycie spadku na podstawie ustawy kodeks 
cywilny, w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu lub oso-
by wymienione w testamencie nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. 

W przedmiotowym opracowaniu zajmę się dziedziczeniem usta-
wowym, przybliżę Państwu kolejność dziedziczenia obowiązującą  
od 28 czerwca 2009 roku, kiedy to krąg spadkobierców został poszerzony 
zmianą do ustawy kodeks cywilny. Oznacza to, że postępowanie spadko-
we po osobach, które zmarły po tej dacie będzie się toczyło według zasad, 
które zostaną omówione poniżej.

Osoby, które dziedziczą z ustawy kodeks cywilny to w pierwszej 
kolejności dzieci i małżonek, dziedziczą one w częściach równych, ale 
część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości 
spadku. 

Przykład: zmarły pozostawił po sobie dwoje dzieci i żonę – każdy z nich 
dziedziczy po 1/3 części spadku.
Przykład: zmarły pozostawił po sobie pięcioro dzieci i żonę – każde 
z dzieci dziedziczy po 3/20 części spadku, zaś żona 1/4 części spadku.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, to część 
spadku, która by mu przypadała przechodzi na jego dzieci, czyli wnuki 
spadkodawcy. W sytuacji zaś gdy spadkodawca nie miał dzieci, to spadek 
po nim otrzyma małżonek w 1/2 części i rodzice po 1/4 części. Jeżeli 
osoba zmarła nie miała małżonka to cały spadek przypada jego rodzicom 
po połowie, jeżeli zaś któryś z rodziców nie żyje, to udział spadkowy mu 
przypadający przypada dla rodzeństwa osoby zmarłej. 

Przykład: zmarły miał żonę i dwoje dzieci, przy czym jedno z dzieci 
zmarło kilka lat wcześniej, ale pozostawiło po sobie troje dzieci – żona 
dziedziczy 1/3 części spadku, dziecko żyjące dziedziczy 1/3 części spad-
ku, każde z wnuków dziedziczy po 1/9 części spadku.

O autorce:
Aplikant radcowski Bernadetta Baszak – prawnik, pedagog, 

od urodzenia mieszkanka Gryfowa Śl. Ukończyła studia praw-
nicze na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie aplikant trzeciego 
roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu, od  
9 lat wykładowca przedmiotów prawnych w szkołach policealnych 
w Jeleniej Górze, laureatka konkursu „Kryształowe Serce Radcy 
Prawnego 2016”.

Z inicjatywy Senatora RP Rafała Ślusarza i dyrektor biura  
Urszuli Magi od 2016 roku w biurze senatora przy ulicy Kolejowej 
45 w Gryfowie Śl. w każdą środę w godzinach od 15 do 17 moż-
na uzyskać nieodpłatną poradę prawną, której udziela Bernadetta 
Baszak.

Szanowni Państwo!
Miło jest nam poinformować naszych Czytelników, że począwszy od kwietniowego numeru Kuriera Gryfowskiego będziemy zamieszczać na  
naszych łamach porady prawne. Będzie się tak działo za sprawą gryfowskiej prawniczki pani Bernadetty Baszak, która zaoferowała nam w ra-
mach współpracy prowadzenie kolumny Prawnik radzi. 

Prawnik radzi

Dziedziczenie ustawowe – co to takiego i jakie są jego zasady?
Przykład: zmarły pozostawił po sobie żonę, nie miał dzieci, ojciec jego 
nie żyje, ma dwóch braci – żona dziedziczy 1/2 części spadku, matka 
dziedziczy 1/4 części spadku, każdy z braci dziedziczy po 1/8 części 
spadku.

Jeśli zmarły nie ma małżonka, nie ma dzieci, rodzice jego nie żyją, nie 
ma rodzeństwa to do spadku powołani będą wszyscy dziadkowie i każdy 
z nich będzie dziedziczył po 1/4 części, a jeśli któreś z dziadków nie do-
żyło otwarcia spadku to udział spadkowy przypadający dla tego dziadka 
przypada dla jego dzieci, czyli dla ciotki lub wujka zmarłego.

Przykład: zmarły był bezdzietnym kawalerem, nie miał rodzeństwa, 
jego rodzice nie żyją, od strony mamy żyją dziadkowie, a od strony taty 
tylko babcia, tato jego ma siostrę i brata – babcia nr 1 dziedziczy 1/4 czę-
ści spadku, babcia nr 2 dziedziczy 1/4 części spadku, dziadek dziedziczy 
1/4 części spadku, ciocia i wujek po 1/8 części spadku.

Jeżeli któryś z dziadków nie miał zstępnych, to jego udział spadkowy 
przypada w równych częściach dla pozostałych dziadków. Jeżeli osoba 
zmarła nie pozostawiła po sobie żadnych spadkobierców, to dzieci jego 
małżonka tj. pasierbowie mogą zostać powołani do spadku, ale pod wa-
runkiem, że żadne z rodziców pasierba nie żyje. W sytuacji gdy osoba 
zmarła nie pozostawiła po sobie żadnych osób wskazanych powyżej, to 
cały spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadko-
dawcy.
Cdn.

Szersze informacje można uzyskać nieodpłatnie w każdą śro-
dę w  godz. 15.00-17.00 w Biurze Senatorskim Rafała Ślusarza przy 
ul.  Kolejowej 45 w Gryfowie Śl., a w następnym numerze Kuriera  
Gryfowskiego pani Bernadetta Baszak odpowie na pytanie, co powinni-
śmy zrobić, jeśli jesteśmy w kręgu spadkobierców?

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję Panu Senatorowi RP Rafałowi  

Ślusarzowi i Pani Dyrektor Biura Urszuli Madze za zgłoszenie 
mnie do konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2016” 
oraz za prowadzenie dla naszej lokalnej społeczności świadcze-
nia nieodpłatnej pomocy prawnej, z której korzysta bardzo wie-
lu mieszkańców Gryfowa Śl. i okolic.

apl. radc. Bernadetta Baszak 
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Bezpłatna kolonoskopia 
– nie tylko dla Gryfowa 

Przychodnia Wielospecjalistyczna przy ul. Malowniczej w Gryfowie 
Śląskim kwalifikuje już pacjentów do bezpłatnej kolonoskopii. Z progra-
mu realizowanego przez Wielospecjalistyczny Szpital-SPZOZ w Zgo-
rzelcu mogą skorzystać osoby aktywne zawodowo w wieku 55-64 lat. 
 
Dlaczego kolonoskopia? 

Rak jelita grubego rokrocznie zbiera okrutne żniwo. W całej Europie 
właśnie ten typ nowotworu przoduje w statystykach: zarówno zachoro-
walności, jak i umieralności. To drugi najbardziej rozpowszechniony no-
wotwór; drugi po raku piersi u kobiet, a u mężczyzn drugi po raku płuc. 
Niestety, Polska fatalnie wyróżnia się na tej mapie, ponieważ współczyn-
nik umieralności z powodu nowotworów jelita grubego u mężczyzn jest 
u nas o 50 proc. wyższy niż średnia europejska (dane Krajowego Rejestru 
Nowotworów). Choruje też coraz więcej kobiet.

Rak jelita grubego rozwija się bardzo długo, nawet kilkanaście lat, 
najczęściej bezobjawowo. Wykonanie w odpowiednim momencie ba-
dania kolonoskopowego umożliwia wykrycie choroby we wczesnym 
stadium jej rozwoju, a to zwiększa szanse na pełne, stuprocentowe 
wyzdrowienie. Warto wiedzieć, że jeśli profilaktyczna kolonoskopia nie 
wykaże obecności polipów w jelicie, to najprawdopodobniej nigdy się już 
one u danej osoby nie rozwiną i nie przekształcą w raka jelita grubego. 
Z danych KRN wynika, że wykonanie w odpowiednim momencie kolo-
noskopii znacząco zapobiega rozwojowi raka jelita.

Przed badaniem 
WS-SPZOZ w Zgorzelcu udostępnia swoim pacjentom zmoderni-

zowaną i bardzo dobrze wyposażoną Pracownię Endoskopową. Pracuje 
w niej zespół doświadczonych lekarzy specjalistów. Pacjenci mogą sko-
rzystać z nieodpłatnego badania kolonoskopowego w znieczuleniu do-
żylnym. M.in. z tego powodu niezbędne jest uzyskanie przed badaniem 
kwalifikacji lekarskiej. W przypadku istnienia przeciwskazań zdrowot-
nych pacjentowi zostanie zaproponowana kolonoskopia tradycyjna, bez 
znieczulenia. Podczas kwalifikacji lekarz wyda pacjentowi nieodpłatny 
lek na przeczyszczenie jelit, w ramach niezbędnego przygotowania do 
badania. W określonych przypadkach lekarz może też zlecić pacjentowi 
zmianę dotychczas stosowanej farmakoterapii bądź okresowo wycofać 
pewne leki. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów przyjmujących środ-
ki na krzepliwość krwi. 

Przygotowanie do badania obejmuje także zalecenia dietetyczne, które 
należy wdrożyć już na kilka dni przed kolonoskopią. Chodzi tu m.in. 
o wyłączenie z jadłospisu owoców zawierających drobne pestki oraz pie-
czywa z ziarnami, a także preparatów zawierających żelazo. Niezbędne 
jest także szczegółowe zastosowanie się do instrukcji użycia leku na prze-
czyszczenie. 

Pacjent, który otrzymał od lekarza kwalifikującego ankietę-skierowa-
nie oraz nieodpłatny lek przygotowujący, może się już zarejestrować na 
badanie kolonoskopowe. Można to zrobić osobiście w Pracowni Endo-
skopowej WS-SPZOZ w Zgorzelcu (parter budynku głównego szpitala) 
bądź telefonicznie pod nr 571-334-797. 

WAŻNE! Dla własnego bezpieczeństwa pacjent powinien przybyć 
na badanie w towarzystwie innej osoby. Po kolonoskopii może czuć się 
osłabiony, zwłaszcza jeśli zabieg wykonano w znieczuleniu; nie wolno 
wówczas samodzielnie prowadzić auta.

Gdzie po kwalifikację?
Badanie kolonoskopwe wykonywane jest w Pracowni Endoskopowej 

WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ale kwalifikację lekarską oraz nieodpłatny lek 
przygotowujący pacjenci z Gryfowa i okolic uzyskają w Przychodni Wie-
lospecjalistycznej przy ul. Malowniczej w Gryfowie Śląskim. Co ważne, 
aby otrzymać kwalifikację nie trzeba być pacjentem zadeklarowanym do 
tej konkretnej przychodni. Program profilaktyki i wczesnego wykrywa-
nia raka jelita grubego realizowany przez Wielospecjalistyczny Szpital 
– SP ZOZ w Zgorzelcu, adresowany jest do kobiet i mężczyzn aktyw-
nych zawodowo, w wieku 55-64 lat, mieszkających na terenie subregionu 
jeleniogórskiego. A zatem do mieszkańców powiatów: bolesławieckiego, 
jaworskiego, jeleniogórskiego, miasta Jeleniej Góry na prawach powia-
tu, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, oraz 

złotoryjskiego. Osobą aktywną zawodowo jest ten, kto wykonuje pracę, 
za którą otrzymuje wynagrodzenie, rolnik, osoba prowadząca działalność 
gospodarczą lub praktykę zawodową, bądź osoba, która czerpie korzyści 
rodzinne w wyniku podejmowanej aktywności ekonomicznej. Formuła 
Programu umożliwia przeprowadzanie badań zarówno u pacjentów bez 
objawów klinicznych, jak i u pacjentów z objawami choroby. 

Źródło: WS-SPZOZ w Zgorzelcu

Badania kolonoskopwe w ramach Projektu mogą też wykony-
wać kobiety i mężczyźni w wieku 25-65 lat, pochodzący z rodzin 
HNPCC (z zespołem dziedzicznego niedoboru naprawy źle sparo-
wanych zasad) lub FAP (rodzinnej polipowatości gruczolakowatej), 
czyli z potwierdzonym obciążeniem genetycznym. Tu wymagane są 
dokumenty z poradni genetycznej. 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE 
Z ZACHOROWALNOŚCIĄ NA RAKA JELITA GRUBEGO 

(dane Krajowego Rejestru Nowotworów):

• wiek (ryzyko rośnie po 50. roku życia)
• • choroby zapalne jelit w przeszłości
• zespół metaboliczny 
(nadciśnienie, otyłość, cukrzyca, hipertriglicerydemia, niski HDL)
• palenie tytoniu
• nadużywanie alkoholu
• wysokokaloryczna, niskobłonnikowa dieta uboga w wapń
• występowanie polipów
• dziedziczność (5-10 proc.)
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Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Jerzy Andrzejczak

Pod koniec marca br. zakończono prawie trzymiesięczną dyskusję na 
temat kształtu oświaty w gminie. Odbyło się kilkanaście spotkań z na-
uczycielami, rodzicami, radnymi, Kuratorem i wicekuratorem Oświaty.

Założenia przyjęte przez samorząd były pełne troski o warunki na-
uczania, warunki opieki i efekty dydaktyczne. Niezmiernie ważne było 
zagwarantowanie zatrudnienia wszystkich pracowników szkół. Uchwałę 
w sprawie projektu sieci Dolnośląski Kurator Oświaty zaopiniował pozy-
tywnie warunkowo. Co oznacza warunek? Otóż Kurator Oświaty „zale-
cił” co należy, jego zdaniem, rozumieć „polecił” przekształcić gimnazjum 
w szkołę podstawową.

28 marca br. podjęto uchwałę o sieci szkół w Gminie i Mieście Gry-
fów Śląski na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku. 
Zgodnie z jej treścią od 1 września 2017 r. w gminie funkcjonować będzie 
gimnazjum z klasami drugą i trzecią i szkoły podstawowe w Gryfowie 
Śląskim i w Uboczu z klasami I – VII. Od 1 września 2018 roku Gimna-
zjum zostanie przekształcone w szkołę podstawową, w której będą trzecie 
klasy gimnazjum oraz I klasa szkoły podstawowej. Będą także funkcjo-
nować jeszcze dwie szkoły podstawowe w Gryfowie Śląskim i w Uboczu 
z klasami I – VIII.

Poniżej przedstawiamy obwody szkół: nr 1 (obecna szkoła podstawo-
wa) i nr 2 (obecne gimnazjum), z których uczniowie klas I będą uczęsz-
czać do wymienionych szkół od 1 września 2018 roku. 

Czy to rozwiązanie narzucone nam przez Kuratora Oświaty jest do-
bre? Zapewne dla budżetu gminy – nie. W roku szkolnym 2025/2026 
będą w mieście 2 małe szkoły o pełnej strukturze organizacyjnej i do tego 
czasu na pewno organy gminy będą musiały podjąć decyzję o sieci szkół.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1
im. Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim 

(ul. Uczniowska 17)

ULICE MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
Bankowa, Floriańska, Garncarska, Jeleniogórska od nr 14 do nr 24, 
Kwiatowa, Lubańska, Lwowska, Łąkowa, Malownicza, Osiedle 
7  Dywizji, Osiedle Horyzont, Partyzantów, Plac Kościelny, Rolna, 
Rynek, Rzeczna, Rzepakowa, Sanatoryjna, Spacerowa, Storczykowa, 
Tulipanowa, Uczniowska od nr 14 do nr 16a i od nr 26 do nr 28, Wą-
ska, Widokowa, Wiosenna, Za Kwisą, Zaułek, Zielona.

SOŁECTWA
Krzewie Wielkie, Młyńsko, Proszówka, Ubocze od nr 264 do nr 305, Wieża.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2
im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej

w Gryfowie Śląskim 
(ul. Uczniowska 11)

ULICE MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
Akacjowa, Andersa, Boczna, Cmentarna, Garbarska, Gen. Wł. Si-
korskiego, Gliniana, Grodzka, Felczerska, H. Sienkiewicza, Jelenio-
górska bez nr 14 do nr 24, Kolejowa, Krótka, Kusocińskiego, Lipowa, 
Młyńska, Nad Stawami, Oldzańska, Polna, Przedszkolaków, Rybna, 
Słoneczna, Spokojna, Spółdzielcza, Stefana Żeromskiego, Strzelni-
cza, Szkolna, Targowa, Uczniowska od nr 4 do nr 12a, Wiśniowa, 
Wojska Polskiego, Zakątek, Źródlana.

Oświata w gminie Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Związek Kombatantów RP i BWP • Związek Inwalidów Wojennych RP

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim

zapraszają na

UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW
ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 

3 MAJA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM
 
godz. 10.30 – Kościół Parafialny 

– uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny
godz. 11.30 – Tablica Pamiątkowa ku czci 

Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Rynku:
- przemówienia okolicznościowe; - uroczyste składanie kwiatów 

Oprawa muzyczna uroczystości oficjalnych pod Tablicą Pamiątkową 
oraz koncert w wykonaniu kwartetu CAMERATA PRO z Jeleniej Góry.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zgodnie z uchwałą nr XLI/214/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryte-
riów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza nabór wniosków 
na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
1. Wnioski mają prawo składać: 
a) mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski bezpośrednio 
b) mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski za pośrednictwem or-
ganizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.  
3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), które mają 
siedzibę na terenie Miasta i Gminy Gryfów Śląski. 
2. W ramach inicjatywy lokalnej można realizować zadania publiczne 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski w zakresie: 
a) podtrzymywania i upowszechnienia tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturo-
wej, 
b) kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
c) porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
d) ekologii i ochrony przyrody, 
e) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa. 
3. Wzór wniosku został określony w zarządzeniu nr 26/2015 Burmistrza 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 19 marca 2015r. w sprawie okre-
ślenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicz-
nych w ramach inicjatywy lokalnej (załącznik nr 1). 
4. Wniosek należy składać osobiście lub przesyłką pocztową na adres: 
Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, Rynek 1, 59-620 Gryfów 
Śląski z dopiskiem „Inicjatywa lokalna". 
5. Termin składania wniosków: 28.04.2017
6. Wniosek opiniuje Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych uwzględ-
niając kryteria określone w §10 załącznika do uchwały nr XLI/214/14 
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 5 kwietnia 2014 r. wymie-
nionej na wstępie niniejszego ogłoszenia. 
7. Na podstawie złożonego i zaakceptowanego wniosku Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Gryfów Śląski zawiera z wnioskodawcą umowę. 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA NABÓR 
WNIOSKÓW W RAMACH 

INICJATYWY LOKALNEJ W 2017 R.
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Zgodnie z prawem, między 1 marca a 15 października nie można nisz-
czyć m.in. miejsc gniazdowania ptaków. Wycinka drzew, wśród których 
żyją ptaki, jest niemożliwa bez specjalnego pozwolenia wydanego przez  
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Zgodnie z Rozporządzeniem 
ministra środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatun-
kowej zwierząt, bez pozwolenia wycinać drzewa można jedynie, jeśli będą 
one zagrażać bezpieczeństwu lub są chore albo martwe. Ścisłej ochronie 
podlegają siedliska wszystkich żyjących w Polsce ptaków poza gołębiami 
miejskimi – choć także ich gniazda będą chronione, gdy pojawią się w nich 
pisklęta. Miejmy to na uwadze podejmując decyzję o wycince drzew.

W związku ze zmianą w dniu 1 stycznia 2017 r. przepisów w zakresie 
usuwania drzew i krzewów przypominamy, że niezależnie od tego czy ist-
nieje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli 
w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką stwierdzono bytowanie 
gatunków chronionych wymienionych w aktualnie obowiązujących rozpo-
rządzeniach Ministra Środowiska z:
• 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1409);
• 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1408);
• 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2183)
podmiot wykonujący prace związane z wycinką drzew lub krzewów jest 
zobowiązany do przestrzegania zakazów obowiązujących w stosunku do 
wszystkich gatunków chronionych, wymienionych w ww. rozporządzeniach. 

Mając na uwadze obowiązujące przepisy z zakresu ochrony gatunkowej 
właściciel terenu przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac powinien do-
konać oglądu zadrzewienia pod kątem występowania gatunków objętych 
ochroną. W szczególności istotne jest ewentualne występowanie gatun-
ków zwierząt związanych z zadrzewieniami i zakrzewieniami (tj. ptaków, 
nietoperzy, owadów), w stosunku do których zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7 i 8 
rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt obowiązują zakazy 
niszczenia siedlisk i ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu mło-
dych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz niszczenia, usuwania lub 
uszkadzania gniazd oraz innych schronień.

W przypadku wątpliwości należy zlecić we własnym zakresie doświad-
czonemu specjaliście zoologowi/botanikowi wykonanie inwentaryzacji 
przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, 
roślin lub grzybów w obrębie planowanych do wycinki drzew i krzewów.

Jeżeli wykonanie prac związanych z wycinką drzew lub krzewów może 
naruszać zakazy obowiązujące w stosunku do gatunków chronionych, należy 
od niej odstąpić do czasu uzyskania stosownego zezwolenia.
W celu uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących 
w stosunku do danego gatunku należy zwrócić się o wydanie stosownego 
zezwolenia odpowiednio do regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w zależności od gatunku i ro-
dzaju planowanych czynności).

W przypadku konieczności uzyskania zezwolenia Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska we Wrocławiu na odstępstwo od zakazów obo-
wiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną (w trybie art. 56 ust. 
2 w związku z art. 51 lub 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody) należy złożyć stosowny wniosek o wydanie zezwolenia na odstęp-
stwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, 
roślin i grzybów objętych ochroną, który można pobrać ze strony interneto-
wej: http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/jak-zalatwic-sprawe.

Postępowanie zgodne z prawem jest obowiązkiem zarówno inwestora 
(właściciela, zarządcy), jak i wykonawców. Wszelkie przypadki łamania 
zakazów stanowią wykroczenie z art. 131 ustawy o ochronie przyrody  
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) i są z urzędu ścigane przez Policję.
Zniszczenie (zabicie) objętego ochroną gatunkową ptaka stanowi istot-
ną szkodę przyrodniczą i jest przestępstwem z art. 181 § 3 ustawy z dnia  
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), zagrożo-
nym karą pozbawienia wolności do lat 2. Jeśli zniszczenia zwierząt dokonano 
w znacznych rozmiarach (np. zniszczenie dużej kolonii jerzyków), jest ono 
kwalifikowane z art. 181 § 1 kodeksu karnego i zagrożone karą pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wycinka drzew a przepisy 
z zakresu ochrony gatunkowej

Zapraszamy mieszkańców Sołectw Gminy Gryfów Śląski do wzięcia 
udziału w kolejnej edycji Konkursu „Piękna Posesja Gminy Gryfów Ślą-
ski”. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Sołectw do podej-
mowania działań na rzecz utrzymywania czystości i porządku na pose-
sjach, ich upiększania oraz podnoszenia walorów estetycznych. Konkurs 
ma także na celu kształtowanie i podnoszenie świadomości obywatelskiej 
i kulturowej mieszkańców oraz pobudzanie aktywności społecznej.
Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie posesji przez 
Sołtysów poszczególnych Sołectw, po wcześniejszym uzyskaniu zgody 
właściciela lub użytkownika posesji. Karty zgłoszeniowe należy dostar-
czyć w terminie do 31 maja 2017 r. do siedziby Urzędu Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się we 
wrześniu podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.

Konkurs adresowany jest do wszystkich 
mieszkańców Gryfowa Śląskiego, dbających 
o estetykę swojego otoczenia i urodę mia-
sta, w którym mieszkają. Rywalizacja mię-
dzy uczestnikami konkursu trwać będzie od 
czerwca do sierpnia. W konkursie wezmą 
udział zgłoszone przez mieszkańców balko-
ny i posesje, a także wybrane przez komisję 
konkursową miejsca warte zauważenia i na-
grodzenia.
Nagrody zostaną przyznane 
w 3 kategoriach:
1 Najładniej udekorowany balkon, 
2. Najładniej udekorowana 
posesja/kamienica/przydomowy ogród. 
3. Specjalna nagroda mieszkańców.
Kalendarz konkursu: 
• zgłoszenia – do 31 maja 2017 r. 
• przegląd posesji – lipiec 2017 r.
• głosowanie – do 31 sierpnia 2017 r.
• rozstrzygnięcie konkursu 
– październik 2017 r.
Karty zgłoszenia można odbierać w sekre-
tariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Tam też należy skła-
dać karty zgłoszeń w terminie do 31 MAJA 2017 ROKU. Przewidziane 
są atrakcyjne nagrody. W konkursie nie mogą wziąć udziału laureaci 
poprzednich dwóch edycji.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
ogłasza konkurs pod nazwą

„UKWIECONE MIASTO”

„Piękna Posesja Gminy 
Gryfów Śląski 2017”

Źródło: RDOŚ we Wrocławiu
oprac. Magdalena Nowak
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SZANOWNI MIESZKAŃCY GRYFOWA ŚLĄSKIEGO!

W NIŻEJ PODANYCH DNIACH: NA TERENIE MIASTA 
18.04-19.04.2017: ul. Kolejowa – plac przy TOTO, ul. Rybna – parking ul. Żeromskiego – przy 
bloku nr 1
20.04-21.04.2017: ul. Wojska Polskiego – plac naprzeciwko szkoły;  
ul. Strzelnicza 15,15A- przy śmietnikach; ul. Partyzantów – przy budynku nr 49 (przy wejściu 
do parku); ul. Partyzantów – przy budynku nr 36
24.04-25.04.2017: Osiedle 7-ej Dywizji – parking; Osiedle Horyzont – plac przy cmentarzu 
komunalnym; ul. Tulipanowa/ul. Storczykowa – skwer przy zbiegu ulic
26.04-27.04.2017: ul. Lipowa – przy wejściu na cmentarz parafialny;  
ul. Lwowska – plac przy byłym korcie tenisowym; ul. Lwowska – obok nr 2-4;
28.04-29.04.2017: ul. Sienkiewicza – przy zejściu do Lidla; ul. Młyńska – plac przy byłej hur-
towni spożywcze; ul. Polna – przy dworcu PKP
02.05-04.05.2017: ul. Oldzańska / ul. Kusocińskiego – parking;  
ul. Rzeczna – przy Hornerze; ul. Rzeczna – przy hotelowcu; ul. Szkolna – parking przy Orliku

I NA TERENIE SOŁECTW
05.05-06.05.2017: Krzewie Wielkie: 1. przy świetlicy wiejskiej; 2. przy byłej szkole. 
Młyńsko: 1. Łąka k. P. Łukasika; 2. Łąka obok kościoła
08.05-09.05.2017: Rząsiny: 1. przy świetlicy wiejskiej, 2. Rząsiny - plac przy drodze prowadzą-
cej do Wolbromowa. 
10.05-11.05.2017: Ubocze: 1. obok świetlicy wiejskiej; 2. plac u p. Sarzyńskiej (była świetlica 
pod kasztanami; 3. plac koło firmy p. Orłowskich (były BUMAX). 
12.05-13.05.2017: Proszówka: 1. przy remizie strażackiej; 2. plac przy zamku „GRYF”.
15.05-16.05.2017: Wieża: 1. plac przy krzyżu; 2. u zbiegu dróg powiatowej z gminną 
(obok budynku 44).
17.05-18.05.2017: Wolbromów: 1. przy remizie strażackiej; 2. przy boisku.
odbędzie się akcja wywozu do RIPOK-u w Lubaniu zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospo-
darstw domowych (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.). Wywozem nie będą objęte: 
gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne. Odpady pozostawione 
po terminie nie będą odbierane! Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się niepotrzebnych 
rzeczy i w podanych terminach wyrzucajcie je do specjalnie na ten okres umieszczonych kon-
tenerach. 
Akcja nie dotyczy zakładów i instytucji! Biorąc udział w akcji uporządkujcie Państwo swoje 
lokale i posesje nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.

Informacja
Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, 
że od 3 kwietnia 2017 roku Kasa Urzę-
du Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim 
będzie czynna codziennie w dni robocze 
od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 
– 13 00 z przerwą 9.00 – 10.00. 
Powyższa zmiana podyktowana jest reali-
zacją innych ważnych zadań i obowiąz-
ków pracownika prowadzącego kasę.

 Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
Olgierd Poniźnik

OGŁOSZENIE 
O WYKAZACH

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski informuje, że wykazy nieru-
chomości przeznaczonych do sprze-
daży, oddania w użytkowanie wieczy-
ste, użytkowanie, najem, dzierżawę 
w roku 2017 znajdują się na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gmi-
ny i Miasta Gryfów Śląski oraz na 
stronie internetowej www.gryfow.pl  
i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieru-
chomości.

Sandra poleca
Książka na kwiecień
„Życie jest dalekie od ideału, 
dlatego warto nauczyć 
się radzić sobie z jego 
niedoskonałościami zawczasu, 
nim okaże się, że jest za późno...”

Carrie Pilby
NIEZNOŚNIE GENIALNA

Czuliście się kiedyś kompletnie niedopasowa-
ni do ludzi, wśród których się znaleźliście? Patrząc 
na innych zastanawialiście się co nimi kieruje?  
Jak mogą zachowywać się w taki czy inny sposób?  
Jeśli odpowiedź, na któreś z powyższych pytań brzmi 
„tak”, to zdecydowanie powinniście przeczytać 

„Carrie Poliby. Nieznośnie genialna”. Carrie – tytułowa bohaterka 
powieści, to dziewczyna-geniusz. W wieku dziewiętnastu lat ukończyła 
studia na Harvardzie, od zawsze była szkolną prymuską i zdecydowanie 
bardziej ceni sobie towarzystwo książek niż ludzi. Dlaczego? Bo ludzie są 
dla niej zbyt głupi, a jeśli już trafi na kogoś, kto byłby w stanie dorównać 
jej IQ to z pewnością byłby to jakiś hipokryta, a przynajmniej z takiego 
założenia wychodzi bohaterka. Zapewne Carrie żyłaby dalej szczęśliwa 
w swojej samotni, gdyby nie terapeuta, który zalecił jej realizację 5-punk-
towego planu, a wyglądał on tak:
1. Zrobić 10 rzeczy sprawiających radość.
2. Zostać członkiem jakiejś organizacji lub klubu (aby spotykać się z ludźmi).
3. Iść na randkę (z naprawdę interesującym chłopakiem).

4. Wyznać komuś (z wyjątkiem własnego terapeuty), ile dla niej znaczy.
5. Bawić się w sylwestra (w gronie znajomych).

Mimo, że Carrie nie widzi w tym głębszego sensu, podejmuje wy-
zwanie, a z czasem zauważa, że wypełnianie kolejnych punktów, sprawia 
jej nawet pewną satysfakcję, jednak szybko okazuje się, że pozornie pro-
ste zadania, nie są wcale tak łatwe dla osoby, która rozważa każdy krok.  
Dopiero wychodząc do ludzi dziewczyna zauważa, jak wielki ma pro-
blem z komunikacją. Z biegiem czasu powoli zaczyna odczuwać potrzebę 
kontaktu z drugim człowiekiem, a wtedy świat staje się dla niej bardziej 
przystępny, a miłość znajduje się na wyciągnięcie ręki. Od kiedy zobaczy-
łam książkę, w zapowiedziach, bardzo mnie zaciekawiła. Opis był obie-
cujący. Liczyłam na zabawną powieść, przy której będę się dobrze bawić, 
ale otrzymałam coś więcej...

Tak naprawdę powieść można czytać na dwa sposoby: możecie cie-
szyć się dowcipną narracją i ciekawymi wątkami, ale możecie również 
w całej tej grotesce, znaleźć chwilę na refleksje, nad własnym sposobem 
postrzegania świata. Sama wyniosłam z tej powieści zdecydowanie wię-
cej, niż początkowo się spodziewałam. To nie tylko ciekawa historia ze 
sporą dawką poczucia humoru, to oryginalna powieść, która pod osłoną 
komizmu, pokazuje nam pozytywne strony interakcji międzyludzkich, 
ale też zmusza do refleksji nad moralnością i obnaża nas, z naszej własnej 
hipokryzji. Bez względu na to, czy jesteśmy aspołeczni, czy nie stroni-
my od spotkań towarzyskich lubimy oceniać innych, wytykać ich błędy, 
niedoskonałości, sądzić ich moralność. Chętnie decydujemy czy coś jest 
dopuszczalne czy też nie, jedynie na podstawie tego czy sami postępuje-
my podobnie, jednak kiedy my dopuszczamy się podobnych występków 
zawsze znajdziemy usprawiedliwienie własnych poczynań. 

„Carrie Pilby...” to niezwykle ciekawa, sarkastyczna powieść okra-
szona sporą porcją poczucia humoru, napisana w niezwykle inteligentny 
sposób, gdyż pokazuje nam nasze własne wady w taki sposób, że czytanie 
o nich, sprawia człowiekowi przyjemność, dlatego też gorąco polecam tę, 
lekturę, a dla miłośników kina dobra informacja: Książka doczekała się 
ekranizacji, która miała swoją premierę 31 marca.
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INFORMATOR POWIATOWY
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018 Powiatu Lwóweckiego
Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem 

szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Szkoły prowadzone przez Powiat 
Lwówecki oferują szeroki wachlarz kierunków i możliwości rozwoju. 
Nasi uczniowie uczestniczą w praktykach i stażach zawodowych odbywa-
jących się we Francji, Grecji, Włoszech, czy Portugalii. Każda z naszych 
szkół pozwoli Ci zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do zdobycia 
wymarzonego zawodu lub studiowania na wybranym kierunku.

II. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących

i Zawodowych 
w Gryfowie Śląskim

Liceum ogólnokształcące: 
1) klasa językowa, 
2) klasa biologiczno-chemiczna
3) klasa matematyczno-fizyczna 

Technikum kształcące w zawodach:
1) technik przemysłu mody, 2) technik leśnik, 3) technik hotelarstwa 
i hotelarstwa z animacją czasu wolnego, 4) technik informatyk i infor-
matyk z projektowaniem gier i grafiką komputerową

Szkoła Branżowa I stopnia kształcąca w zawodach:
operator maszyn leśnych, operator obrabiarek skrawających, fryzjer, 
kucharz, piekarz, cukiernik, wędliniarz, stolarz, murarz-tynkarz, elek-
tryk, kierowca-mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, mon-
ter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i inne

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
1) klasa na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej 
2) klasa na podbudowie gimnazjum 
Strona internetowa: www.zsoiz.gryfow.pl

III. Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych 
w Rakowicach Wielkich

Liceum ogólnokształcące: 
1) klasa wojskowa, 2) klasa pożarnicza, 3) klasa policyjna 
4) klasa psychologiczno-coachingowa 

Technikum kształcące w zawodach:
1) technik hotelarstwa, 2) technik żywienia i usług gastronomicznych
3) technik logistyk, 4) technik ekonomista, 5) technik architektury kra-
jobrazu, 6) technik informatyk 7) technik pojazdów samochodowych 
8) technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki

Szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodach:
1) mechanik pojazdów samochodowych,
2) betoniarz – zbrojarz
3) wielozawodowa (zawody: fryzjer, kucharz, monter sieci i instalacji  
sanitarnych, murarz-tynkarz, piekarz, rolnik, sprzedawca, wędliniarz, 
zdun). Strona internetowa: www.zsetrakowice.pl

Więcej na stronie www.powiatlwowecki.pl w zakładce oferta edukacyjna.

I. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Lwówku Śląskim

Liceum Ogólnokształcące: 
1) klasa humanistyczno – dziennikarska, 2) klasa politechniczna 
3) klasa biologiczno-chemiczna, 4) klasa geograficzno-językowa 
5) klasa informatyczno-językowa 

Technikum kształcące w zawodach:
1) technik ekonomista, 2) technik handlowiec, 3) technik informatyk 
4) technik obsługi turystycznej, 5) technik organizacji reklamy
6) technik elektronik 

Szkoły Policealne kształcące w zawodzie:
1) technik opiekun medyczny, 2) technik masażysta 
Strona internetowa: www.zsoiz.home.pl
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Z naczelnikiem OSP Proszówka Sebastianem Zajączkowskim rozmawia 
Kamila Zajączkowska.

Proszę przedstawić swoją jednostkę.
OSP Proszówka została założona przez Jana Cybulskiego i Zygmunta 

Nojmana 10 sierpnia 1946 roku i dzielnie trwamy do dziś. W naszej jed-
nostce jest 33 druhów (w tym 3 kobiety). 8 strażaków pracuje w Jednostce 
Operacyjno-Technicznej, czynnie uczestniczą oni zarówno w akcjach ratow-
niczo-gaśniczych, jak i przeprowadzają akcje edukacyjne dla najmłodszych. 
Skład zarządu przedstawia się następująco: Prezes – dh Jan August, Wice-
prezes Naczelnik – Sebastian Zajączkowski, Wiceprezes dh Leszek Wró-
blewski, Sekretarz dh Kamila Zajączkowska, Skarbnik dh Leszek Paliwoda,  
Zastępca Naczelnika Gospodarz dh Józef Staszkiewicz. Posiadamy samo-
chód pożarniczy lekki marki Lublin, wyposażony w niezbędny sprzęt po-
trzebny do przeprowadzenia akcji, przekazany nam nieodpłatnie przez PSP 
Lwówek Śląski. Uczestniczymy w kursach szkoleniowych i gminnych zawo-
dach sportowo-pożarniczych. 

Strażakiem się jest a nie bywa. Co decyduje o wstąpieniu w szeregi OSP?
Życie strażaka według mnie to pasja i umiejętność poświęcenia się dla 

innych, bezinteresowna pomoc i ryzykowanie swoim życiem, po to by ocalić 
istnienie i dobytek drugiego człowieka. Zakładając mundur koszarowy i ten 
galowy czuję dumę i to po prostu zobowiązuje do bycia lepszym człowiekiem. 
Po wstąpieniu w szeregi OSP można się sprawdzić pod względem spraw-
nościowym, sportowym i organizacyjnym. Czasami o wstąpieniu do straży 
decyduje rodzinna tradycja, zaangażowanie przechodzi na synów lub córki, 
a nawet czasem z żony na męża...

W jaki sposób współpracujecie z instytucjami lokalnymi i mieszkańcami?
Strażacy pomagają Radzie Sołeckiej, Stowarzyszeniu Rozwoju Proszówki 

oraz władzom miasta Gryfów Śl. i wszystkimi mieszkańcom, nikomu nie od-
mówimy pomocy. Z okazji Dnia Dziecka organizujemy pokaz sprzętu i wozu 
bojowego, zabezpieczamy Drogę Krzyżową, mszę polową podczas odpustu 
na Górze św. Anny oraz wyścig MTB. Czynnie uczestniczymy w Kwisona-
liach pomagając uczestnikom Spływu Rzeką Kwisą „Na czym kto może”. 

W kwietniowym numerze Kuriera Gryfowskiego prezentujemy kolejną, gminną jednostkę OSP. 
Po Uboczu i Wolbromowie prezentuje się Proszówka w wyjątkowym, rodzinnym wywiadzie.

Ryczerze Świętego Floriana cz. III

Doniosłym wydarzeniem jest nasza asysta podczas ślubu druhów naszej jed-
nostki.

Ważną sprawą dla nas jest edukacja najmłodszych, dlatego też w ubie-
głym roku zorganizowaliśmy zawody sportowo-pożarnicze podczas Festynu 
Rodzinnego w Przedszkolu Publicznym. Dzieci były zachwycone konku-
rencjami, bo mogły poczuć się jak na prawdziwych zawodach pożarniczych. 
Druhna Kamila Zajączkowska w mundurze koszarowym przeprowadzała 
pogadanki o tematyce przeciwpożarowej dla przedszkolaków, pokazując 
podstawowe wyposażenie każdego strażaka podczas działań. 

Wnioski, plany i życzenia na 2017 r.
W tym roku staramy się doposażyć nasz wóz w zbiornik na wodę do szyb-

kiego natarcia, chcielibyśmy ocieplić budynek i wymienić nowe drzwi do re-
mizy. We własnym zakresie porządkujemy teren wokół strażnicy i wewnątrz. 
Sukcesywnie staramy się o dofinansowanie i zakup sprzętu i umundurowania 
z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, z Samorządu Województwa Dol-
nośląskiego, z budżetu Miasta i Gminy Gryfów Śl., od firm ubezpieczenio-
wych, z odpisu 1 % z podatku oraz od przedsiębiorców prywatnych. Życze-
nia? Może zdobyć wreszcie pierwsze miejsce na zawodach? A w przyszłości 
reaktywować kobiecą i młodzieżową drużynę pożarniczą! 
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Najlepsi z ZSOiZ na specjalistycznym szkoleniu w Warszawie
Dwie grupy dwudziestu najlepszych uczniów 

z klas leśnych odbyło w marcu 2017r. pierw-
sze szkolenie specjalistyczne w ramach pro-
jektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych 
uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania 
i naprawy pojazdów samochodowych w szko-
łach zawodowych obszaru ZIT AJ”, współfi-
nansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, reali-
zowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 w Centrum Szkoleniowym 
Techniki Motoryzacyjnej Bosch w Warszawie.

Kursy specjalistyczne posiadają akredytację 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty na kształ-
cenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.  
Po zakończeniu szkoleń w CKTM Bosch 
w Warszawie wyróżniający się uczniowie odbę-
dą płatne staże zawodowe w Bosch Service.

Projekt realizowany jest zgodnie z koncep-
cją uniwersalnego projektowania, mechanizmu 
racjonalnych usprawnień oraz zasadą równości 
szans kobiet i mężczyzn, dlatego ze szkoły biorą 
w nim udział nie tylko chłopcy, ale również pięć 
uczennic. Zajęcia z zakresu diagnozowania, 
naprawy i budowy pojazdów mechanicznych, 
w oparciu o nowoczesne technologie prowadzą 
trenerzy, wysokiej klasy specjaliści, doświad-
czeni inżynierowie, którzy nie tylko realizują 
proces dydaktyczny w CSTM Bosch w Warsza-
wie, ale również obsługują hotline w zakresie 
pomocy technicznej dla Bosch-Service.

Programy kursów są dostosowane do indywi-
dualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 
składają się z części teoretycznej obejmującej 
bezpośredni dostęp do najnowszej wiedzy tech-
nicznej dotyczącej wszystkich marek samocho-
dów i aktualnych trendów motoryzacyjnych 
oraz z części praktycznej obejmującej diagno-
stykę na samochodach i modelach silnikowych, 
pomiary i interpretację wyników oraz zasady regulacji lub naprawy. 

Szkolenia prowadzone są w cyklach dwutygodniowych, na kolejny uczniowie pojadą w maju. Uczestnicy mają zapewniony nocleg oraz całodniowe 
wyżywienie. Czas poza zajęciami młodzież przeznacza na zwiedzanie Warszawy.

Renata Nowak

To już trzecia wystawa w tym roku 
szkolnym, przygotowana przez panią Aga-
tę Pender, która specjalizuje się w odkry-
waniu szkolnych talentów.

17 marca w bibliotece Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. 
Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim zo-
stały zaprezentowane prace plastyczne 
Eweliny Chmiel, uczennicy z  klasy 1a. 
Ewelina przedstawiła prace o różnej tema-
tyce i na wysokim poziomie artystycznym.  
Jak twierdzi autorka „Rysowanie to sposób 
wyrażania mojej osobowości i uczuć”.

Wystawę naszej uczennicy zaprezen-
towaliśmy 10 kwietnia w Bibliotece Pe-
dagogicznej w  Lwówku Śląskim, podczas 
spotkania bibliotekarzy z powiatu lwówec-
kiego.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy 
Eweliny oraz na stronę internetową naszej 
szkoły www.zsoiz.gryfow.pl.

Wystawa prac plastycznych Eweliny
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. 
Adres: Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 44, 
59-620 Gryfów Śląski, Tel.: 75 78-13-387
www.biblioteka.gryfow.pl, 
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: DRUKARNIA CHROMA, ŻARY.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych 
ogłoszeń, nie zwraca tekstów niezamówionych oraz 
zastrzega sobie prawo do skracania i przeredagowy-
wania treści ogłoszeń i artykułów, bądź odmowę ich 
publikacji. 

Kurier Gryfowski



12 KURIER GRYFOWSKI   KWIECIEŃ 2017

W SP w Gryfowie

„Niczego co dobre i piękne, nie dają bogowie ludziom bez trudu 
i  pracy” – mawiał grecki filozof Ksenofont. Doskonale wiedzą o tym 
młodzi tancerze, którzy zaprezentowali swoje nieprzeciętne umiejętności  
10 marca, podczas dorocznego koncertu z okazji Dnia Kobiet. 

Po oficjalnym powitaniu wszystkich gości przez dyrektora szkoły  
Dariusza Zatońskiego, na parkiet wyszli główni gospodarze tego wie-
czoru – w tańcu zawirowały dziewczynki w wielobarwnych sukienkach 
i eleganccy chłopcy. Oprócz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śl. 
w widowisku wzięły udział również grupy z Lubania, Mirska, Olszyny, 
Lwówka Śląskiego oraz Świeradowa. Zaprezentowały się także gryfow-
skie przedszkolaki, które są dopiero u progu wielkiej przygody związanej 
z tańcem. Trud, zaangażowanie i talent dzieci doceniła oklaskami wspa-
niała, licznie zgromadzona publiczność, a wśród niej rodzice, dziadko-
wie, bliscy i znajomi małych artystów. Nad wszystkim czuwał pan Mi-
rosław Mleczek, który prowadzi zajęcia taneczne w szkole w Gryfowie. 
Nad muzyką i nagłośnieniem czuwał Maciej Guzy, któremu dziękujemy 
za pomoc.

Występy tancerzy przeplatane były także piosenkami przygotowa-
nymi przez niezastąpione Wesołe Nutki, pod przewodnictwem pana 
Macieja Styszyńskiego oraz żywiołowe układy taneczne szkolnej grupy 
cheerleaderek.

Motywem przewodnim tegorocznej oprawy artystycznej były cieka-
wie zaprezentowane wizerunki kobiet. Lekkości całej kompozycji do-
dawały zwiewne tkaniny i wiosenna kolorystyka rozłożonych parasolek. 
Kreatywnością w aranżacjach podczas koncertów wykazuje się zawsze 
pani Beata Wolar. Tegoroczne dekoracje przygotowały z panią Ewą  
Fedczyszyn. 

Punktem kulminacyjnym był występ pary, która zdobyła tytuł wice-
mistrzów Polski w kategorii juniorów (12 l.) Dawid Sokołowski i Gabry-
sia Dytwińska. Podzielili się oni swoimi doświadczeniami, związanymi 
z codziennym wysiłkiem podczas treningów. Osiągnięcie poziomu, na ja-
kim się dziś znajdują wymaga nie lada wysiłku i ciężkiej pracy. Na kształ-
towanie swojej pasji poświęcają niemal codziennie po trzy godziny. 

Pragniemy również serdecznie podziękować w tym miejscu za Pań-
stwa obecność, która jest dla nas motywacją do działań oraz namacalnym 
znakiem tego, że taniec towarzyski cieszy się wciąż uznaniem i zaintere-
sowaniem. Składamy także podziękowania wszystkim rodzicom, którzy 
przygotowali przepyszne ciasta, a ich ilość i różnorodność zaskoczyła 
wszystkich. Cenna i ważna była dla nas także obecność wszystkich gości, 
którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenia i przybyli, by móc razem po-
dziwiać poczynania młodych tancerzy. Szkoda, że wiadomość o koncer-
cie nie znalazła szerszego zainteresowania. Zapraszamy jednak za rok do 
wspólnego przeżywania emocji związanych z tą najstarszą ze sztuk pięk-
nych – tańcem. Całkowity dochód w wysokości 3009,00 zł zasili budżet 
Rady Rodziców i zostanie przeznaczony na potrzeby uczniów i szkoły.

 Bardzo dziękujemy raz jeszcze wszystkim rodzicom, tancerzom, pra-
cownikom szkoły za wysiłek włożony w trud przygotowania IV edycji 

koncertu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na stronie internetowej szkoły 
i facebooku, wykonanych przez Wiesława Biernata i raz jeszcze do prze-
życia tych pięknych chwil.

Dyrekcja szkoły i wszyscy wychowawcy składają gorące podziękowa-
nia naszym rodzicom za upieczenie wyśmienitych ciast na koncert z oka-
zji Dnia Kobiet.

Paniom: Ewelinie Kossowskiej, Annie Więcewicz, Marcie Zajder,  
Joannie Rewers, Magdalenie Babiak, Bogumile Karaczun, Annie Mu-
siarz, Marcie Namirowskiej, Katarzynie Marzec, Joannie Cabale, Iwonie 
Cenie, Joannie Szafrańskiej, Dominice Ciupie, Barbarze Czapidze, Ane-
cie Maziak, Marioli Szcześniak-Sodolskiej, Marii Bednarz, Agnieszce 
Gajczyk, Henryce Apolinarskiej, Barbarze Pasiak, Magdalenie Pilichie-
wicz, Ewie Staszkiewicz, Marcie Rybotyckiej, Anecie Zmaczyńskiej, 
Beacie Reszko, Agnieszce Lewandowskiej, Małgorzacie Pyś, Justynie 
August, Dorocie Chudzik, Lucynie Kuźniarz, Ewie Niebylskiej, Małgo-
rzacie Apolinarskiej, Agnieszce Spiżewskiej, Anecie Tarasewicz, Annie 
Walenciak, Apolonii Grabskiej-Gajczyk, Marcie Haczeli, Marii Bednarz, 
Marzenie Kasprzyk, Marzenie Wesołowskiej, Annie Misiak, Małgorza-
cie Makuchowskiej, Darii Tarkocie, Monice Ptaszkowskiej, Katarzynie 
Świdnickiej, Marcie Hryciew, Krystynie Polak, Renacie Przywartej,  
Jowicie Małek, Katarzynie Tyczkowskiej, Dorocie Grabskiej, Katarzynie 
Cymerman.
oraz panom: Tomaszowi Jasińskiemu i Mieczysławowi Ferensowiczowi.

Dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim

Taneczny Dzień Kobiet 
w Szkole Podstawowej w Gryfowie

14 marca w bibliotece Gimnazjum otwarto wystawę prac plastycznych 
i fotografii uczennicy klasy 2b Natalii Królak. W uroczystości udział 
wzięli zaproszeni przez młodą artystkę goście: dyrektor Alicja Kownac-
ka, dyrektor Agata Jankowiak, bibliotekarz Anita Ochocka, wychowaw-
ca i nauczyciel plastyki Agnieszka Burbul z klasą 2b oraz klasy 2a i 1c.  
Natalia zaprezentowała prace plastyczne i fotografie na wysokim pozio-
mie artystycznym. Tematem przewodnim wystawy są portrety i krajo-
brazy.

Wystawa prac Natalii
W Gimnazjum
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W SP w Uboczu

Z okazji Dnia Świętego Patryka, obchodzonego hucznie na całym świe-
cie, nasza szkoła postanowiła także w szczególny sposób upamiętnić patrona 
Irlandii i Irlandii Północnej. Uczennica klasy szóstej, Karolina Bogdziewicz, 
przygotowała prezentację multimedialną na temat świętego, dzięki której nasi 
uczniowie dowiedzieli się wielu istotnych informacji. Święty Patryk jest patro-
nem Irlandii, ponieważ jego praca doprowadziła do ewangelizacji północnej, 
środkowej i zachodniej części wyspy. Trójlistna koniczyna (shamrock) nawią-
zuje do dogmatu Świętej Trójcy, kolor zielony jest ściśle związany z zielenią 
wyspy, a 17 marca przyjmuje się za datę śmierci Świętego Patryka. Najważniej-
szą tradycją tego dnia jest noszenie w ubrań w kolorze zielonym. Z tej okazji 
w szkole szkole zorganizowano konkurs na „najlepsze irlandzkie przebranie 
w kolorze zielonym”. Mile widziane było także przebranie skrzata. Ucznio-
wie chętnie przystąpili do konkursu, w którym główną nagrodą było „naczynie 
pełne złota”. Kolejna edycja już za rok. 

Z okazji pierwszego dnia kalendarzowej wiosny postanowiliśmy 
spędzić ten dzień twórczo i aktywnie. Od samego rana uczniowie oraz 
wychowawcy klas tworzyli wspólnie wiosenne dekoracje klasowe. Na-
stępnie odbyło się spotkanie w szkolnej auli w celu wysłuchania montażu 
słowno-muzycznego wykonanego przez uczniów klasy V pod kierunkiem 
Alicji Celejowskiej z okazji Światowego Dnia Wody, który przypada  
22 marca. Po krótkiej przerwie ogłoszono wyniki konkursu „Ekologiczna 
Marzanna”. I miejsce zdobył Filip Majchrowski z kl. 2, II miejsce Kacper 
Majchrowski z kl. 1, III miejsce Bartosz Hasiak z kl. 2. Zwycięzcom 
wręczono nagrody książkowe. Po brawach i gratulacjach chwyciliśmy 
wszystkie wykonane marzanny, gaiki, cymbałki i trąbki i wyruszyliśmy 
wiejską ulicą w poszukiwaniu wiosny. Głośnymi okrzykami zapraszali-
śmy Wiosnę. Mamy nadzieję, że wkrótce u Nas zawita…..

Po sokach i musach nadszedł czas na mleko i jego przetwory. Ucznio-
wie klas I-III pod kierunkiem Alicji Celejowskiej biorą udział w pro-
jekcie „Mamy kota na punkcie mleka” Podczas pierwszego spotkania 
każdy z wielką ochotą wyszukiwał w sklepowych gazetkach artykułów 
nabiałowych: m.in. mleka, kefirów, serów, maślanki, masła, śmietany, czy 
jogurtów – wycinał je i przyklejał na kartkę. Wszyscy dowiedzieli się, że 
białko buduje mięśnie, a wapń wzmacnia kości i zęby. Zajęcia zakończo-
no prezentacją prac z hasłami: „Każdy człowiek zdrowy i chory, wie, jak 
ważne jest mleko i jego przetwory”, „Wie o tym każda Anka, jak pyszna 
i zdrowa jest maślanka”.

Podczas następnego spotkania Kotek Mlekotek wystąpił w teatrzyku 
kukiełkowym i zaprosił dzieci na pyszny koktajl jogurtowo-owocowy, 
który smakował wyśmienicie(…).

Saint Patrick’s Day

Mamy kota na punkcie mlekaPowitanie wiosny – Światowy Dzień Wody 

Alicja Celejowska

Monika Maciejko
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Monika Maciejko

Wernisaż wystawy pana Mariana Lorka „Słomą malowane” mie-
liśmy zaszczyt i przyjemność organizować wraz z Biblioteką Publiczną 
w Bogatyni, skąd pochodzi twórca. Ostatniego dnia marca w naszej ga-
lerii zagościła słoma. Jeszcze niedawno nie mieliśmy pojęcia, że można 
z niej wykonać prawdziwe cuda.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy w Gryfowie gościliśmy wielu 
znamienitych bogatynian: naczelnik wydziału organizacyjno-prawnego 
Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni panią Olimpię Stanaszek, przedsta-
wicieli Bractwa Ziemi Bogatyńskiej oraz współorganizatorów naszego 
wernisażu – pracowników Biblioteki Publicznej w Bogatyni z dyrektorem 
Adamem Balcerem na czele.

Wernisaż był także okazją do spotkania i rozmów na temat przyszłych 
wspólnych przedsięwzięć z członkami stowarzyszenia plastyków boga-
tyńskich „Krecha”.

Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy „Słomą malowane” 
w godzinach pracy gryfowskiej biblioteki. Warto zatrzymać się na chwilę 
w artystycznym centrum miasta, by zobaczyć co tym razem przygotowa-
liśmy dla Państwa. Wystawa będzie czynna do 5 maja.

O AUTORZE:
Marian Lorek należy do grona czołowych artystów regionalnych. 

Przez 35 lat swojej artystycznej działalności stworzył około 2000 prac ze 
słomy z polskich zbóż o bardzo różnorodnej tematyce. Nie czerpie korzy-
ści materialnych ze swojej pasji, wykonane dzieła wystawia na aukcjach 
charytatywnych, obdarowuje nimi przedszkola, szkoły, szpitale, domy 
dziecka. Jego prace znane są mieszkańcom nie tylko Bogatyni i  okolic 
ale całego trójstyku. Organizuje wystawy w Hrádku nad Nisou, Görlitz, 
Frýdlancie. Zapraszany jest również do prowadzenia warsztatów arty-
stycznych, podczas których przekazuje dzieciom i młodzieży technikę 
przygotowania pracy z bardzo dostępnego materiału – polskiej słomy. 

Muzyczna uczta 
dla duszy w M-GOK

W niedzielę, 19 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gry-
fowie Śląskim wystąpiła Dorota Osińska. Przybyłą na koncert publicz-
ność powitała Anna Michalkiewicz, dyrektor M-GOK: Dorota Osińska to 
postać od wielu lat znana w środowisku piosenki aktorskiej i poezji śpiewanej. 
Państwu najbardziej znana jest z programu The Voice of Poland, w którym 
zajęła II miejsce. Jej dotychczasowy repertuar tworzyli najwybitniejsi autorzy 
tekstów i kompozytorzy – Włodzimierz Korcz, Zygmunt Konieczny, Magda 
Czapińska, Jacek Cygan, czy Ernest Bryll… Jak powiedział Marek Piekar-
czyk: „To jedna z tych artystek, której głos sprawia, że na całym ciele ma się 
gęsią skórkę, a łzy same napływają do oczu”.

Dorota Osińska, przy akompaniamencie Pawła Steczka, opowiedzia-
ła publiczności pełną emocji historię życia drobnej, niepozornej kobie-
ty, obdarzonej wyjątkowym, hipnotycznym głosem. Historię okraszoną 
szczyptą humoru, nostalgii, wzruszeń, nadziei i miłości. Artystka uwio-
dła i oczarowała publiczność. To miała być „Kolacja z artystą” – a była 
prawdziwa uczta dla duszy. Po koncercie wiele osób ustawiło się w kolejce 
po płytę pani Doroty i oczywiście po autograf artystki.

Po wielkim wrażeniem występu Doroty Osińskiej był również obecny 
na koncercie Dyrektor MDK w Lubaniu Bartosz Kuświk, którego artyst-
ka tak bardzo urzekła, że postanowił zaprosić ją na występ do Lubania.

Źródło: lwówecki.info

Cuda ze słomy 
w gryfowskiej bibliotece
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10 kwietnia w naszym mieście należał do 
seniorów. O godz. 12.00 w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy i Miasta rozpoczęło się 
wyjątkowe spotkanie, na które przybyli senio-
rzy z Gryfowa a także goście z wrocławskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego 
przy Uniwersytecie Wrocławskim. Spotkanie 
odbyło się w ramach projektu „UTW – Uczyć 
– Tworzyć – Wspierać”. Organizatorzy począt-
kowo obawiali się o frekwencję, jednak zupełnie 
niepotrzebnie. Gryfowscy seniorzy pojawili się 
licznie dowodząc, że jest duże zapotrzebowanie 
na tego typu działania w naszym mieście.

Gospodarzem spotkania w ratuszu był bur-
mistrz Olgierd Poniźnik, który po serdecznym 
powitaniu gości przedstawił zebranym prezen-
tację zdjęciową przybliżającą wrocławianom 
gminę Gryfów Śląski.

Goście, pod opieką koordynatorki projektu 
dr Małgorzaty Malec-Rawiński, przedstawili 
swoje dotychczasowe doświadczenia z działal-
ności UTW i projektu, a także poprowadzili 
animacje grupy senioralnej. W programie spo-
tkania było także zwiedzanie zamku Rajsko 
oraz wystawy „Słomą malowane” Mariana Lor-
ka w galerii gryfowskiej biblioteki. Pracowity, 
pełen wrażeń dzień zakończył się w Bibliotece 
Publicznej, gdzie podsumowano spotkanie, 
wypełniono ankiety badające potrzeby szkole-
niowe lokalnych UTW, ale przede wszystkim 
zainaugurowano działalność Gryfowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kierownikiem 

Mamy Gryfowski Uniwersytet Trzeciego Wieku! 

Nie od dziś wiadomo, że nie można parkować samochodów na chod-
niku przed i obok restauracji Pasja (ul. Kolejowa 25). Jednak coraz częściej 
policja otrzymuje skargi od mieszkańców zdenerwowanych, że przez par-
kujące tam auta nie mogą przejść bezpiecznie chodnikiem np. z wózkiem 
dziecięcym.

Przypominamy zatem, iż na całej długości chodnika (od stacji PKP do 
skrzyżowania z ul. Jeleniogórską) obowiązuje zakaz zatrzymywania się.

Za popełnione wykroczenie grozi mandat karny w wysokości 100 zł 
i jeden punkt karny.

Prosimy kierowców o parkowanie po drugiej stronie ulicy na specjalnie 
do tego celu wyznaczonym parkingu. Z uwagi na liczne skargi mieszkań-
ców, należy liczyć się ze wzmożonymi kontrolami policji w tym miejscu, 
o czym informują Państwa

Życzliwi stróże prawa

Parkowanie za stówkę

gryfowskiego UTW została dyrektor M-GOK 
Anna Michalkiewicz, w skład zarządu weszli: 
Waleria Krawczyk, Grażyna Poprawska, Adela 
Michalik-Zabiegała oraz Dariusz Gonet. 

Następnym działaniem ukonstytuowanej już 
grupy będzie rewizyta we Wrocławiu 17 maja 
2017 roku. 

Zapraszamy 
na wystawę

 rysunku

W piątek 12 maja o godz. 17.00 
w  Bibliotece Publicznej w Gryfo-
wie Śląskim odbędzie się wernisaż 
wystawy rysunku Zofii Dietrich-
-Wojtkiewicz.

Pani Zofia jest malarką-pejzażystką, 
obecnie najchętniej sięga jednak po 
ołówek. Rysuje wyłącznie z natury. 
Mieszka i pracuje w Świeradowie 
-Zdroju.

Zapraszamy serdecznie na majowy 
wernisaż.
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Podziel się z nami swoją pasją

Nasz Mister

Z Jakubem Wolarem półfinalistą konkursu Mister Polski 2017 rozma-
wia Marzena Wojciechowska.

Jakub Wolar to ujmująco skromny, nad wiek dojrzały, poważnie my-
ślący o przyszłości 18-latek, którego życie ostatnio nabrało zawrotnego 
tempa. 11 lutego wystartował na debiutach w kulturystyce i fitness w ka-
tegorii męska sylwetka we Wrocławiu, 12 lutego wziął udział w castingu 
Mister Polski gdzie dostał się do ćwierćfinałowej trzydziestki. (zaprosze-
nie na casting otrzymał od Rafała Jonkisza). 15 lutego odbyła się sesja 
wizerunkowa w Warszawie, a 3 i 4 marca w Rzeszowie w klubie LUKR 
gala ćwierćfinałowa Mister Polski 2017, gdzie stawką było wejście do do 
półfinału. Udało mu się znaleźć w gronie półfinalistów i już za kilka dni 
wystąpił w programie Pytanie na śniadanie Telewizji Polskiej. Półfinał 
Mister Polski planowany jest na koniec czerwca. Ufff.

Kim jest półfinalista konkursu Mister Polski na co dzień?
Jestem uczniem III klasy Technikum Leśnego w Zespole Szkół Ogól-

nokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim. Ekologia jest w kręgu 
moich zainteresowań, stąd biorę udział i wygrywam w konkursach ekolo-
gicznych. Jestem przewodniczącym klasy, a także przewodniczącym Sa-
morządu Szkolnego. Na co dzień można mnie spotkać w gryfowskiej si-
łowni Power Gym, gdzie ćwiczę niemal codziennie. Moim hobby jest także 
kolekcjonowanie autografów, mam ich ok. 500 w tym tak znanych osób, 
jak Lech Wałęsa, Dalajlama, Neymar, Daniel Olbrychski i wielu innych.

Z tego co słyszę masz wiele zainteresowań, jednak ostatnio, dzięki 
konkursowi Mister Polski 2017 uwaga obserwatorów w tym czytelni-
ków Kuriera Gryfowskiego koncentruje się głównie na twojej sylwetce. 
Jak długo i jak ciężko trzeba pracować na taki jej obraz?

Trenuję od grudnia 2014, czyli od piętnastego roku życia. Najpierw 
ćwiczyłem w domu, później w tzw. siłowni w piwnicy, a teraz w Power 
Gym. Stosuję też specjalną dietę dla sportowców. Na początku wiedzę 
na temat ćwiczeń i diety czerpałem z portali tematycznych i sportowych 
forów internetowych. Obecnie robię to pod okiem trenera Power Gym. 

Co cię zmotywowało do zajęcia się kulturystyką fitness?
Początkowo motywowały mnie czasopisma o tej tematyce, spodobała 

mi się praca nad własnym ciałem, dyscyplina, którą trzeba trzymać, by 
osiągnąć efekty, kształtowanie charakteru w wyniku ćwiczeń. Zmoty-
wował mnie też Rafał Maślak, były Mister Polski. Obserwowałem jego 
ścieżkę rozwoju i kariery i myślę, że jest dla mnie obecnie wzorem.

Czy możesz zdradzić czytelnikom Kuriera Gryfowskiego swoje plany 
na przyszłość? Wiążą się kulturystyką, a może modelingiem?

W przyszłości planuję pracować jako trener personalny i instruktor 
fitness. Chciałbym pomagać ludziom w uzyskiwaniu sportowej sylwetki 
i prowadzeniu zdrowego stylu życia.

A co z ewentualną karierą modela? Z tego co wiem, masz już mnóstwo 
fanek, których grono wciąż rośnie?

Nie chcę być modelem zawodowym, ale jeśliby się tak stało, że otrzy-
małbym ciekawe propozycje pracy w sesjach zdjęciowych czy w reklamie 
to chętnie skorzystam. Być może wezmę udział w zawodach w kultury-
styce fitness. Nie traktuję jednak tego jako pomysłu na życie, tylko hobby, 
ewentualnie dorywcze zajęcie.
Życzę ci w takim razie spełnienia planów oraz wygranej w konkursie 
Mister Polski 2017. Gryfów będzie mocno trzymał za ciebie kciuki.
Dziękuję.
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Dzień Kobiet
11 marca w świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim odbyło się spotka-

nie z okazji Dnia Kobiet. Zorganizowały je panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich na czele z panią Bożeną Jagiełło. Był słodki poczęstunek, kwiaty od 
naszych strażaków i życzenia dla kobiet z okazji ich święta. Było słodko 
i wesoło. Już teraz zapraszam na spotkanie za rok.

Sprzątanie sołectwa
Serdecznie dziękuję wszystkim którzy znaleźli czas i chęci, aby pomóc 

przy sprzątaniu naszego sołectwa, a byli to Alicja Jagiełło, Bożena Jagieł-
ło, Waldemar Kosior, Grzegorz Wieliczko oraz nasi strażacy Piotr Jagiełło, 
Grzegorz Cybulski, Piotr Soszka, Szymon Zub, Dawid Berezowski oraz 
Antonii Łoziński. Po sprzątaniu odpoczywaliśmy przy wspólnym ognisku.

Sołtys Anna Wieliczko

Coroczną tradycją sołectwa Proszówka jest udział w gminnym kon-
kursie na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”. Mieszkanki Proszówki 
tradycyjnie uplatają palmę na wzór wileński. Do uplatania palmy panie 
wykorzystują kłosy pszenicy, owsa, zielonego bukszpanu, różnego rodza-
ju traw, gałązek wierzby. Kwiaty wykonują z kolorowego papiery i bi-
buł. W tym roku kwiaty do palmy przygotowały panie: Maria Żabska,  
Danuta Olsiewicz, Irena Wydra, Krystyna Stelmaszek i Rozalia Walenista.  
Palmę uplatały: Zdzisława August i Danuta Olsiewicz a pomagały  
Czesława Radwańska, Maria Baszak i Rozalia Walenista. Jan August ro-
bił kawę i podtrzymywał palmę. Bardzo serdecznie dziękuję za zaangażo-
wanie i podtrzymywanie tradycji uplatania palmy wielkanocnej.

Sołtys Proszówki Jan August

W latach 60-80. w Lwówku Śląskim działała kawiarnia „Rycerska”. 
W czwartki, soboty i niedziele odbywały się w niej dancingi. Grywał tam 
między innymi zespół „Adasie” i zespół Włodzimierza Bondaryka. 

Na zdjęciu od lewej: Stanisław Domański – gitara, Włodek Bonda-
ryk – akordeon, Ryszard Śliwiński – saxofon i klarnet, Roman Kibal-
ski – perkusja, Piotr Markiewka – piano. Zdjęcie wykonano w kawiarni  
„Rycerska” w roku 1965.

Był taki zespół... Wieści z Krzewia

Palma z Proszówki

12 marca po raz drugi odbył się zjazd Krystyn w Lwówku Śląskim. 
Organizatorem zjazdu, tak jak i w ubiegłym roku, była pani Krystyna 
Piotrowicz, radna powiatowa z Lwówka Śląskiego. Oczywiście, jak widać 
na zdjęciu, z zaproszenia skorzystała Gryfowska Kapela Podwórkowa. 
Serdecznie dziękujemy.

Kapela u Krystyn

Za nami trzy intensywne dni. 7 kwietnia graliśmy na wiosenną nutę na 
Jarmarku Wielkanocnym w Szkole Podstawowej w Gryfowie, 8 kwietnia 
w Domu Kultury w Zgorzelcu a w niedziele 9 kwietnia na rynku w Gry-
fowie występ podczas miejskiego Jarmarku Wielkanocnego. 

Trzydniowy maraton kapeli
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Corocznym ukoronowaniem sezonu narciarskiego był Jakuszycki Bieg 
Piastów. W porównaniu z ubiegłymi latami liczba gryfowian znaczą-
co się poprawiła. Na trasach XLI Biegu Piastów wystartowało łącznie 
10 mieszkańców naszego miasta.

Dla niektórych była to kolejna przygoda z biegówkami, kończąca se-
zon. Od juniora do seniora, od tras na dystansie 3 km, aż do 50 km, wszy-
scy dali radę. W tegorocznej edycji Biegu Piastów wzięli udział: Beata 
Grzelczak, Alina Blecharska, Dariusz Majchrowski, Radosław Grzel-
czak, Robert Grzelczak, Stanisław Fronc, Tomasz Fronc, Przemysław 
Fronc, Dominik Blecharski, Adrian Orzechowski oraz Andrzej Ciosk.

Gratulujemy wszystkim naszym krajanom ukończenia biegów i zapra-
szamy do wzięcia udziału w kolejnej przyszłorocznej imprezie festiwalu 
narciarskiego w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach. Do spotkania na jaku-
szyckich trasach w 2018 r. Z gorącymi pozdrowieniami Gryfowska Ekipa 
Narciarzy Biegowych.

Brawo Gryfowianie!
Licznie w XLI Biegu Piastów 2017

Oprac. Robert Grzelczak

Nastał czas na wycinanie drzew. Niestety. Bo pozwolili, bo rentowne, 
bo straszą, bo zasłaniają… Każdy ma swoje racje i powody, mniej lub 
bardziej sensowne. Z bólem serca przyglądam się okolicy, z której znika 
coraz więcej zielonych płuc miasta. Swoją rękę do bezsensownej wycinki 
przyłożyli także niektórzy mieszkańcy ulicy Żeromskiego, Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Na Skarpie”. Podążyli owczym pędem za sporą częścią 
społeczeństwa i postanowili wyciąć zdrowe, nikomu nie wadzące drzewo, 
tylko dlatego, że psuło widok z balkonu. Samozwańczy dendrolog orzekł, 
że grusza jest stara, spróchniała, jednym słowem chora i do niczego się nie 
nadaje, dlatego czym prędzej trzeba się jej pozbyć. Drzewo pospiesznie 
zostało wycięte. Może to tylko jedno drzewo, jednak, to także miejsce 
zabaw dzieci i schronienia w upalne dni. Zastanawia mnie bezmyślność 
i beztroska mieszkańców, którzy szukają problemów tam, gdzie w rze-
czywistości wcale ich nie ma. Spod balkonów na gryfowskich osiedlach 
znikały ławki, bo mieszkańcom przeszkadzali siedzący na nich ludzie. 
Wielokrotnie przeganiano bawiące się pod oknami bloków dzieci, zli-
kwidowano place zabaw, bo przeszkadzały dziecięce rozmowy i krzyki. 
Teraz wycięto zdrowe drzewo, Zastanawiam się do czego jeszcze posuną 
się działający z egoistycznych pobudek ludzie by zapewnić sobie wygodę, 
a nam wszystkim zafundować „betonową pustynię”.

Jerzy Górnicki 
Kto nie kocha drzew 
Miłośnikowi zieleni, panu B.
 
Drzew nie kochają drwale, zabijają bez wystrzału, 
jęk pił odcina po kawałku zieloną kość życia. 
Drzew nie kochają ludzie zapatrzeni w siebie, 
Małe, tłuste korniki, drążące tunele w cudzym życiu, 
nadęte łysiejące stwory z zazdrością patrzące 
na zielone korony, za wysoko wiszące, 
by ukryć w nich tępotę zmarszczek bez czoła. 
 
A drzewa są jak ramiona wrastające w życie, 
powiew wolności, radość śpiewających ptaków, 
jęk zwykłego strachu wśród burz gwałtownych, 
samotność w strugach jesiennego deszczu, 
wiosenna nadzieja życia odnowionego raz jeszcze, 
i śmierć, która wolno zbliża się do każdego. 
 
Warszawa, lipiec 2002

Wycinamy co się da, czyli owczym pędem po Gryfowie

Jarosław Stępiński
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Wiosenne spotkania w bibliotece
W marcu w bibliotece gościliśmy cztery grupy przedszkolaków.  

23 marca odwiedziły nas „Zajączki” czyli grupa 3-4 latków, następnego 
dnia Muchomorki czyli grupa 6-7 latków, 27 marca „Misie” – sześciolat-
ki, a 29 marca przybyły „Wiewiórki” czyli grupa 5-6 latków (...)

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
31 marca w bibliotece odbyły się zajęcia czytelnicze dla 5-6 latków 

z grupy przedszkolnej „Gumisie”. Dzień Książki dla Dzieci to święto 
obchodzone co roku 2 kwietnia, na pamiątkę urodzin duńskiego pisarza 
Hansa Christiana Andersena. (...) 

Niestrudzenie zachęcamy gryfowskie maluchy do czytania
Dziewczynka z zapałkami i nie tylko

Spotkanie z dziećmi z klasy III w filii biblioteki w Rząsinach, tym 
razem odbyło się z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dla Dzieci. 
Rozpoczął je sam pan Andersen swoją bajką „Dziewczynka z zapałkami”. 
W rolę dziewczynki wcieliła się Kornelia Koman, w rolę jej babci Maja 
Szukiel, a bajkopisarza zagrała niżej podpisana bibliotekarka (…).

Jadwiga Miłan

Więcej zdjęć i informacji o czytelniczych przedsięwzięciach na stronie in-
ternetowej biblioteki www.biblioteka.gryfow.pl i naszym profilu na FB  
www.fb.com/biblioteka.gryfow 

Jak co roku koło biblioteczne z filii biblioteki w Uboczu wzięło udział 
w Powiatowym Konkursie Dekoracji Stołów Wielkanocnych w Wojcie-
chowie. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a sam konkurs przebiegał 
w ludowej atmosferze oraz iście wielkanocnym nastroju. Nasz stół otrzy-
mał wyróżnienie i jak zawsze atrakcyjną nagrodę rzeczową.

Wyróżnienie dla koła bibliotecznego
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25 marca w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Ślą-
skim z okazji Pierwszego Dnia Wiosny odbył się Turniej Piłki Siatko-
wej o puchar Burmistrza Gryfowa Śląskiego. W turnieju wzięło udział 
5 zaprzyjaźnionych drużyn: Janowice Wielkie, Lubań, ARF Barcinek, 
Piechowice, Gospodarze Gryfów Śląski Gra była bardzo wyrównana 
i zacięta. W ostateczności to drużyna z Janowic Wielkich, zajęła pierwsze 
miejsce. Na drugiej pozycji uplasowała się ekipa z Piechowic, a trzecie 
miejsce przypadło gospodarzom.

Dziękuję bardzo sponsorom: burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi 
za ufundowanie wspaniałych pucharów i restauracji OBORA za zapro-
szenie (po turnieju), na poczęstunek.

II miejsce orlików Akademii Piłkarskiej Gryfów Śląski w halowym turnieju piłki 
nożnej, który odbył się 12 marcaw Pieńsku. Przegraliśmy w finale po rzutach karnych 
z Nysą Zgorzelec. Jak się często mówi, karne to loteria. 

Można by tu wiele pisać, lecz najważniejsze jest to, że gdzie się nie pojawiamy to 
stajemy na podium, zyskujemy nowych kolegów, znajomości, wiele drużyn zaprasza nas 
na turnieje czy mecze sparingowe. Kolejny raz królem strzelców turnieju został Miłosz 
Listwan, a najlepszym bramkarzem Damian Lewandowski. 

Mariusz Kozak 

Turniej 
Piłki Siatkowej

Przyszła wiosna i rozgrywki piłkar-
skie ruszyły pełną parą nawet w klasie 
B. Zryw Ubocze pod okiem grającego 
trenera Krzysztofa Śliwińskiego treno-
wał dzielnie na sali w Biedrzychowicach 
oraz na gryfowskim orliku, w trzech spa-
ringach odnieśliśmy jedno zwycięstwo 
a dwa mecze nieznacznie przegraliśmy. 
W premierowym występie na boisku 
bocznym w Gryfowie   zwyciężyliśmy 
5-4 z  SKS Pławna, w następnym meczu 
przegraliśmy 1-3 z liderującym Strzy-
żowcem po dobrym meczu, gdzie zabra-
kło trochę szczęścia w końcówce. Nasza 
drużyna pozyskała kilku nowych graczy 
tj. Mateusza Kusiakiewicza. Mateusza 
Jenka, Piotra Baszaka, Bartka Ścigana 
i weterana gryfowskich boisk Roberta Dżamalisa 
– czyli mamy mieszankę młodości i graczy doj-
rzałych.

Na zdjęciu prezentujemy się w nowych stro-
jach, za tydzień na boisku w Uboczu postawiony 
będzie kontener stanowiący szatnię i prawdopo-

Wiosna w sporcie gminnym

dobnie będziemy mogli grać po 6 latach u siebie.
Atmosfera w zespole jest dobra, więc o wyniki też 
powinniśmy być spokojni Druga drużyna z naszej 
gminy Rolnik Rząsiny po dwóch remisach ligo-
wych zajmuje dobre 5 miejsce. W klubie obyło się 
bez transferów, doszli młodzi gracze, którzy będą 
z dumą reprezentować klub. Najważniejszym 

problemem jest obecnie stan boiska, nad którym 
wypadałoby popracować. 23 kwietnia odbędą się 
derby gminne i tu zawsze dochodzi do napięć, 
jak w starym grodzie Krakowie nikt nie chce być 
dziadem tylko panem – jak będzie pokaże czas.

Marek Baszak

Kolejne podium 
Akademii Piłkarskiej

Mariusz Kozak


