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Wydarzyło się w trakcie ferii...

Występ zespołu StigmA.

Warsztaty glinolepienia w M-GOK.

Malowanie pingwinów...

Dzień Babci i Dziadka... ...i bal karnawałowy w bibliotece w Rząsinach.
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Występ zespołu StigmA.

Zespół All Lies Reserved w akcji.

Bal przebierańców i urodziny w bibliotece w Gryfowie

...i Dzień Babci i Dziadka w bibliotece w Uboczu.
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Na czas ferii od 16-27  stycznia br. placówka kultury w Gryfowie Śląskim przygotowała bogaty 
program zajęć. Każdy, kto nie wyjechał poza granice Gryfowa, mógł skorzystać z różnych zajęć i 
na pewno znalazł coś interesującego dla siebie. Jak spędzano ferie? Zajęcia plastyczne, taneczne 
oraz wokalne to niektóre z zajęć, które czekały na wszystkich w Gryfowskim Ośrodku Kultury. 
Pod okiem instruktorów można było spróbować swoich sił w tańcu, śpiewie, w wyrobie biżute-
rii  oraz warsztatach teatralno- plastycznych. Było także filmowo, gdyż emitowane były filmy dla 
najmłodszych oraz starszej  młodzieży. Projekcje filmów „Auta 2”, „Kung Fu Panda 2” oraz „RIO” 
pobiły rekordy frekwencji. Ponadto codziennie od poniedziałku do piątku można było pograć w 
tenisa stołowego. Wszystkie zajęcia były bezpłatne. Mamy nadzieję, że nasze propozycje sprostały 
oczekiwaniom wszystkich uczestników i czas spędzony  w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury 
nie był czasem zmarnowanym. Dziękujemy wszystkim dzieciom – tym większym i mniejszym 
– oraz ich rodzicom za 10 wspaniałych dni wspólnej zabawy !!!

W programie „Feriujemy na maxa” dzie-
ci:  malowały zimę, robiły kabaret (świetnie im 
wyszło parodiowanie postaci z wierszy Tuwima 
i Brzechwy), jako „Sieciaki” buszowały bez-
piecznie w Internecie, z gazet, mąki i kleju lepiły 
niesamowite bałwany, odtwarzały „Uroki zimy”  
z użyciem bibuły i styropianu, z plasteliny lepiły 
miniaturowe postacie bajkowe, spotkały się z 
„Dziewczynką z zapałkami”, a na koniec urządziły 
sobie wielki  karnawałowy bal przebierańców, na 
którym niespodzianką był tort z okazji urodzin 
Kasi Kotarby.  Było gwarno, tłoczno i wspaniale, 

27 stycznia Gryfów Śląski z energią i „powe-
rem” pożegnał ferie.  Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury w Gryfowie Śląskim wraz z zespołem 
Rewolucja zorganizował koncert "Rockowe 
Pożegnanie Ferii". Imprezę rozpoczął występ, 
angażującego się w wiele akcji charytatywnych, 
zespołu Rewolucja. Oprócz swoich autorskich 
kawałków grali covery piosenek znanych ro-
ckowych zespołów.

O 18:00 grono słuchaczy było jeszcze nie-
wielkie, jednak sytuacja szybko ulegała zmianie 
wraz z kolejnymi kawałkami granymi przez 
Rewolucję. W mocniejszy klimat metalu prze-
niósł publikę zespół All Lies Reserved. Roz-
kręcona po występie Rewolucji publiczność, 
mimo zmęczenia nie przestawała się bawić i 
pod sceną wciąż było widać szalejących fanów. 
Na zakończenie odbył się debiutancki występ 
zespołu StigmA – czyli grupy znanej jako Bur-
del – prezentujący nowy projekt.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rewo-
lucja zasługują na gromkie brawa za organiza-
cję tej imprezy. Osoby, które czują imprezowy 
niedosyt po Rockowym Pożegnaniu Ferii, 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury zaprasza już 
24 lutego na kolejny koncert, tym razem w stylu 
hip-hop'owym.

Jak minęły ferie 
w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury

Rock 
w M-GOK

ad

Paulina Przyszlak

Maksymalnie wykorzystany czas
o czym świadczą zadowolone miny dzieci w licz-
nych galeriach zdjęć na stronie biblioteki www.
biblioteka.gryfow.info oraz opinie rodziców, 
które są dla nas bardzo cenne. Pomysłodawcą, 
organizatorem i wodzirejem wszelakich zajęć była 
bibliotekarka i niestrudzona animatorka zabawy 
Jolanta Kuczyńska. Na zakończenie ferii każde 
dziecko otrzymało opaskę odblaskową.

Dziękujemy pani Małgorzacie Wnukowicz 
za ufundowanie balonów oraz opasek odblasko-
wych.

Dzieci z filii biblioteki w Uboczu podczas ferii 
odkrywały Królestwo Wiecznego Śniegu, czyli Bie-
guny: Północny i Południowy. Obejrzały prezentację 
multimedialną o Alinie i Czesławie Centkiewiczach 
i  ciekawostkach opisujących Antarktydę. Następnie 
wysłuchały czytaną przez Paulinę Barszczowską 
książkę pt. Zaczarowana zagroda. Na jej podstawie 
różnymi technikami plastycznymi wykonywały 
pingwiny z gatunku Adeli. Inną ciekawą atrakcję 
stanowiły bajki prezentujące zwierzęta żyjące na 

Bez śniegu też można się bawić – tak brzmiało 
hasło pierwszego dnia ferii, a tu niespodzian-
ka – zrobiło się biało! Nadeszła zima, ale to nie 
zmieniło naszych planów. Codziennie przez 2 
tygodnie każdy mógł sobie znaleźć jakieś ciekawe 
zajęcie. 23 stycznia,  jak co roku, obchodziliśmy 
Dzień Babci i Dziadka. Nasi goście otrzymali 
kwiatki i laurki przygotowane przez swoje wnuki. 
Nie zabrakło słodkiego poczęstunku, na który 
złożył się mix domowych ciast. Dziadkowie byli 
bardzo wdzięczni za pamięć i prosili o częstsze 
spotkania. 

We współpracy z panią Dorotą Proracką 
udało się zaprosić na spotkanie pana Andrzeja 
Dziekańskiego, który pokazał dzieciom trój-
wymiarowe składanki origami. Okazało się, że z 
papieru można wyczarować wszystko:  łabędzia, 
sowę, jajko, koszyczek i wiele, wiele innych rzeczy. 
Praca wymaga jednak dużo cierpliwości i spraw-

W Królestwie Wiecznego Śniegu
Antarktydzie. Dzieci w ferworze zabawy nie zapo-
mniały oczywiście o swoich babciach i dziadkach. Z 
okazji ich święta przygotowały inscenizację słowno
-muzyczną oraz wręczyły wykonane własnoręcznie 
laurki i upominki. Spotkanie przy słodkim poczę-
stunku odbyło się 24 stycznia.  Przybyło ponad 20 
babć i dziadków. Nie obyło się oczywiście bez 
naszych seniorek, które zostały również zaproszone 
na tę uroczystość. Wszyscy wyśmienicie się bawili 
uczestnicząc w wielu atrakcyjnych konkursach 

m.in.: jedzeniu banana na czas, tańcu z kapeluszem, 
rysowaniu portretu wnucząt z zawiązanymi oczami, 
kalamburach. W trakcie ferii dzieci korzystały rów-
nież z programu edukacyjnego FunEnglish ucząc się 
w ten sposób języka angielskiego poprzez zabawę. 
Chłopcy toczyli też rozgrywki w tenisa stołowego. 

Na początku stycznia Klub Seniora działający 
przy filii biblioteki w Uboczu spotkał się z zespołem 
Gryfowianie przy wspólnej biesiadzie i kolędowaniu. 
Jak widać, mroźne zimowe dni można sobie ocieplić 
i uatrakcyjnić w miłym i serdecznym gronie.

nych rąk. Efekty tego spotkania można podziwiać 
w bibliotece. 

Kolejnymi zaproszonymi gośćmi byli Zofia i 
Łukasz Sompolińscy. Pokazali nam, jak wykonać 
piękne kartki okolicznościowe według własne-
go pomysłu. Zainteresowanie było ogromne, w 
naszej małej bibliotece zmieściło się ponad 20 
osób i wszyscy dzielnie pracowali, a efekty ich 
pracy mogliśmy oglądać po zakończeniu zajęć. 
Goście obiecali nam powtórzyć takie spotkanie. 
Składamy im serdeczne podziękowania za nie-
odpłatny przyjazd i przeprowadzenie warsztatów 
zajęciowych oraz za materiały do wykonywania 
prac. Turniej gier komputerowych i planszowych 
okazał się zaciętą walką o I miejsce. Wywalczył je 
Norbert Koman. Drugie miejsce zajął Dariusz 
Sokołowski,  a trzecie Damian Kamiński. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane 
przez niżej podpisaną. 

Na zakończenie ferii dzieci wykonywały maski 
na bal karnawałowy, na którym następnie wspa-
niale się bawiły. Dla wielu ferie trwały za krótko. 
Na szczęście już za rok w rząsińskiej bibliotece 
kolejna ich odsłona. A o wiele wcześniej odbędą 
się zajęcia… wakacyjne. Do zobaczenia.

Laba w Rząsinach w pigułce

Jadwiga Miłan

M.

Joanna Czerwiec

Balem Przebierańców zakończyły sie ferie 
zimowe w Krzewiu Wielkim. Dzięki dobrej 
współpracy biblioteki, pani sołtys wsi i świet-
licy środowiskowej, uczestnicy zabawy mieli 
zapewniony pełny zakres atrakcji. Były tańce, 
konkursy, zabawy i słodki poczęstunek. Każdy 
uczestnik spotkania na zakończenie otrzymał 
nagrodę niespodziankę. Krzewie jest małe, 
ale bawić się potrafi! Już dziś wszystkie dzieci 
zapraszamy na kolejne, organizowane przez 
powyższe trio imprezy.

W Krzewiu na balowo

Bronisława Kunkiewicz
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Jeszcze dzisiaj idąc na spacer w okolicach 
dworca kolejowego w Gryfowie można na-
potkać murowane bunkry wartownicze z 
okresu II wojny światowej. Chodząc po łąkach 
i zaroślach zauważamy przypadkowe oczka 
wodne, nienaturalne pagórki i wzniesienia. 
Są to pozostałości po miejscach, gdzie kiedyś 
stały słynne działa niemieckie Flak-88 mm i 
okopane czołgi. Ze spokojnego sennego mia-
steczka zagubionego w Górach Izerskich, na 
początku 1945 roku  Gryfów stał się miastem 
przyfrontowym. W słoneczną styczniową 
niedzielę przelatywała nad Gryfowem ame-
rykańska eskadra bombowców. Ogłoszono 
alarm! Nad miastem doszło do walki, którą 
podjęły nieliczne niemieckie myśliwce Me 
-109. Jak wspomina Reinhard Fritsch, były 
mieszkaniec naszego miasta, jeden z Messers-
chmittów 109 został zestrzelony w okolicach 
Biedrzychowic. Przez miasto przemieszczały się 
tłumy uciekinierów, wozami konnymi,  z wóz-
kami ręcznymi, tobołami na plecach. Wszyscy 
uciekali przed nadchodzącymi Rosjanami. Naj-
gorzej było – wspomina dalej były mieszkaniec 
naszego miasta – gdy do dyżurów nocnych na 
stacji wyznaczono nas, 15 letnich wówczas chłop-
ców. Mieliśmy wydzielony pokój w hotelu Elsne-
ra, (dziś "Stacja nad Kwisą")  wyposażony w żoł-
nierskie prycze, na których mogliśmy się zdrzem-
nąć. Jednak rzadko mieliśmy okazję do drzemki, 
często biegliśmy z hotelu na peron kolejowy, gdzie 
stały pociągi z rannymi. Musieliśmy ich przenieść 

z wagonów do stojących przed dworcem sanita-
rek. Dalej rannych przewożono do sanatorium 
Birkenhof. Płacz, wycie, przekleństwa, cierpienie 
żołnierzy było moim pierwszym spotkaniem 
z okropnościami wojny, która nieuchronnie 
zbliżała się do Gryfowa. 16 lutego wojska 
radzieckie dotarły do Lwówka Śląskiego. Walki 
toczyły się więc 15 kilometrów od Gryfowa. 
Słychać było kanonadę armat i dźwięk organów 
Stalina –  jak Niemcy nazywali katiusze. Władze 
gryfowskiego NSDAP podjęły decyzję o ewaku-
acji kobiet i dzieci z miasta. 22 lutego specjalny 
pociąg odjechał z Gryfowa. Tylko 7 kilometrów 
dzieliło już Gryfów od linii frontu. Dookoła stacji 
kolejowej okopano około 100 dział Flak-88 mm. 
Niemcy rozpaczliwie bronili linii kolejowej Zgo-
rzelec – Wałbrzych. Gryfów był ważnym węzłem 
kolejowym. Na drogach wylotowych z Gryfowa 
ustawiane były zapory przeciwczołgowe. W mie-
ście przebywały rozmaite jednostki wojskowe. 
Ludność cywilna, która pozostała, włamywała się 
do spożywczych sklepów i mieszkań pozostawio-
nych przez uciekinierów w poszukiwaniu żywno-
ści. Nad dworzec kolejowy co rusz nadlatywały 
bombowce radzieckie, lecz nie miały szans na 
zrzucenie bomb, szaleńcza kanonada  dział 
skutecznie ich odstraszała. W okolicach Ubo-
cza dopadli jednak pociąg z amunicją. Do 
późnej nocy słychać było wybuchy granatów z 
czterech trafionych wagonów. W marcu 1945 
roku dni były mroźne, ale bez śniegu. Pozo-
stałych w mieście cywili starszych mężczyzn, 

Działo się w Gryfowie – rok 1945 cz. I
niepełnoletnich chłopców, młode kobiety wysła-
no do kopania okopów. Najpierw na linii Gryfów 
- Krzewie Wielkie, potem budowano okopy na 
wzgórzach w okolicy Ubocza w kierunku Nowej 
Świdnicy. W marcu wojska niemieckie odbiły Lu-
bań na krótko zajęty przez wojska radzieckie. W 
Gryfowie w marcu i kwietniu 1945 roku stacjo-
nował regiment pancerny "Gross Deutschland". 
Zjawił się też dowodzący armią "Środek" feld-
marszałek Schorner. Przemykał swoim wozem 
ulicami Gryfowa i wprowadzał żelazną dyscypli-
nę w swoich oddziałach. Żandarmeria wojskowa 
bez pardonu wykonywała rozkazy feldmarszałka, 
rozstrzeliwując bądź wieszając dezerterów. Po 
wojnie feldmarszałek odsiedział w RFN 4 lata 
w więzieniu za wydanie rozkazu – „Każdy 
żołnierz będący poza linią frontu bez pisem-
nego rozkazu zostanie rozstrzelany”. Zdaniem 
niemieckich byłych wojskowych, był to rozkaz 
bezsensowny i niewykonalny w tamtej sytuacji. 
Sam zresztą pozostawił swoją armię 9 maja 
dezerterując i poddając się Amerykanom. Po 
wojnie był krytykowany, że nie wykorzystał 
swojej pozycji i nie negocjował z Ameryka-
nami lepszych warunków kapitulacji, a tym 
samym pozostawił swoich żołnierzy w rękach 
Rosjan.

na podstawie wspomnień Reinharda 
Fritscha byłego mieszkańca Gryfowa Śląskiego 

Jan Wysopal

Pieszym/rowerzystą poza miastem być
Lecą z głów czapki z daszkiem, berety mo-

herowe i te z antenką. Spadają kapelusze. Woda 
wlewa się do gumofilców, butów sportowych i 
szykownych pantofli. Gdyby na rękawach ucz-
niów były tarcze szkolne, to zostałyby zdarte. 
A oni pędzą! W samochodach małych i ogrom-
nych. I jest ich całe mnóstwo! Coraz więcej! A 
drogi łączące wioseczki i przysiółki z miastecz-
kami – często bez poboczy, chodników, ścieżek 
rowerowych. A dziurawe krawędzie jezdni – peł-
ne paskudnej brei śniegowej, wiosennego błota 
lub wody z letniego deszczu.

Dlaczego ten samochód zmusza młodą mamę 
z wózkiem do ucieczki na skraj rowu? Dlaczego 
tamten próbuje wepchnąć starszego pana z za-
kupami do kałuży? A jeszcze inny – wyprzedza 
rowerzystę „na trzeciego” na wąskiej drodze? 
Bywa, że zwyczajna, powszednia, piesza/rowe-
rowa droga do szkoły, pracy, lekarza, urzędu lub 
kościoła staje się niebezpieczna. Nastał już chyba 
czas, aby – trochę żartem, trochę gwałtem, iro-
nicznie i poważnie – napisać tak...

Na kolana, kierowcy – łobuzy, sypać głowę 
popiołem, jeśli zdarzyło wam się, szczególnie – 
gdy deszcz lub śnieg, a na szosie – ślisko i mokro, 
nie zwolnić przejeżdżając obok rowerzysty/
pieszego! A jeśli czynicie jeszcze gorzej, czyli 
próbujecie wymusić na pieszym, na drodze bez 
pobocza, jego wejście do rowu/kałuży, to sma-
żyć będziecie się w piekle! Biada wam! Niech 
wasze opony przedziurawią się, a przekraczające 

dozwoloną prędkość samochody wylądują w 
najbliższym rowie! Tego życzy wam każdy ochla-
pany niezmotoryzowany. 
Strzeżcie się! I zmieńcie się! 

Pieszy/rowerzysta nie wprowadza do at-
mosfery dwutlenku węgla będącego wynikiem 
spalania benzyny w silniku i innych paskudnych 
związków wylatujących z samochodowych rur 
wydechowych. Opóźnia więc procesy ocieplania 
klimatu, zanieczyszczania Matki Ziemi i wyczer-
pywania się surowców energetycznych.

Populacja Człowieka Pieszego/Rowerowe-
go istnieje jeszcze w naturze (i ma się dobrze) 
dzięki instynktowi samozachowawczemu oraz 
pewnej odmianie Człowieka Samochodowego, 
która jest mu życzliwa. Odmiana owa stanowi 
jeszcze przewagę liczebną, jednak wykazuje już 
tendencje drastycznie malejące. Czy wyginiemy 
jak dinozaury?

Każdy pieszy/rowerzysta poprawia swoją 
kondycję fizyczną i stan zdrowia, dzięki czemu 
łyknie mniej medykamentów z listy leków refun-
dowanych. Jazda na rowerze zmniejsza również 
prawdopodobieństwo wylądowania u ortopedy 
w charakterze pacjenta potrzebującego protezy 
zastałego stawu biodrowego lub kolanowego, 
czyli zastosowania wysokospecjalistycznej, 
wściekle kosztownej procedury medycznej. 
Więcej środków w NFZ zostaje dla kierowców. 
Z tego samego powodu niepotrącanie pieszych/

rowerzystów jest również zasadne.

Pieszy/rowerzysta w sposób znikomy zuży-
wa nawierzchnię dróg publicznych. Nie za jego 
przyczyną drogi muszą być nieustannie napra-
wiane. Czynią to wielotonowe ciężarówki. Przez 
szacunek dla posiadanych gabarytów/parame-
trów pojazdy te, zamiast rozbryzgiwać kałuże na 
podrzędnych drogach, powinny jednak wjechać 
na tory, na autostrady. Piękne zawołanie ich kie-
rowców – Szerokości! – wyłącznie tam może być 
spełnione!

Niebezpieczny zakręt, śliska nawierzchnia, 
kilkaset metrów dalej, kilkanaście sekund wcześ-
niej... Pieszy/rowerzysta jest być może Aniołem 
Stróżem rozpędzonego kierowcy. Wymuszając 
chwilowe spowolnienie szaleńczej jazdy, ustrze-
że go przed zderzeniem z wypadającym właśnie 
z zakrętu innym rozpędzonym. 

Informacyjne serwisy drogowe rzadko przy-
pominają kierowcom o konieczności zachowania 
szczególnej ostrożności przy wymijaniu/wyprze-
dzaniu pieszego/rowerzysty. I zachowaniu odle-
głości – bezpiecznej dla niezmotoryzowanych. Z 
przekazywanych tam treści wynika, że po dro-
gach, szczególnie po zmierzchu, poruszają się 
wyłącznie nieodpowiedzialni, pijani i nieoświet-
leni osobnicy, którzy przeszkadzają trzeźwym i 
roztropnym kierowcom w pokonywaniu dróg z 
dozwoloną prędkością. Nie ma sprawiedliwości! 

Z oburzeniem

Ekologicznie

Medycznie

Z troską o finanse publiczne

Metafizycznie

Ze smutkiem i melancholią
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Jestem inwalidą II grupy, mam niską 
rentę, która nie wystarcza „od pierwszego 
do pierwszego”.

Chciałbym podjąć jakąkolwiek pracę, 
ale wszędzie odprawiają mnie z kwitkiem 
ze względu na moje nazwisko. Mam braci, 
którzy są w konflikcie z prawem i z tego są 
znani w okolicach Gryfowa. Ja  nie byłem 
karany. Obszedłem wiele miejsc pracy, ale 
nigdzie mnie nie chcą. Podejmę każdą pracę 
nawet za niewielkie pieniądze. W wolnych 
chwilach dbam o ulicę – zamiatam, odśnie-
żam (co mogą potwierdzić sąsiedzi). Jeśli 
trzeba komuś pomóc, to chętnie pomagam.

Bardzo bym prosił o kontakt dobrych 
ludzi, którzy mogliby mi dać jakiekolwiek 
zajęcie za niewielkie pieniądze. Będę bardzo 
wdzięczny.

Grzegorz Trzaska
ul. Wojska Polskiego 38/2

Gryfów Śląski

Opis relacji między kierowcą a pieszym/rowe-
rzystą jest taki, jak w dowcipie: komputer się 
zawiesił, a wszyscy walą w monitor! 

Być może każdy rower powinien być fa-
brycznie wyposażony w odpowiedniej długości 
szpikulec, który wymuszać będzie na kierowcy, 
dbającym przecież o swój samochód, zachowa-
nie właściwej odległości od wyprzedzanego ro-
werzysty. W przeciwnym razie karoseria boczna 
zostanie zarysowana bądź pomalowana niezmy-
walną farbą. Oj! Kolorowo byłoby na drogach! 
Być może to jedyny sposób, aby  wszyscy użyt-

kownicy dróg czuli się na nich bezpiecznie i byli 
traktowani równoprawnie. 

...inne możliwe sposoby, którymi czytelnicy-
kierowcy sami potrafią uzasadnić (i wprowadzić 
w czyn) potrzebę życzliwości wobec pieszego/
rowerzysty. Czyli – normalności.

. 
Mało mamy dobrych dróg. Idzie wiosna. Bę-

dzie nas – pieszych i rowerzystów – coraz więcej. 
Akcję – Człowiek Samochodowy przyjacielem 
Człowieka Rowerowego i Pieszego – zacząć czas!

Przypominamy, że każdy uczestnik ruchu dro-
gowego musi:
– obserwować wszystko, co dzieje się wokół 
niego,
– umieć dostosować się do zmieniających wa-
runków drogowych,
– zachować szczególna ostrożność,
– pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania.
Rowerzyści, jeżeli nie ma drogi dla rowerów, po-
winni jechać poboczem lub prawą stroną jezdni 
blisko prawej jej krawędzi. 
Rowerzystom zabrania się: 
– jazdy rowerem niesprawnym technicznie, 
– jazdy rowerem w stanie nietrzeźwości lub pod 

wpływem innych niedozwolonych środków.,
– jazdy bez trzymania co najmniej jednej 
ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach, 
– czepiania się pojazdów, 
– dopóki nie ukończą 17 lat – przewożenia na 
rowerze innych osób. 

Kierowcy samochodów powinni pamiętać, że: 
– rowerzyści i piesi uczestnicy ruchu drogowego 
w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów sa-
mochodów pozbawieni są jakiekolwiek ochrony. 
Są oni całkowicie odsłonięci i narażeni w przy-
padku kolizji, wypadku drogowego, potrącenia, 
uderzenia, itd., na bardzo poważne obrażenia 
ciała lub nawet na śmierć. 

Wszystkim kierującym pojazdami przypomi-
namy zatem o: 
– niekierowaniu  pojazdami będąc w stanie nie-
trzeźwości lub pod wpływem innych nie dozwo-
lonych środków, 
– nieprzekraczaniu  dozwolonej prędkość pojaz-
dów,
– prawidłowym wykonywanie manewrów – 
głównie wyprzedzania, 
– utrzymywania stosownego dystansu po-
między pojazdami i innymi użytkownikami 
ruchu drogowego, (W razie wyprzedza-
nia pojazdu jednośladowego bezpieczny 
odstęp nie może być mniejszy niż 1 m) 
– stosowaniu pasów bezpieczeństwa i urzą-
dzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci, 
– dbania o prawidłowy stanu techniczny pojaz-
dów,
– przestrzegania przepisów ruchu drogowego, 
– zwracanie baczniejszej uwagi na innych użyt-
kowników dróg. 

Od redakcji:
W związku publikacją felietonu Człowieka Rowerowego zwróciliśmy się do Oficera Prasowego 

KPP Lwówek Śląski  asp. szt. Marka  Madekszy  o dodanie  tzw. informacji kodeksowych,  które byłyby 
pomocne zarówno dla rowerowego, jak i samochodowego człowieka. 

PS. Po drogach, kierowco miły, poruszają się rów-
nież twoje dzieci i wnuki, babcie i matki, tata, ku-
zynka i szwagier, miła pani z kiosku, sympatyczny 
staruszek z drugiego piętra, sąsiad zza płota i 
ojciec Mateusz...
PS2. Są kłopoty ze znalezieniem słów i formy, 
którymi można byłoby zwrócić się do Samocho-
dowych Ludzi wyprzedzanych odgłosem basów 
na maxa i śmigających tak, że kształtu samocho-
du nie dostrzeżesz. Ładni, młodzi, uśmiechnięci. 
Szkoda ich. Szkoda byłoby pakować ich ciała do 
czarnych worków.

21 maja 2011 r. weszła w życie nowelizacja 
prawa o ruchu drogowym. W myśl zmian, 
rowerzyści nabywają więcej praw w stosunku 
do kierowców samochodów i zyskują więcej 
możliwości jazdy chodnikiem, pod warunkiem 
ustępowania pierwszeństwa pieszym.

Przede wszystkim rowerzyści mają obowią-
zek poruszania się po drodze dla rowerów lub 
specjalnie wyznaczonych pasach ruchu. W każ-
dym przypadku, kiedy zmuszeni okolicznoś-
ciami wjadą na chodnik, muszą zachowywać 
szczególną uwagę i ustępować pierwszeństwa 
pieszym.

Nowe przepisy umożliwiają jednak częstsze 
korzystanie z chodników. Obecnie mogą się 
po nich poruszać pod warunkiem, że chodnik 
jest szerszy niż dwa metry i biegnie przy dro-
dze z ograniczeniem prędkości większym, niż 
50 km/h. Według nowelizacji można zjechać 
rowerem z drogi w czasie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych, jak śnieg, ulewa, 
silny wiatr czy gołoledź.

Dla kierowców ważne jest, że rowerzyści 
mogą ich omijać z prawej strony, kiedy ci stoją 
w korku. Przy skrzyżowaniach z sygnalizacją 
świetlną będą też powstawać tzw. śluzy dla 
rowerów, które umożliwią rowerzystom zajęcie 

miejsca przed stojącymi samochodami. Ma to 
ułatwić rowerzystom skręcanie w lewo i zwięk-
szyć bezpieczeństwo przez to, że rowerzyści 
będą dla kierowców bardziej widoczni.

Nowe przepisy uwzględniają powstawanie 
specjalnych pasów ruchu dla rowerów. Będą się 
one znajdować z prawej strony jezdni, a rowe-
rzysta jadący na wprost takim wyznaczonym 
pasem będzie miał pierwszeństwo przed samo-
chodami skręcającymi w prawo. Nowelizacja 
likwiduje ponadto zapis, który każe rowerzyście 
jadącemu prosto ścieżką rowerową ustąpienie 
pierwszeństwa samochodowi, który skręca z 
drogi poprzecznej.

Nowa ustawa pozwala też prowadzącym jed-
noślady na korzystanie ze środkowej części pasa 
na rondzie. Dotychczas mogli oni korzystać 
wyłącznie ze skrajnej prawej części. Ta zmiana 
ma zminimalizować ryzyko wymuszenia na 
jadącym prosto rowerzyście pierwszeństwa 
przez samochód, który zmienia pas zjeżdżając 
z ronda.

Rowerzyści mogą też podróżować jeden 
obok drugiego, jeśli nie spowoduje to utrudnień 
w ruchu. Dotychczas było to zabronione. …..

Innowacyjnie-machiawellicznie
I na sto dwadzieścia trzy

A na koniec – przyjaźnie, 
z nadzieją, mimo wszystko

Warto pamiętać 
o nowelizacji

Wygrzebane w Internecie:
IW - Człowiek Rowerowy

Pozostawiony 
na łaskę losu

Listy 
do redakcji

Kodeksowo...



  OGŁOSZENIE
Kierownik budowy z uprawnieniami do 
kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz dużym do-
świadczeniem zawodowym 
podejmie nadzór nad pra-
cami przy budowie domków 
jednorodzinnych i innych 
obiektów.                            

Tel.: 607-500-211
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Obchody 770-lecia Gryfowa Śląskiego

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski in-
formuje, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w 
życie uchwała Nr XIV/68/11 Rady Miejskiej Gmi-
ny Gryfów Śląski w sprawie opłaty od posiadania 
psów. Uchwała zobowiązuje właściciela psa do 
uiszczenia opłaty w kwocie 30,00 zł rocznie za 
pierwszego psa, a za każdego kolejnego 20,00 
zł. Opłatę należy uiścić bez wezwania do dnia 
30 kwietnia roku podatkowego w kasie Urzędu 
Gminy i Miasta lub na rachunek bankowy Urzę-
du nr 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106.

Opłata za 
posiadanie psa

Komitet Organizacyjny „Kwisonaliów” jednogłośnie podjął decyzję, aby w tym roku nie orga-
nizować „Kwisonaliów” 2012. Uzasadnieniem tej decyzji jest: 
• konieczność należytego uporządkowania placu nad „Kwisą”, jego rekultywacja i obsianie nową 
trawą, niezbędny jest też okres na dobre jej ukorzenienie się,
• realizacja programu oszczędnościowego, w którym nie założono dofinansowania imprezy w tym roku,
• środki finansowe, które pozyskiwano corocznie od sponsorów na „Kwisonalia” w tym roku będą 
przeznaczone na przygotowanie specjalnych pomieszczeń do zamontowania tomografu kompute-
rowego i aparatu rentgenowskiego w gryfowskiej wielospecjalistycznej przychodni zdrowia.

Zdaniem Komitetu Organizacyjnego w tym roku właściwym jest przeznaczyć środki finansowe 
na realizację najważniejszego społecznego celu, jakim jest oddanie do użytku wielospecjalistycznej 
przychodni zdrowia. 

Z uwagi na to, że w bieżącym roku przypada 770-lecie nadania praw miejskich naszemu miastu, 
ustalono, że w dniu 20 maja br. (niedziela) odbędą się na terenie miasta obchody tej rocznicy w 
konwencji historycznej. Obecnie opracowywany jest program obchodów, o którym poinformuje-
my Państwa w późniejszym terminie.

Liczymy na zrozumienie fanów „Kwisonaliów”, że to nie jest koniec tej imprezy, tylko przerwa, 
bo w tym roku zdaniem nas i wielu mieszkańców są ważniejsze priorytety – wymienione wyżej 
uruchomienie wielospecjalistycznej przychodni zdrowia i zapewnienie mieszkańcom miasta i so-
łectw prawidłowej i dobrze zorganizowanej opieki zdrowotnej. 

Informujemy o nowym grafiku funkcjonowa-
nia punktu kasowego, który będzie czynny w każ-
dy trzeci wtorek miesiąca w godzinach 9.00-14.00. 
na parterze w Ratuszu w Gryfowie Śląskim.
Ustalono następujące terminy:
21.02.2012, 20.03.2012, 17.04.2012, 15.05.2012, 
19.06.2012, 17.07.2012, 21.08.2012, 18.09.2012, 
16.10.2012, 20.11.2012, 18.12.2012

Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, 
punkt będzie czynny następnego dnia roboczego.

Grafik przyjmowania
opłat za śmieci

Wydawca: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski. 
Redaguje społeczny zespół: Mariusz Dragan, Mieczysław Gnach, 
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e-mail: biblioteka.gryfow@gmail.com
Dyżur redakcyjny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10-17,        
                środy: 10-15. 
Nakład: 900 egzemplarzy, Druk: Chroma, Żary, www.chroma.pl

Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialno-
ści oraz zastrzega sobie prawo skracania i przeredagowywania treści 
ogłoszeń i artykułów oraz odmowę publikacji. 

Kurier Gryfowski

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak
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Nie ulega wątpliwości, że główną skarbnicą 
wiedzy o dziejach Gryfowa są akta spoczy-
wające w magazynach archiwalnych. Gryfów 
takich materiałów źródłowych posiada sporo, 
a są one tym cenniejsze, iż większość z nich 
nie została wykorzystana przy badaniu dziejów 
miasta. Wśród nich znaleźć można m.in. opisy 
Johna Quincy Adamsa (amerykański prawnik, 
dyplomata i polityk; 6. prezydent Stanów Zjed-
noczonych, w latach 1825-1829) oraz  Bogusza 
Zygmunta Stęczyńskiego (pisarz, poeta, malarz, 
rysownik, litograf, krajoznawca).

Niespełna 33-letni John Quincy Adams, 
pełniący wtedy funkcję ambasadora w Berlinie, 
miał okazję przebywać w naszym mieście latem 
roku 1800, podczas podróży po Śląsku i Ziemi 
Kłodzkiej. Swoją podróż po Gryfowie i okoli-
cach opisywał w liście do brata:

„Z różnych powodów byliśmy zmuszeni 
skrócić ostatnią część naszej podróży i przeje-
chać w ciągu czterech dni, w pośpiechu, przez 
okolicę, która mogła nam dostarczyć wiele zajęć 
i przyjemności na więcej niż dwa tygodnie. W 
sobotę wieczorem szóstego opuściliśmy Jelenią 
Górę i po pięciu milach dotarliśmy do Świera-
dowa, innego śląskiego kąpieliska i pijalni wód. 
Położenie jest  co najmniej tak piękne, jak Ląd-
ka, jednak kąpiele nie są tak uczęszczane, szcze-
gólnie w tym roku, kiedy Król i Królowa swoją 

wizytą w prowincji sprawili, że znaczna część 
wód pozbawiona była kuracjuszy, ponieważ 
uzdrowiska leżały na uboczu. Sezon już minął, 
nie spotkaliśmy żadnego towarzystwa. Przedłu-
żyliśmy drogę o trzy mile niemieckie nie dla 
samej miejscowości, tylko żeby zwiedzić saską 
wioskę Määssersdorf, odległą o pół mili od 
niej. Wznosi się tam góra, na którą zazwyczaj 
wchodzą podróżni, zwani Tafelfichte. Nas, któ-
rzyśmy się tyle już wspinali, interesowała bar-
dziej dlatego, że jest siedzibą barona Gersdorfa, 
człowieka uczonego, geniusza mechaniki. Zna 
on świetnie pasmo tych gór, o których ogłosił 
wiele uczonych traktatów. Skonstatowaliśmy 
jednak w Świeradowie, że nie ma postoju koni 
pocztowych bliżej, niż w Gryfowie, dwie mile 
dalej. Zabrałoby to nam cały dzień, żeby stam-
tąd sprowadzić konie, więc zrezygnowaliśmy 
z wizyty w Määssersdorf i udaliśmy się do 
Gryfowa tymi samymi końmi, które wzięliśmy 
w Jeleniej Górze.

Gryfów to piąte miasto górskie, jedyne, jak 
Ci pisałem, którego jeszcze nie zwiedziliśmy. 
Ma około dwa tysiące dwustu mieszkańców, 
którzy eksportują najcieńsze płótno, jakie wy-
twarza się w górach, wartości do dwu milionów 
rocznie. Z braku czasu nie spędziliśmy tam 
całego dnia – manufaktury tutejsze nie różnią 
się od tych z innych miast.

Gryfów w oczach 
XIX-wiecznych podróżników

Między Gryfowem a Lubaniem przekroczy-
liśmy granicę i wjechaliśmy do Saksonii...”.
Z tego opisu wynika, że Adams spędził w 
Gryfowie kilka godzin, w ciągu  których zwie-
dził miasto i znajdujące się w nim zakłady tka-
ckie. Bogusz Zygmunt Stęczyński przebywał w 
miasteczku latem 1845 (lub 1844) roku, co za-
owocowało wspomnieniem miasta w poemacie 
„Śląsk”:
„Oto tuż obok jest Grefenberg wsławiony.
Z kilkunastu kamienic został założony.
Jest to wiejska osada do miasta podobna,
Skromna i pojedyncza, a skromnie ozdobna.
Mieszkania są wygodne, czyste jakby nowe,
A przy nich różne kwiaty i jarzyny zdrowe.
Jest to całość czyniąca obraz malowniczy,
A wdzięczność do najpierwszych 
miejsc to miejsce liczy,
Bo tu mąż wielki, chociaż bez nauk głębokich,
Umiał się wznieść swym duchem do celów wy-
sokich (…).”

Przedstawione tu opisy Gryfowa wyraźnie 
wskazują na to, iż w XIX wieku gród był atrak-
cyjny dla ludzi z zewnątrz i cieszył się popular-
nością. Sądzę, że nadal możemy poszczycić się 
dużą ilością turystów odwiedzających miasto, 
choćby ze względu na znajdujące się tu unika-
towe zabytki.

25 stycznia LGD Partnerstwo Izerskie wzięło udział w 75. Międzynarodowych Targach Gospo-
darki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa (Internationale Grüne Woche) w Berlinie, promując 
nie tylko Dolny Śląsk, ale przede wszystkim produkty lokalne związane ściśle z naszym regionem.
 Internationale Grüne Woche to największe targi branży rolno-spożywczej w Niemczech. Partner-
stwo Izerskie było zaproszone na tę imprezę i brało w niej udział z ramienia Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego.

- Promowaliśmy w tym roku głównie produkty lokalne – zabraliśmy ze sobą czarne gołąbki kru-
żewnickie, kaczkę nadziewaną naleśnikami oraz świnkę po zaciszańsku – mówi Małgorzata Walczak 
ze stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie. - Oprócz tego promowaliśmy przedsiębiorców z nasze-
go regionu i nasze publikacje, a więc mapy z gospodarstwami agroturystycznymi, książeczkę „Izerskie 
klimaty” ze wspaniałymi zdjęciami i tłumaczeniami na język niemiecki i angielski, by mogli z niej 
skorzystać zarówno Niemcy jak i inni członkowie Unii Europejskiej – dodaje.

Członkowie stowarzyszenia pod wodzą Bożeny Mulik uczestniczyli w prezentacji Dolnego Ślą-
ska, podczas której częstowali wszystkich tymi wyrobami, które ze sobą przywieźli. Poza tym – w 
ramach targów i wspomnianej prezentacji – wystąpił zespół ludowy Smolniczanie, który wspa-
niale wkomponował się w konwencję imprezy i promocję naszego regionu. Jak mówią uczestnicy 
– podobno prezentacja Dolnego Śląska i Partnerstwa Izerskiego przyciągała najwięcej zaintere-
sowanych, którzy być może przybędą w nasze strony by osobiście przekonać się o znakomitych 
walorach dolnośląskich gór, wzgórz, jezior i lasów.

Promocja z przytupem

Źródło: Ziemia Lubańska

Na nasz konkurs zdjęcia nadesłali: Robert Grzelczak i Paweł Zatoński, Wybraliśmy fotografię 
przysłaną przez Roberta Grzelczaka (fot. na stronie 20). Gratulujemy i zachęcamy państwa do udziału 
w konkursie. 
Oczekujemy zdjęć, na których znajdą się:
• architektura Gryfowa (zabytki, budowle, charakterystyczne dla miasta detale architektoniczne),
• ludzie (mieszkańcy Gryfowa), • ciekawe miejsca, wydarzenia związane z naszym miastem,
• fotografie z przeszłości.

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

Poznaj miasto moje – konkurs dla mieszkańców

Napełnijmy 
puste miseczki

Przypominamy że w Bibliotece Pub-
licznej w Gryfowie Śl. przy ul. Kolejo-
wej 44 trwa akcja zbiórki karmy dla 
głodnych zwierzaków z terenu naszej 
gminy. Zbieramy suchą karmę, puszki, 
makarony, kasze dla psów i kotów. Nie 
musimy być bogaci, aby napełnić jedną 
pustą miseczkę. Taki mały, wielki gest w 
naszym zabieganym świecie. 

W imieniu głodnych zwierzaków
M.

Monika Markowska
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Informator Powiatowy
XVI Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego

Marcin Lampart

Oświata ponadgimnazjalna w Powiecie 
Lwóweckim była głównym tematem Sesji, która 
odbyła się 24 stycznia 2012 roku. 

Sesję od powitania przybyłych gości rozpo-
czął Henryk Kulesza – Przewodniczący Rady. Po 
powitaniu, Rada przyjęła zaplanowany porządek 
obrad i zgodnie z nim, po zatwierdzeniu proto-
kołów z poprzednich Sesji, głos zabrał Józef Sta-
nisław Mrówka – starosta lwówecki, który zdał 
sprawozdanie z posiedzeń Zarządu Powiatu, 
które odbyły się pomiędzy Sesjami Rady. 

Wiele dyskusji wywołał główny temat zwo-
łanej Sesji. Za punkt wyjściowy dyskusji posłu-
żyła prezentacja przygotowana przez Wydział 
Infrastruktury, a przedstawiona przez Mariusza 
Mendochę – naczelnika Wydziału, dotycząca 
struktury szkół, liczby uczniów i nauczycieli w 
poszczególnych szkołach oraz prognoz demo-
graficznych na najbliższe lata. 

Zarząd Powiatu, z uwagi na zwiększającą się 
różnicę pomiędzy subwencją oświatową otrzy-
mywaną na funkcjonowanie szkół a wydatkami 

ponoszonymi na ich bieżące utrzymanie, rozwa-
ża konieczność podjęcia działań oszczędnościo-
wych. W 2012 roku Powiat musi „dołożyć” do 
funkcjonowania szkół z własnych środków ok. 
1,3 mln zł, to z kolei ogranicza możliwość pro-
wadzenia inwestycji i rozwoju innych dziedzin. 
Powodem trudnej sytuacji powiatowej oświaty 
jest, z jednej strony, stale zmniejszająca się liczba 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która ma 
bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanej 
subwencji, z drugiej niedostosowana do liczby 
uczniów struktura szkół. Przygotowane na Sesje 
przez Zarząd projekty zakładały rozwiązanie 
ZSOiZ w Lwówku Śląskim oraz zamiar pozosta-
wienia Liceum Ogólnokształcącego. 

Trudna sytuacja w oświacie ponadgimna-
zjalnej wywołała wiele dyskusji wśród radnych 
i licznie przybyłych na Sesję nauczycieli, rodzi-
ców i uczniów szkoły. Swoje propozycje zmian 
w funkcjonowaniu szkoły przygotowało również 
dwoje radnych: Krystyna Piotrowicz i Ryszard 
Mruk, którzy przedstawili je w przygotowanej 
przez siebie prezentacji. 

Radni nie byli jednomyślni co do przyszłości 
Zespołu Szkół w Lwówku Śląskim. Rodzice ucz-
niów zwracali uwagę na komplikacje związane 
z kontynuowaniem nauki w innych szkołach. 
Wreszcie na zakończenie dyskusji członkowie 
Zarządu Powiatu zdecydowali o zmianie treści 
jednej z przygotowanych wcześniej uchwał i 

ostatecznie radni przyjęli dwie uchwały inten-
cyjne o zamiarze rozwiązania ZSOiZ w Lwówku 
Śląskim oraz drugą o zamiarze likwidacji szkół 
wchodzących w skład ZSOIZ w Lwówku Śląski 
z wyjątkiem Liceum Ogólnokształcącego. Przez 
30 dni od podjęcia uchwał przeprowadzone 
zostaną konsultacje z wszystkimi zainteresowa-
nymi stronami, a Zarząd Powiatu zapozna się z 
propozycjami dwójki radnych: Krystyny Piotro-
wicz i Ryszarda Mruka. 

Wypracowane przez Zarząd Powiatu pro-
pozycje przedstawione zostaną Radzie Powiatu 
Lwóweckiego na kolejnej Sesji i to radni podejmą 
ostateczną decyzję dotyczącą ZSOiZ w Lwówku 
Śląskim.

Podczas Sesji Radni przyjęli również zmia-
ny do budżetu powiatu na 2012 rok, uchwałę 
w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu 
administracji rządowej dotyczących przygoto-
wania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 
w roku 2012 oraz uznali za zasadną skargę Pana 
Zbigniewa Grabowskiego na działalność staro-
sty lwóweckiego. Treści uchwał wraz z uzasad-
nieniem opublikowane są na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej pod adresem 

www.bip.powiatlwowecki.pl 
Kolejna Sesja odbędzie się 29 lutego br. 

Przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej w 
miarę dobrze potrafi wymienić najważniejsze 
organy i instytucje tej ponadnarodowej organi-
zacji, chociażby takie jak Komisja Europejska, 
czy Parlament Europejski. Lepiej zorientowani 
w miarę dobrze wymieniają zasady funkcjo-
nowania Rady Europejskiej, czy też Rady Unii 
Europejskiej. 

Jedynie nikła część Europejczyków potrafi 
prawidłowo wymówić nazwę Europejskie-
go Trybunału Sprawiedliwości. Gorzej już z 
wiedzą na temat jego funkcji i posiadanych 
kompetencji, nie mówiąc już, że jest on bardzo 
często mylony z Trybunałem Praw Człowieka w 
Strasburgu (w ramach Rady Europy). 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (moż-
na spotkać się też z nazwą Trybunał Sprawied-
liwości Wspólnot Europejskich) powołano w 
traktacie paryskim jako organ orzekający Euro-
pejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Obecnie jest 
organem orzekającym wszystkich Wspólnot.

Celem istnienia tej instytucji jest zapewnie-
nie poszanowania prawa wspólnotowego. Try-
bunał rozstrzyga spory pomiędzy państwami 
członkowskimi, między Wspólnotami a pań-
stwami członkowskimi, między instytucjami 
wspólnotowymi, ale także między indywidu-
alnymi podmiotami prawnymi, na przykład 
przedsiębiorstwami. Trybunał udziela odpo-
wiedzi na temat interpretacji prawa wspólno-
towego (traktaty, rozporządzenia, dyrektywy i 

decyzje) na zadane pytanie przez sędziego pań-
stwa członkowskiego. Zapewnia w ten sposób 
jednolitą interpretację prawa wspólnotowego 
na terytorium całej Unii Europejskiej. 

W jego skład wchodzi 27 sędziów. W skład 
Trybunału wchodzi także 8 adwokatów gene-
ralnych, tak zwanych rzeczników. Przedsta-
wiają oni sędziom umotywowane wnioski w 
sądzonych sprawach, które nie są dla sędziów 
wiążące, stanowią jednak niewątpliwie wzmoc-
nienie rozstrzygnięć Trybunału. Sędziowie są 
powoływani na okres 6 lat, przy czym co 3 lata 
następuje wymiana połowy składu sędziów. 
Do 1 maja 2004 roku Trybunał rozpoznawał 
sprawy w pełnym składzie. Po przystąpieniu 
nowych 10 państw członkowskich liczba sę-
dziów zwiększyła się do 25. Aby ułatwić pracę 
Trybunału, będzie mógł obradować w składzie 
13 sędziów Wielkiej Izby, a nie jak przedtem w 
obecności całego składu Trybunału.

Celem usprawnienia pracy Trybunału, do 
którego napływała coraz większa liczba spraw, 
w związku z czym okres oczekiwania na orze-
czenie wydłużał się, postanowiono powołać mu 
do pomocy Sąd Pierwszej Instancji (który skła-
da się z zespołu sędziów – po  jednym z każdego 
kraju członkowskiego). Pierwsze posiedzenie 
Sądu odbyło się 1 listopada 1989 roku. 

Zasadniczą różnicą między Europejskim 
Trybunałem Sprawiedliwości a Sądem Pierw-
szej Instancji jest zakres rzeczowy spraw do 

rozpatrzenia. Sąd rozstrzyga między innymi 
spory Wspólnot z pracownikami, osób fizycz-
nych i prawnych z instytucjami wspólnotowy-
mi, przedsiębiorstw z Komisją Europejską. Ma 
ściśle określony zakres spraw do orzekania. Nie 
orzeka w sprawach interpretacji traktatów czy 
aktów prawnych instytucji wspólnotowych. 
Jest to kompetencja wyłącznie Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości, który ma szersze 
kompetencje i uprawnienia.

Trybunał stwierdza stan prawny danej 
sprawy. Nie może natomiast nakazać państwu 
nieprzestrzegającemu prawa unijnego usunię-
cia rozbieżności. Jeśli państwo nie stosuje się do 
orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawied-
liwości, Komisja Europejska jest upoważniona 
do wyrażenia swojej opinii na ten temat. Jeśli 
rozmowy i upomnienia nie skutkują, może ona 
ponownie wnieść sprawę do Trybunału Spra-
wiedliwości, przedkładając propozycję nałoże-
nia na państwo określonej kary pieniężnej.

Trybunał jest instytucją odwoławczą od 
orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji. Można go 
traktować jako sąd najwyższy Wspólnot. Try-
bunał może zmienić zaskarżone orzeczenie, 
uchylić je lub przekazać sprawę do ponownego 
rozpatrzenia. Europejski Trybunał Sprawiedli-
wości jest instancją ostateczną, to znaczy, że nie 
można się od jego orzeczeń odwoływać.

Niezbędnik Europejczyka

M. Gnach
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V Powiatowy i IV Dolnośląski Konkurs  na temat Unii Europejskiej „Jaka przyszłość zjednoczonej Europy?”
Adresatem są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględ-

nieniem powiatu lwóweckiego. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom zasad i mechanizmów współpracy europejskiej z uwzględnieniem roli i miejsca 
Polski w procesie integracji ze strukturami unijnymi. Uczestnikami są osoby indywidualne lub zespoły szkolne w 3 kategoriach: szkoły podstawowe, 
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Organizatorzy konkursu: Szkolny Klub Europejski w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski, Społeczne Biuro Informacyjne posła do Parlamentu 
Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 44

Patronat honorowy: Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik
Patronat medialny: Redakcja „Kuriera Gryfowskiego” (podstawowe informacje znajdują się na stronie www.zsoiz.gryfow.pl).
Zadaniem uczestników jest przygotowanie prezentacji multimedialnej związanej z tematem niniejszego konkursu. Prace na nośniku elektronicznym  

w formacie Power Point wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) powinny zostać przysłane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2012 r. na 
adres: Szkolny Klub Europejski w ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim,  ul. Kolejowa 16, 59-620 Gryfów Śląski.
Nagrody: nagroda główna w kategorii szkoły ponadgimnazjalne (ukończone 16 lat) – wyjazd do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie pani poseł 
Lidii Geringer de Oedenberg, ponadto nagrody rzeczowe ufundowane przez panią poseł oraz Bibliotekę Publiczną w Gryfowie Śląskim.

V  Transgraniczny  Konkurs o Integracji Europejskiej „Co nas łączy, a co nas dzieli – jakie są efekty 
dotychczasowej współpracy międzynarodowej lokalnych samorządów po trzech stronach granicy”

Adresatem są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Cze-
skiej, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Gryfowa Śląskiego:  Bischofswerdy (RFN) i Raspenavy (Republika Czeska). Celem konkursu 
jest zainteresowanie uczniów problemami integracji europejskiej  i współpracy przygranicznej  pomiędzy młodzieżą Polski, Niemiec i Czech, a także z 
pozostałych państw naszego kontynentu. Uczestnikami są osoby indywidualne w 2 kategoriach: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

Organizatorzy konkursu: Szkolny Klub Europejski w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Ślą-
skim, Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Kolejowa 44, Społeczne Biuro Informacyjne posła do Parlamentu Europejskiego Lidii 
Geringer de Oedenberg  Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 44
Patronat honorowy: Poseł do Parlamentu Europejskiego  Lidia Geringer de Oedenberg, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik. 
Patronat medialny: Redakcja „Kuriera Gryfowskiego” (podstawowe informacje znajdują się na stronie www.zsoiz.gryfow.pl).

Uczestnicy piszą esej na temat: „Co nas łączy, a co nas dzieli – jakie są efekty dotychczasowej współpracy międzynarodowej lokalnych samo-
rządów po trzech stronach granicy”; projekt nie powinien przekraczać 5 stron formatu A-4 lub przygotowują prezentację multimedialną (w forma-
cie Power Point). Prace wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) powinny zostać przysłane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2012 r. 
na adres: Szkolny Klub Europejski w ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim,  ul. Kolejowa 16, 59-620 Gryfów Śląski. Nagrody – nagroda główna 
w kategorii szkoły ponadgimnazjalne – wyjazd do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie pani poseł Lidii Geringer de Oedenberg, ponadto 
nagrody rzeczowe ufundowane przez panią poseł oraz Bibliotekę Publiczną w Gryfowie Śląskim.

Zapraszamy do udziału w konkursach

Ogłoszenie wyników obu konkursów  nastąpi w czerwcu 2012 r. podczas uroczystości w Europejskim Centrum Kulturalno-Informacyjnym w Gryfowie 
Śląskim. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o dokładnym terminie spotkania. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronach internetowych: 
posła do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg: www.lgeringer.pl  Miasta i Gminy Gryfów Śląski:  www.gryfow.pl, Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim:  www.zsoiz.gryfow.pl, Biblioteki Publicznej www.biblioteka.gryfow.info 



Polski zamieszkujący w województwie dolnoślą-
skim lub opolskim:
1) juniorzy od 12 do 18 lat,
2) seniorzy (rodzice, dziadkowie lub inni członko-
wie rodziny juniora)

a) w przypadku tekstu: maksymalnie 30 tys. zna-
ków ze spacjami, czcionka 12, pojedynczy odstęp 
między wierszami (interlinia 1). 
Uwaga: teksty należy przesłać w wersji papierowej 
oraz elektronicznej w programie MS Word rozsze-
rzenie – doc.
b) w przypadku ilustracji: obraz w formacie A4 (21 
cm x 29,5 cm) na papierze bez oprawy w dowolnej 
technice np.: rysunku, namalowanego obrazu, ko-
lażu, wycinanki.

Prace konkursowe (tekst i ilustrację) wraz z 
nazwiskami autorów, danymi kontaktowymi oraz 
oświadczeniami zezwalającymi na publikację (do-
stępnymi na www.lgeringer.pl) należy nadsyłać na 
adres:
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Zmierzch, na ławce we dwoje, 
po dniu pełnym sztormów i burz, 
przystanią serce dla serca, 
dla młodych, gorących dusz. 
Zmrok kojącym balsamem, 
kotwicą rzuconą wśród mórz, 
mowa w milczeniu zaklęta 
zapachem mięty i róż. 
Dłonie w ciała wplątane, 
w jedwabnym kokonie ich treść, 
ciała do siebie zbliżone, 
magiczna okrywa je sieć. 
Kocham – do ucha szeptane 
czerwienią namiętnych ust. 
Dla Ciebie po Mlecznej Drodze 
porusza się Wielki Wóz. 
Wzrokiem w siebie wtuleni, 
pod płaszczem porannej mgły, 
ust nektaru spragnieni, 
w miłości spełniają się sny. 

Początek 2012 roku przyniósł naszej bibliotece miłe niespodzianki. Otrzymaliśmy w darze wiele no-
wych, poszukiwanych książek. W imieniu własnym oraz naszych wdzięcznych czytelników chcielibyśmy 
na łamach Kuriera Gryfowskiego złożyć naszym darczyńcom z serca płynące podziękowania.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim 
zaprasza zainteresowane osoby do wzięcia udziału w projekcie „RAFIS” 
Rozwijanie Aktywnych Form Integracji Społecznej w Gminie Gryfów 
Śląski, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
współfinansowanego przez Unię Europejską. Beneficjenci projektu wezmą 
udział w trzech instrumentach aktywnej integracji społecznej oraz będą 
mieli możliwość ukończenia kursu zawodowego.

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski do dnia 
29 lutego 2012 roku. Informacje o realizacji projektu można uzyskać u pra-
cowników socjalnych MGOPS w Gryfowie Śląskim nr tel. 75 78-13-781.

Konkurs skierowany jest do pary: seniora i 
juniora. Chcecie podzielić się z innymi rodzinną 
opowieścią, legendą czy bajką? Posiadacie bujną 
wyobraźnię i zdolności plastyczne? Jeśli tak, to ten 
konkurs jest właśnie dla Was! W ramach Europej-
skiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidar-
ności Międzypokoleniowej, zapraszamy wszystkich 
aktywnych i ambitnych juniorów i seniorów do 
wzięcia udziału w najnowszym konkursie ogło-
szonym przez Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Lidię Geringer de Oedenberg.

Nie marnujcie czasu! Niech jedno z Was usią-
dzie przed monitorem i napisze ciekawą opowieść, 
a drugie niech stworzy do niej piękną ilustrację. 
Trochę kreatywności, wyobraźni i gotowe! Razem 
możecie stać się autorami niezapomnianego i bar-
wnego dzieła. Nagrodą główną dla zwycięskiej 
pary jest 4-dniowy wyjazd do Parlamentu Euro-
pejskiego oraz egzemplarz autorski publikacji w 
przypadku jej wydania.

Życzymy wspaniałej intelektualnej i artystycznej 
przygody! Do zobaczenia w Parlamencie Europej-
skim!

Uczestnikami konkursu mogą być obywatele 

Umrzeć – tego się 
nie robi kotu

14 lutego obchodzimy święto zakocha-
nych. Nadesłany do redakcji wiersz Ewe-
liny z gryfowskiego Gimnazjum pięknie 
komponuje się z walentynkami.
    Red.

Dwa serca

Ewelina P. , kl. 3 a Gimnazjum

Obdarowali nas

Serdecznie dziękujemy pani Dorocie Rostkowskiej z Warszawy za przekazanie naszej bibliote-
ce pięknego daru w postaci 55 nowych książek o wartości 1700 zł. Wśród podarowanych nowości 
znalazło się  wiele poszukiwanych  przez czytelników bestsellerów m.in. „Drzwi do piekła” Marii Nu-
rowskiej, „Światu nie mamy czego zazdrościć” Barbary Demick, „Wystarczy chwila” Penny Vincenzi 
czy „Podróże małe i duże...” Wojciecha Manna i Krzysztofa Materny. Książkowa niespodzianka pani 
Doroty to nie lada gratka dla naszych czytelników. Dla bibliotekarza zaś widok uradowanej z powodu 
nowej książki osoby – bezcenny.  Dziękujemy.

Równie serdecznie pragniemy podziękować państwu Danucie i Rafałowi Strentom za przeka-
zanie wielu cennych, nowych książek ze swej rodzinnej biblioteki, w tym kilkudziesięciu albumów i 
unikalnych katalogów wystaw malarstwa, grafiki, fotografii, rysunku i rzeźby, m.in. takich autorów 
jak  Jacek Dyrzyński, Teresa Plata, Ryszard Horowitz, Adam Wsiołkowski i wielu, wielu innych. Dla 
miłośników i nauczycieli sztuki, uczniów pragnących się kształcić na kierunkach artystycznych, a 
także wszystkich,  wrażliwych na piękno osób to doskonała inspiracja i uczta dla oczu.Czytelników 
zapraszamy, a naszym darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Możliwość ukończenia 
kursu zawodowego

Regulamin konkursu i oświadczenie zezwa-
lające na publikację* są dostępne na stronie in-
ternetowej: www.lgeringer.pl. Laureaci zostaną 
powiadomieni telefonicznie lub listownie. Wy-
niki konkursu zostaną także zamieszczone na 
stronie internetowej www.lgeringer.pl

Uwaga: Uczestnikiem konkursu może być 
osoba posiadająca polskie obywatelstwo, która 
pisemnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych – niezbędnych do opublikowania 
listy nagrodzonych – oraz przekaże prawa au-
torskie do opowieści i ilustracji na potrzeby 
publikacji.

Od redakcji:
W razie pytań zainteresowanych 

konkursem zapraszamy do biblioteki.

 Magiczne opowieści z rodzinnych stron
Konkurs dla seniora i juniora

1 lutego zmarła Wisława Szymborska, wielka poetka, laureatka Literackiej 
Nagrody Nobla, jedna z najbardziej niezwykłych osobowości naszych czasów. Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Gryfowie uczcił pamięć zmarłej 
okolicznościowym apelem i chwilą ciszy, mając świadomość, że ,,minuta ciszy po 
niektórych zmarłych czasem do nocy późnej trwa".

W związku ze śmiercią poetki, zamiast planowanego wcześniej walentynkowe-
go wieczoru poezji,  23 lutego o godz. 17.00, w galerii Europejskiego Centrum 
Kulturalno-Informacyjnego w Gryfowie Śląskim odbędzie się wieczór artystyczny 
poświęcony poezji Wisławy Szymborskiej – ,,Umrzeć- tego się nie robi kotu”, z 
udziałem uczniów i nauczycieli gryfowskiego ZSOiZ. Serdecznie zapraszamy.

Bibliotekarze

Wieczór poetycko-muzyczny

Termin nadsyłania prac 
upływa 30 kwietnia 2012 r.

Biuro Poselskie 
Lidii Geringer de Oedenberg

Ul. Inowrocławska 17/14
53-653 Wrocław

Warunki konkursu 
„Magiczne opowieści z rodzinnych stron”:

Wymogi techniczne prac:
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W poprzednim numerze Kuriera Gryfow-
skiego Biblioteka Publiczna ogłosiła nabór 
kandydatów na darmowe kursy komputerowe 
dla seniorów. 

Zainteresowanie szkoleniami przeszło 
najśmielsze oczekiwania organizatorów. Gry-
fowianie przypuścili szturm na bibliotekę i 
ochoczo rozpoczęli ćwiczenia z myszką i kla-
wiaturą. Szybko robią postępy, co niezmiernie 
cieszy prowadzących. Są ciekawi świata i jest 
to dla nich główną motywacją do nauki. Pra-
ca z naszymi kursantami to wielkie wyzwanie, 
ale i niekłamana przyjemność oraz naprawdę 
ciekawe doświadczenie zawodowe – mówią pro-
wadzący Anna Jarnicka i Paweł Rubaj. Lista 
zapisów do końca 2012 roku jest już zamknięta, 
co nie oznacza, że seniorzy nie mają już szans 
na szkolenie. 

Organizatorzy zapewniają, że kursy będą 
trwały tak długo, jak długo będzie na nie zapo-
trzebowanie. Cieszą się, że z inicjatywą wyszli 
właśnie w roku 2012, który jest Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidar-
ności  Międzypokoleniowej.  Rok ten to okazja 
do tego, by uświadomić sobie, że żyjemy coraz 
dłużej, a starzejące się społeczeństwo stawia 
przed nami nowe wyzwania. Kiedyś osiemdzie-
siątka to był sędziwy wiek, a teraz? Niejeden 
80-latek by się obraził – sędziwy wiek? Nie 
przesadzajmy! Czuję się tak młodo!

Chciałabym jeszcze raz niezwykle gorąco 
podziękować wszystkim tym, dzięki pracy 
których funkcjonuje świetlica dla młodzieży 
w Rząsinach. Wielkie ukłony należą się:
– pracownikom Biblioteki Publicznej  
z panią Marzeną Wojciechowską na czele, 
za przekazanie regałów i biurka, panu Anto-
niemu Stebułkowskiemu za przewiezienie 
ich, Pawłowi Askuntowiczowi i Kacprowi 
Włodarkowi za pomoc przy rozładowaniu.
– M-GOK reprezentowanemu przez panią 
Annę Domino za przekazanie żyrandoli,
– Małgosi Szczepańskiej za wsparcie
– mojemu mężowi Krzysztofowi Prorackie-
mu za wyrozumiałość
– właścicielowi sklepu Graffiti przy ul. Kole-
jowej, Jerzemu Wilczyńskiemu za przekaza-
nie świetlicy akcesoriów papierniczych.

Trzeba i warto dziękować ponieważ dzięki 
ludziom dobrej woli świetlice, takie  jak na-
sza mogą funkcjonować dla dobra lokalnej 
społeczności.

Informacja dla młodzieży
W ostatni weekend miesiąca planujcie wolne i wpadajcie do Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury na koncerty. W styczniu mieliśmy mocnego rocka. A już 24 lutego zmieniamy konwencję 
na hip-hop. Gramy „bezalkoholowo” od 19.00 do 24.00. W marcu muzyka klubowa. 

Wstęp na każdą z imprez tylko 5 zł! 

Podziękowań 
ciąg dalszy 

z Rząsin

Wciąż jesteśmy pod wrażeniem wystawy malarstwa profesora Rafała Strenta, lecz ona nieubła-
ganie dobiega końca. Profesor wyjeżdża do Warszawy, zabiera z sobą z najwyższym pietyzmem  
przez nas zapakowane  bajeczne obrazy. Trudno się z nimi rozstać. Przez półtora miesiąca zdobiły 
ściany gryfowskiej galerii, obejrzało je tysiące osób. Niekończące się wycieczki, zachwyty, niepo-
wtarzalny klimat. Profesor Rafał Strent – dla nas osobowość wszech czasów, nie tylko artystyczna. 
Wielki, skromny człowiek. Osiągnął tak wiele, a tak bardzo jest  bezpretensjonalny, przyjacielski, 
uprzejmy, wspaniały. W jego towarzystwie każdy czuje się niezwykły i wyróżniony. Na pożegnanie 
dostajemy bonus – możemy wybrać obraz, który zostanie w naszej bibliotece! W najśmielszych 
snach nie spodziewaliśmy się takiego podarunku. Przymierzamy, dyskutujemy, sprzeczamy się, 
wreszcie jest! Złota zatoka – jeden z ulubionych obrazów profesora – nasz też. Dziękujemy. Ten 
obraz do końca świata będą mogli podziwiać nasi czytelnicy. Będzie nam przypominał  wspaniałe 
chwile spędzone z profesorem, wernisaż marzeń i obietnicę, że jeszcze się w naszej galerii spotka-
my. Panie profesorze trzymamy za słowo!

Złota zatoka w prezencie Szturm seniorów 
na bibliotekę

Dorota Proracka

M.

Zespół „Rewolucja” w M-GOK.

Złotą zatokę w kolorze można obejrzeć w bibliotece. Zapraszamy.

M.
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W SP w Uboczu

W SP w Gryfowie
8 stycznia w naszym mieście odbył się XX Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śl. wraz z na-

uczycielami pomagali w gromadzeniu dobrowolnych datków na cele charytatywne. Wolontariusza-
mi byli też starsi koledzy z gimnazjum, z których pomocą udało się łącznie zebrać około 14 000 zł. 
W tej akcji brali udział uczniowie starsi i młodsi, lecz każdy, bez względu na wiek, angażował się jak 
tylko mógł. Wszyscy byli poważni i bardzo przejęci. Każdy starał się wykonywać swoje obowiązki naj-
lepiej, jak potrafił i choć niesprzyjające warunki atmosferyczne, wcale nie ułatwiały zadania, wszyscy 
cieszyli się, że mogli pomóc w zbieraniu pieniędzy.

W dniach 3 - 4 lutego 2012 roku w Warszawie 
odbyła się Ogólnopolska Konferencja Metodyczno 
– Programowa – „Sposoby podnoszenia efektywno-
ści i skuteczności szkoły w kształtowaniu postaw ra-
cjonalnego gospodarowania energią – perspektywy i 
doświadczenia krajowe  i europejskie”.
Dzięki nauczycielce Alicji Celejowskiej, zdobywczy-
ni I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie pt. „Szkoła 
z energią” o Publicznej Szkole Podstawowej im. W. S. 
Reymonta w Uboczu było głośno nie tylko w stolicy 
Polski, ale i poza granicami kraju. Konkurs adreso-
wany był do nauczycieli przyrody, którego celem 
było promowanie i upowszechnianie innowacji pro-
gramowych i dydaktycznych w uczeniu dzieci i mło-
dzieży na lekcjach przyrody. Pani Alicja opracowała 
autorski program edukacyjny pt. „Nie pozwolimy, 
by opuściła nas energia”, który został bardzo wysoko 
oceniony przez Organizatora Konkursu – Krajowe 
Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Komisję Konkurso-
wą, pracującą pod kierownictwem prof. dr hab. inż. 
Andrzeja Gawdzika z Uniwersytetu Opolskiego. 

Patronat Honorowy objął Waldemar Pawlak – Wi-
cepremier, Minister Gospodarki, Krystyna Szumilas 
- Minister Edukacji Narodowej, Janusz Zaleski – Mi-
nister Środowiska – Główny Konserwator Przyrody, 
Marek Tramś Prezes Zarządu Związku Powiatów 
Polskich. Patronat Merytoryczny objął Uniwersytet 
Opolski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki 
w Słupsku, Towarowa Giełda Energii S.A. W czasie 
konferencji wystąpiło i zaprezentowało swoje poglą-
dy wiele znakomitych osobistości z Polski i zagrani-
cy – m.in. prof. Krzysztof Żmijewski – z Politechniki 
Warszawskiej, Sekretarz Generalny Społecznej Rady 
Narodowej Programu Redukcji Emisji, prof. dr hab. 
inż. Andrzej Gawdzik z Uniwersytetu Opolskiego, 
prof. Ryszard Tytko z ZSE nr 1 w Krakowie, prof. dr 
hab. Antonina Kalinichenko z Akademii Rolniczej - 
Ukraina, przedstawiciele z Łotwy oraz wiele innych 
osób z branż związanych z energetyką.

Jednym z głównych punktów było wystąpienie 
pani Alicji Celejowskiej, która prezentowała swój 
program w sali konferencyjnej, wypełnionej „po 
brzegi” uczestnikami konferencji. Program zo-
stał opracowany dla uczniów z klas I - VI Szkoły 
Podstawowej w Uboczu oraz dla dzieci z oddziału 
przedszkolnego. Proponowana tematyka stanowi 
uzupełnienie i poszerzenie treści z zakresu edukacji 
przyrodniczo-ekologicznej. Jednym z najważniej-
szych jej zadań jest podniesienie kultury ekologicznej, 
kształtowanie właściwych postaw wobec problemów 
przyrody, ochrony środowiska, rozbudzanie u dzieci 
potrzeby kontaktu z przyrodą oraz kształtowanie 
szacunku dla jej piękna ze szczególnym naciskiem 
na oszczędne gospodarowanie wodą i energią oraz 

uzmysłowienie, że troska o przyrodę jest troską o nas 
samych i nasze spokojne życie.

Główny nacisk w tym programie jest położony na 
konkretne działania dzieci, gdyż edukacja ekologicz-
no-przyrodnicza w szkole to nie zajęcia  w ławkach 

i wiedza teoretyczna. Nasza edukacja – to konkretne 
działanie w środowisku i dla środowiska, stwarzanie 
dzieciom takich sytuacji, aby samodzielnie docho-
dziły do określonych prawd i zasad, a co za tym 
idzie, aby umiały perspektywicznie myśleć. Pozwala 
na kształtowanie umiejętności i postaw z uwzględ-
nieniem ich aktywności. Umożliwia im poznawanie 
świata w jego jedności i złożoności, wspomaga ich 
samodzielność, inspiruje do wyrażania własnych 
myśli i przeżyć, rozbudza ich ciekawość poznawczą 
oraz motywację do dalszych działań i nauki.

Proponowany sposób realizacji został przygo-
towany w taki sposób, aby zaangażować uczniów, 
rodziców oraz społeczność lokalną w ochronę 
naszej planety. Przygotowana prezentacja wywołała 
ogromne wrażenie na słuchaczach. Zadawano mnó-
stwo pytań i wygłoszono wiele pochlebnych recenzji. 
Jako dyrektor szkoły, byłam bardzo dumna przyj-
mując gratulacje pod adresem pani Celejowskiej 
oraz działań podejmowanych w kierowanej przeze 
mnie placówce. Była to wspaniała promocja szkoły i 
gminy na tak wysokim szczeblu. 

...i znowu 
Ubocze nie 
na uboczu

WOŚP

Dyrektor szkoły Anna Pląskowska

Artur Sikora
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W Gimnazjum

(…) tradycją naszej szkoły są spotkania 
wigilijne przygotowane przez uczniów wraz z 
wychowawcami klas. Podczas wigilii uczniowie 
obejrzeli przedstawienie – „Jasełka” – przygo-
towane przez panią Martę Kowalską i panią 
Małgorzatę Makowską oraz uczniów klasy 1c 
i 4a.  Młodzi aktorzy wspaniale wcielali się w 
swoje role. Obdarowali Wszystkich dobrym 
słowem. 

Całość przedstawienia przeplatana była 
kolędami i pastorałkami w wykonaniu pana 
Macieja Styszyńskiego i „Wesołych Nutek” two-
rzącymi ten niepowtarzalny i magiczny klimat 
radości, i refleksji.  Po przedstawieniu dyrektor 
szkoły – pan Dariusz Zatoński złożył serdeczne 
życzenia radosnych i spokojnych Świąt całej 
społeczności szkolnej i zaproszonym na tę uro-
czystość gościom. Świąteczne życzenia złożył 
też wszystkim zebranym Burmistrz Gryfowa 
Śląskiego – pan Olgierd Poniźnik (…).

13 stycznia klasa 2c w ramach projektu szkolnego „Klasa z klasą” 
zorganizowała konkursu „Mam talent”. Wzięli w nim udział przedsta-
wiciele ośmiu klas: 1b – Dominika Kądzioła, 1c – Wanesa Kowalik i 
Marcelina Ryczkowska, 1e – Łukasz Łysiak, 2b Weronika Adamska, 
2c – Paulina Mieczkowska i Kinga Torba, 2d – Marta Borkowska 
z chórkiem klasowym, 3a – Agata Grasza, Magdalena Dubiel, Ewe-
lina Pawłowska, Natalia Niebieszczańska, 3d – Kacper Olszewski. 

Wykonawcy występowali głównie w  kategorii śpiew, z wyjąt-
kiem Kacpra Olszewskiego, który zaprezentował żonglerkę. Występy 
oceniało jury w składzie: Elżbieta Demidow, Karolina Więckowska,  
Marta Sadowska, Jolanta Pasternak, Krzysztof Gajewski i  Radosław 
Klusek z klasy 2b. Obsługę medialną zapewnili:  Waldemar Paster-
nak, Maciej Guzy i Piotr Soszka.Po burzliwej naradzie jury wyłoniło 
zwycięzców: I miejsce – kl. 3a, II miejsce – kl. 1c, III miejsce – kl. 
1b. Klasa 2c zapewniła nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników  
konkursu. 

Wspomnienie jasełek

4 lutego w świetlicy Centrum Kulturalnego „Pod Lotnikiem” w Uboczu, odbył 
się Bal Gimnazjalny uczniów klas trzecich Gimnazjum w Gryfowie Śl. Bal rozpoczął 
się tradycyjnym polonezem, którego układ przygotował i w pierwszej parze wraz z 
Eweliną Pawłowską zatańczył Krzysztof Złocik.

W imieniu trzecioklasistów młodzież, rodziców i nauczycieli przywitali: Magda-
lena Dubiel i Paweł Stolarczyk. Dziękowali nauczycielom za wkład pracy wniesiony 
w kształcenie młodzieży. Szczególne podziękowania skierowali w stronę p. dyrektor 
Alicji Kownackiej. Dziękowali za wkład pracy, życzliwość, opiekę, za stałą troskę 
i pracę na rzecz rozwiązywania problemów młodzieży. W imieniu rodziców pani 
Wioletta Olszewska podziękowała nauczycielom za dotychczasową pracę włożoną 
w wychowanie i edukację gimnazjalistów i życzyła młodzieży miłej i udanej zaba-
wy. Tegoroczny Bal Gimnazjalny otworzyła pani dyrektor mgr Alicja Kownacka, 
która życzyła młodzieży wspaniałej zabawy i sukcesów na kwietniowym egzaminie 
gimnazjalnym.

Po części oficjalnej, rozpoczęły się tańce. Uczestnicy zabawy wspaniale bawili 
się przy przebojowej muzyce, przerywanej kilkakrotnie zabawą w formie aerobiku. 
Pod koniec zabawy wybrano Króla i Królową Balu. Zostali nimi: Wojciech Figiel i 
Anita Celuch (fot. po prawej). W imieniu młodzieży dziękuję rodzicom za przygo-
towanie wspaniałego Balu Gimnazjalnego.
Więcej zdjęć z Balu Gimnazjalnego na str. 19.

Bal gimnazjalny

Mają talent

Dyrektor szkoły Anna Pląskowska
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4 lutego w Rząsinach  podczas III edycji „Karnawału na ludowo” obchodzono 15 lecie działalności zespołu Rząsinianki. Zespół powstał 35 lat temu, jego założycie-
lem i pierwszym kierownikiem była pani Maria Kamińska. Po 10 latach zawieszono działalność. Reaktywacja nastąpiła w 1996 r. z inicjatywy ówczesnego dyrektora 
GOK pana Jerzego Karnaucha i od 15 lat zespół spotyka się systematycznie.  Przez wiele lat z różnych względów skład  zespołu ulegał zmianie, wiele osób związa-

nych było z nim przez chwilę, niektóre przez  wiele lat. Każda z nich 
wniosła swój wkład w  rozwój „Rząsinianek”. Dzisiaj chcielibyśmy im 
wszystkim podziękować za  pracę w zespole i zapewnić, że zawsze o nich 
pamiętamy. Obecnie w skład kapeli wchodzi 17 osób:   trzech muzyków 
(skrzypce, akordeon, bęben), 14 osób śpiewających (w tym czwórka 
młodzieży).  W obecnym składzie mamy trzy panie, które są z nami od 
15 lat i jedna, która śpiewała jeszcze  w  pierwszym,  utworzonym 35 
lat temu składzie. Zespół  swoim śpiewem umila wiele imprez, bierze 
udział w przeglądach i festiwalach. W repertuarze  znajdują się piosenki 
ludowe, biesiadne, patriotyczne i religijne. Obchody 15-lecia zaszczyciło 
swoją obecnością  wielu znamienitych gości. Bawili się z nami m.in. sta-
rosta powiatu lwóweckiego Józef Stanisław Mrówka i burmistrz  Olgierd 
Poniźnik. Nie mogło zabraknąć też naszych przyjaciół z zespołów lu-
dowych: „Sołtysowych Gryfinek” z Proszówki, „Gryfowian” z Gryfowa, 
„Bogdanek” z Mirska „Podolan” z Czerwonej Wody, „Jarzębiny” ze 
Skorzynic  i „Marysieniek” z Radostawia. Wszyscy wspólnie bawiliśmy 
się do późnych godzin nocnych oczywiście przy muzyce ludowej.

Więcej zdjęć na stronie 20.
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Karnawał i 15-lecie Rząsinianek

TS

Podczas ferii zimowych 21 stycznia odbyła się 
jak co roku zabawa karnawałowa dla dzieci. Na mi-
lusińskich czekali organizatorzy: sołtys, Rada Sołe-
cka i wychowawczyni świetlicy. Pani Marta Wilas 
poprowadziła z dziećmi zabawę, zorganizowała 
konkursy i gry. Za udział każdy uczestnik został 
nagrodzony upominkiem. Jak przystało na zabawę 
karnawałową wszystkie  dzieci  były przebrane i 
wspaniale się prezentowały w barwnych strojach 
W trakcie imprezy mogły częstować się słodycza-
mi, napojami, owocami oraz świeżo zrobionym 
popcornem. Każde dziecko otrzymało też paczkę. 

Na zakończenie dzieci miały szansę „rozśpie-
wać” głosy w trakcie karaoke. Impreza przebiegła 
w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Jedyną obawą 
organizatorów było, czy wszyscy zmieszczą się w 
małym pomieszczeniu świetlicy. W dalszym ciągu 
mamy nadzieję, że nasze dzieci doczekają się no-
wego większego budynku, gdyż z roku na rok jest 
ich coraz więcej.

14 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe 
pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Młyńsku. 
Przybyłych gości powitała przewodnicząca KGW 
pani Jadwiga Kubiszyn oraz jej zastępczyni pani 
Janina Jakubowska. Po powitaniu przyszedł czas 
na łamanie się opłatkiem. Były różne życzenia,  ale 
najczęściej powtarzanym było słowo zdrowie.

Jak opłatek,  to także śpiewanie kolęd. Przyby-
łym paniom z KGW przygrywał na akordeonie 
szef zespołu Gryfowianie Zygmunt Bodak z 
pomocą skrzypiec i bębna. Zespół przyjechał w 
mniejszym składzie. Wspólnie z Gryfowianami 
zaśpiewano wiele znanych kolęd oraz wysłuchano 
piosenek ludowych. Było przyjemnie i wesoło, a 
śpiewy trwały do późnych godzin wieczornych.

Wspólne kolędowanie i dzielenie się opłat-
kiem stworzyło wspaniały klimat spotkania. Mam 
nadzieję, że takie miłe i swojskie spotkanie na po-
czątku roku to dobra wróżba na cały nowy rok.

Co słychać w Młyńsku
Spotkanie opłatkowe

Zabawa karnawałowa dla dzieci

Maria Sosnowska

TC
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Rozhulali się gryfowianie pielgrzymkowo, wy-
cieczkowo, oj rozhulali! Startują, lądują, przesiadają 
się, wertują strony internetowe, ustawiają w biblio-
tece po przewodniki. Listopadowa pielgrzymka do  
Fatimy była kolejną z cyklu wyjazdów do miejsc dla 
katolików szczególnych. Po uczestnictwie w majo-
wej beatyfikacji papieża Jana Pawła II, gryfowscy 
pielgrzymi nie rozpakowali walizek, tylko ruszyli w 
dalszą drogę. Zgrzeszyłby ten, kto powiedziałby coś 
złego na tegoroczny listopad, mieliśmy wyjątkowo 
wspaniałą jesień, nawet późną, ale chęć wyrwania 
się w tym okresie roku w cieplejsze rejony Europy 
jest w nas mocno zakorzeniona. Nie było to oczy-
wiście głównym powodem wyjazdu do Portugalii. 
O swoich religijnych refleksjach i niezapomnianych 
przeżyciach mówią nam wszyscy ci, z którymi roz-
mawialiśmy. – Trudno o tym tak normalnie mówić. 
Fatima to niesamowite miejsce. Kult Maryi tworzy 
szczególny klimat modlitwy, wyciszenia, zadumy. 
Każdy z nas przyjechał tu z jakąś intencją i o te nie-
samowite przeżycia bogatszy wyjechał – mówi Irena 
Włodarek uczestniczka pielgrzymki. Podobnie 
relacjonują wyjazd państwo Krawczykowie z Wie-
ży. Pan Stanisław dodaje: – Dopiero teraz wiem, że 
każdy, jeśli ma taką możliwość oczywiście, powinien 
przynajmniej raz w roku zdecydować się na taki wy-
jazd. To bardzo ważne, aby choć trochę oderwać się 
od codziennego kieratu. Okazuje się, że świat bez nas 
się nie zawali. Kiedy się okazało, że z powodu strajku 
w Portugalii nasza wycieczka przedłuża się o trzy 

Fatima w Portugalii jest jednym z najbardziej czczonych przez kościół rzymskokatolicki 
miejsc. Była to mała wioska, w której począwszy od 1916 r. troje małych portugalskich dzieci- 
pastuszków, miało spotkanie najpierw z Aniołem, potem zaś z Panią, która stała się znana 
jako Matka Boska Fatimska. W czasie objawień, Portugalia była krajem laickim, który na 
kościół katolicki nałożył spore restrykcje. Kiedy 13 maja 1917 r. Matka Boska ukazała się 
trojgu pasterzom, poprosiła, aby spotykali się z nią w tym samym miejscu trzynastego dnia 
każdego miesiąca sześć razy 
z rzędu, czyli do październi-
ka. (...) Wtedy właśnie zgro-
madzonemu 70 tysięcznemu 
tłumowi Maryja objawiła 
swoją tożsamość i powie-
rzyła trzy sekrety dotyczą-
ce przyszłości (szczegóły  
w „Cuda Fatimy” autorstwa 
Luigi Gonzago da Fonceca). 
Orędzie fatimskie wzywało  
i wzywa nadal do nawróce-
nia, modlitwy, pokuty i ofia-
rowania się Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Ważne jest 
ofiarowanie spowiedzi i ko-
munii św. w pierwszą sobotę 
miesiąca w intencji nawró-
cenia grzeszników. (...) 

Małgorzata Szczepańska

Dlaczego do Fatimy?

Ich pierwszy krok w chmurach, czyli kto jest  
odpowiedzialny za podróżniczy bakcyl gryfowian?

dni, rodzina nawet przełożyła z naszego powodu 
chrzest. – Iluż to rzeczy o sobie i bliskich dowiaduje 
się człowiek podczas takiego wyjazdu – dodaje pani 
Danuta Krawczyk. Rzeczywiście, wspólne wyjazdy 
i perypetie z nimi związane integrują grupę. Tych 

podczas pielgrzymki do Fatimy nie zabrakło. Pe-
chowo trafili bowiem na strajk  obsługi lotniska i 
swój pobyt zmuszeni byli przedłużyć o kolejne trzy 
dni. Zgodnie twierdzą, że gdyby nie talent organi-
zacyjny księdza Grzegorza Sowy, być może wspo-
mnienia byłyby zgoła inne. Proszę napisać, upo-
minają nas pielgrzymi, że jesteśmy księdzu bardzo 
wdzięczni. Dzięki niemu bowiem zwiedziliśmy tak 
ważne miejsca, to on wszystko wymyślał, potem 
organizował i dopinał. To on mistrzowsko zorga-
nizował awaryjny powrót do domu. Przebukował 
bilety, podzielił nas na trzy grupy. Spokojnie wra-
caliśmy do domu, bo każda grupa miała opiekuna. 
„Daliśmy radę, ale księdza Grzegorza będzie nam 
brakowało” – mówi Stanisław Krawczyk, który nie 
ukrywa, że właśnie poczuł bakcyla podróży. 

Niezależnie od tego, że ksiądz Grzegorz Sowa 
objął od grudnia już inną parafię pod Bolesław-
cem, z właściwą sobie brawurą i swadą poprowa-
dził jeszcze w styczniu kolejnych pielgrzymów 
– nauczycieli z gryfowskiego ZSOiZ, tym razem na 
audiencję do Papieża Benedykta XVI. Wyjazd sta-
nowił część obchodów rocznicowych szkoły, która 
nosi imię Jana Pawła II. Miał charakter pielgrzymki 
– oprócz audiencji w planie był  prawdziwy rary-
tas – watykańskie nekropolie. Oczywiście przed 
uczestnikami wycieczki otworem stanął cały Rzym 
ze wszelakimi jego turystycznymi atrakcjami.  
– Warto podkreślić olbrzymi udział księdza Grzego-
rza i Moniki Ignaciuk-Borkowskiej w organizację 
wyjazdu – byli świetnie przygotowani pod każdym 
względem – merytorycznym, językowym. Mieliśmy 
niespotykany komfort zwiedzania Wiecznego Miasta 
– mówi Jolanta Imiołek uczestniczka wycieczki.  
– Od momentu wylotu z Katowic po negocjacje ceny 
taksówki na lotnisko w Ciampino każdy szczegół był 
pieczołowicie przemyślany.

Cóż, nie pozostaje nic innego, jak zadać pytanie 
– dokąd teraz?

Od redakcji:
Będąca pod ogromnym wrażeniem uczestnictwa w  pielgrzymce pani Irena Włodarek 

zwróciła się do nas o opublikowanie poniższego tekstu.

Oprac.
Irena Włodarek
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4 lutego we Wleniu odbyły się Halowe Mi-
strzostwa Piłki Nożnej o Mistrzostwo OZPN 
Jelenia Góra. W turnieju startowało 8 najlep-
szych drużyn z regionu jeleniogórskiego. Nasz 
zespół w składzie: bramkarz – Piotr Bursacki, 
Mateusz Baszak, Mateusz Cichoń, Kamil 
Smurzyński, Tomasz Szymczyk, Eryk Chra-
pek, Tomasz Ptaszkowski, Tomasz Herdzik, 
Szymon Niedzielski, Grzegorz Romanowski 
był bezkonkurencyjny tracąc w turnieju tylko 1 
bramkę. Wygrali w grupie: 1:0 z Łużycami Lu-
bań, 2:0 z UKS-Pieńsk, 1:0 z Granicą Bogatynia. 
W półfinale po zaciętej walce pokonali 1:0 UKS-

21 stycznia UKS-ZSOiZ zorganizował I Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Lwó-
weckiego. Koordynatorem zawodów był Arkadiusz Cichoń. W turnieju rywalizowało 5 drużyn, 
rozgrywki toczono systemem ,,każdy z każdym". Należy podkreślić, iż turniej ten był częścio-
wo sponsorowany przez radnych powiatu lwóweckiego z Gryfowa Śl.: Małgorzatę Szczepań-
ską,  Jolantę Dudzik i  Daniela Koko,  za co w imieniu zarządu klubu serdeczne podziękowania. 
Po zaciętej walce I miejsce zajęła drużyna UKS-MOSiR,,SKORPION" Lubań, II miejsce gospodarze 
turnieju UKS-ZSOiZ Gryfów Śląski, III miejsce ,,WŁÓKNIARZ" Mirsk, IV miejsce ,,ŁUŻYCE" Lubań,  
V miejsce 2 drużyna ,,WŁOKNIARZ " Mirsk.

Królem strzelców (z dorobkiem 4 bramek) został zawodnik UKS-ZSOiZ Gryfów Śląski – Tomasz 
Szymczyk,  a najlepszym bramkarzem również zawodnik UKS-ZSOiZ Gryfów Śl. – Piotr Bursacki. Dru-
żyny, które zajęły miejsca od I-IV otrzymały pamiątkowe puchary i medale, a najlepsi zawodnicy turnieju 
pamiątkowe statuetki. Przez cały turniej zmaganiom trampkarzy przypatrywał się starosta lwówecki Józef 
Stanisław  Mrówka. 

OGŁOSZENIA 
PKPS

Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej w Gryfowie 
Śląskim informuje, że istnieje możliwość  
skorzystania z niedrogich wczasów nad 
morzem z własnym dojazdem  „Tydzień nad 
morzem za 490 zł” :

Termin: 02.08.2012 (kolacja) do 
09.08.2012 (śniadanie) + suchy prowiant 
na drogę powrotną; Ośrodek Wczasowy 
„PANORAMA”  w Ustroniu Morskim – 12 
km od Kołobrzegu; Zakwaterowanie w po-
kojach 2, 3 osobowych z łazienką. Wyżywie-
nie: 3 posiłki dziennie. Ośrodek położony 
w centrum miasta przy samej plaży. Przy 
zapisie obowiązuje przedpłata w kwocie 
200,00 zł. Ilość miejsc ograniczona.

***
Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca 

(dwa pokoje 2 osobowe oraz jeden pokój 
1 osobowy)  na wczasy rehabilitacyjne w 
Jarosławcu w Ośrodku Wczasowo-Rehabi-
litacyjnym „ARKA” w terminie 23.06.2012-
06.07.2012   (14 pełnych dni). Koszt pobytu 
to 1550 zł z dojazdem w obie strony (istnieje 
możliwość ubiegania się o dofinansowanie 
PFRON). Przy zapisie obowiązuje przed-
płata w kwocie 200 zł od osoby.

Bliższe informacje i zapisy: Stanisław 
Dasiak tel. 75 78-12-662 lub 669-835-570 
lub w każdą niedzielę w Klubie Seniora od 
godz. 14 oraz wtorek od godz. 16.00

Wielki sukces naszych trampkarzy 
MOSiR ,,SKORPIONY" Lubań. W finale, pomi-
mo stronniczego moim zdaniem i niekorzystnego 
dla naszej drużyny sędziowania, po dogrywce 
wygraliśmy z Granicą Bogatynia 3:1. Mateusz 
Baszak z dorobkiem 5 bramek został Królem 
Strzelców Turnieju. 

 Drużyna trampkarzy z Gryfowa grając od 
tego sezonu w Dolnośląskiej Lidze Trampkarzy 
(najwyższa liga młodzieżowa) potwierdziła, że 
obecnie jest najlepszym zespołem w tej kategorii 
wiekowej w okręgu jeleniogórskim. Trenerem ze-
społu jest Arkadiusz Cichoń, a jej kierownikiem 
Roman Patynko.

Turniej o Puchar Starosty

10 stycznia  pod wodzą Krzysztofa Złocika roz-
począł przygotowania  do rundy rewanżowej sezonu 
2011/2012. Drużyna trenuje 2 razy w tygodniu w 
hali sportowej przy ul. Uczniowskiej. We wtorki i w 
czwartki w godz. od 18.30 do 20.00 i jeżeli pogoda 
na to pozwala to w piątki na stadionie przy ul. Jele-
niogórskiej 7A.

Tradycyjnie w soboty odbywać się będą mecze 
towarzyskie z udziałem naszego zespołu z drużyna-
mi: Lubania, Piechowic, Lubomierza, Świeradowa 
Zdroju i Szklarskiej Poręby.

Drużyna, którą trenowałem w rundzie jesiennej 
obecnie zajmuje ex aequo 2 miejsce w tabeli ze stratą 
1 punktu do lidera. Z przyczyn osobistych musiałem 
podjąć decyzje o rezygnacji z prowadzenia zespołu. 
Kibice Gryfowscy wierzą i mają nadzieje, że Gryf 
pod opieką Krzyśka Złocika dobrze przygotuje się 
do rywalizacji i  zdobędzie awans do klasy okręgo-
wej. Terminarz w rundzie wiosennej mamy wyma-
rzony, gdyż całą czołówkę zespołów aspirujących do 
gry w klasie okręgowej podejmujemy na własnym 
stadionie. Życzymy nowemu trenerowi i zawodni-
kom Gryfa jak najlepszych wyników, które dadzą 
drużynie awans do wyższej klasy  rozgrywkowej a  
miastu Gryfowa jeszcze większą promocję w daw-
nym  województwie jeleniogórskim.   

Wieści z Gryfa

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  

Stanisław Dasiak

 Ze sportowym pozdrowieniem Daniel Koko

P.

P.
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WYKONUJEMY:

• PRANIE DYWANÓW, TAPICERKI OBICIOWEJ I SAMOCHODOWEJ,

• SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I MIESZKAŃ PO REMONTACH,

• MYCIE OKIEN • KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE W DOMU, W BIURZE,  

NA KLATKACH SCHODOWYCH, • OPIEKA NAD NAGROBKAMI  

NA CMENTARZACH, • INNE USŁUGI BRANŻOWE,

Polecamy cykliczne i jednorazowe sprzątanie specjalistycznym sprzętem i środkami 

piorącymi renomowanej firmy KÄRCHER.

USŁUGI SPRZĄTANIA „AGMAR”

Tel. kontaktowy: 795-624-134

Sprzedam mieszkanie o powierzchni 28,60 m2 (pokój, kuchnia,  
łazienka) na drugim piętrze, stare budownictwo w Gryfowie Śląskim. 

Więcej informacji pod numerem 
512-285-727 (po godzinie 15.00)
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Z Pawłem Rubajem rozmawiają Małgorzata 
Szczepańska i Marzena Wojciechowska
Gryfowianom kojarzysz się głównie z aparatem 
fotograficznym. Niewielu wie, że jesteś pra-
cującym w bibliotece  informatykiem.  Zanim 
przejdziemy do twojej piwnej pasji powiedz 
nam o wystawie, którą miałeś w grudniu i którą 
skrzętnie  przemilczałeś...

Nie tyle przemilczałem, co zabrakło miejsca 
w styczniowym numerze KG. Dzięki uprzejmości 
wicedyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształ-
cenia Zawodowego w Zielonej Górze Grażyny 
Hoszowskiej, miałem przyjemność uczestniczyć 
w Wieczorze Sztuki Młodych, który odbył się w 
Galerii PWW (Pracownia Wolnego Wyboru). Na 
to artystyczne przedsięwzięcie złożył się wieczór 
poetycki młodego poety Jacka Wojnarowskiego 
oraz prezentacja moich skromnych dokonań foto-
graficznych. Publiczność dopisała i jestem bardzo 
zadowolony, że mogłem podzielić się z nią swoją 
wizją. Nawiązałem również sporo nowych kontak-
tów a dodatkowo zaproponowano mi w przyszłości 
wystawę indywidualną.

śmieci). Boleję nad tym, bo teraz miałbym około 50 
zupełnie niedostępnych już wzorów. Oczywiście na 
razie nie jest to duża kolekcja (istnieją ludzie po-
siadający tysiące sztuk ze wszystkich kontynentów).  
W gryfowskich warunkach ciężko szybko ją roz-
budować. Wiąże się to z wyjazdami do większych 
miast (szczególnie Wrocławia). Tam, w odpo-
wiednich miejscach, można dosłownie przebierać 
w ofercie. Niestety, najciekawsze są sprowadzane 
do Polski w małych ilościach i ich ceny nie są zbyt 
zachęcające (przedział cenowy to około 7-9 zł za 
butelkę). 
Czy zbieranie kapsli ma związek z degustacją 
piwa?

Powiem tak: degustacja jest na pierwszym miej-
scu, a to zbieranie to taki bonus. Właśnie półtora 
roku temu postanowiłem poszerzyć trochę swoje 
horyzonty i spróbować czegoś innego niż królujące 
u nas koncernowe jasne pełne wątpliwej jakości. 
Tak naprawdę w Gryfowie oprócz jednego sklepu 
na ulicy Kolejowej nie kupi się nic ciekawego i wy-
jątkowego i rozumiem to, bo ludzie kupują głównie 
towary sprawdzone i reklamowane w telewizji. A 

czyli zakonników (wywodzących się z cystersów) 
działających głównie w Belgii (jeden zakon działa 
też na terenie Holandii – wszystkie piwa warzone 
w zakonach są też oznaczane specyficzną nalepką 
na której widnieje napis „Au-
tentyczny Produkt Trapistów"). 
Są one warzone wyłącznie w 
zakonach (są  codziennym 
elementem diety trapistów), 
a na kontretykietach butelek 
zobaczymy dość niecodzienny 
wpis, że zysk ze sprzedaży piwa jest przeznaczany 
na działanie zakonu oraz pomoc biednym. Kolejna 
sprawa to różne ciekawostki: np. kriek, a więc piwo 
fermentowane z udziałem wiśni o wytrawnym i 
cierpkim smaku lub regionalny lambic spod Bruk-
seli, czyli rodzaj piwa fermentacji spontanicznej 
(kadzie z gorącą brzeczką wystawiane są  zimą na 
otwarte powietrze by zaszczepić je dzikimi drożdża-
mi unoszącymi się w powietrzu). Później leżakuje 
ono przez 5 lat m.in. w beczkach po winie(...)

Wracając do degustacji, uwielbiam próbować 
nowych marek i gatunków, porównywać je ze 
sobą. Bo degustacja piwa to nie picie go pod budką 
wprost z butelki lub puszki ani też wlewanie w siebie 
hektolitrów taniej podróbki. To wymóg posiadania 
odpowiedniej szklanki lub pokalu (piwa nigdy nie 
pijemy z opakowania), serwowanie w odpowiedniej 
temperaturze itd. itp. Większość osób na pewno się 
w tym miejscu zdziwi uważają,  że piwo to tylko 
piwo,  ale naprawdę polecam najpierw spróbowanie 
z opakowania,  a potem z pokalu, kufla lub szklanki 
– różnica na pewno będzie odczuwalna. Zaś sam 
klaser z kapslami daje mi też miłe wspomnienia z 
poszczególnych wypraw w różne rejony Polski, jako 
że układam je chronologicznie.
Czy masz plany dotyczące kolekcji? Myślisz, że 
w jakiś sposób można by ją wykorzystać?

Gdy zbiorę większą ilość (około 500-700 sztuk) 
chciałbym ją gdzieś wystawić,  by ludzie mogli 
zobaczyć, że ten niepozorny kawałek metalu to 
często małe dzieło sztuki (poniżej grafiki z kapsli 
belgijskich piw: Corsendonk, Orval i Red Satan. 
Dziękujemy za rozmowę.

W związku z tym, że wielu z Państwa „i chciałoby i boi się” zaprezentować  w naszym nowym cyklu, proponujemy dziś dla zachęty i 
wyjaśnienia (jak różne mogą być te pasje) spotkanie z nietypową pasją naszego kolegi redakcyjnego Pawła Rubaja. Państwa zaś niezmien-
nie namawiamy do podzielenia się z nami swoją pasją.

Nie tylko jasne pełne...

Podziel się z nami swoją pasją

To teraz przejdźmy do ...kapsli. Chyba nikt 
o tym nie wie, bo choć znamy się długo same 
dowiedziałyśmy się o nich przypadkiem. Kiedy 
to się zaczęło i jak wiele masz już eksponatów w 
swej kolekcji?

Obecnie kolekcja liczy 223 sztuki (każdy inny). 
Większość zbiorów to piwa polskie (często z małych 
regionalnych browarów). Następnie mamy Czechy, 
Niemcy, Belgię, Wielką Brytanię, Holandię oraz 
Litwę. Są również marki japońskie, włoskie, hi-
szpańskie i duńskie. A zaczęło się to wszystko około 
półtora roku temu. Pierwszym okazem był kapsel 
z dość powszechnego w Belgii piwa Stella Artois. 
Pomyślałem wtedy, że można znów kontynuować 
swoją dziecięcą pasję (pierwszy raz kapsle zbiera-
łem w wieku kilku lat – niestety trafiły do kosza na 

typów piwa w zależności od fermentacji (dolna, 
górna,  spontaniczna) lub użytego słodu jest po 
prostu mnóstwo. W dolnej królują pilznery (dzie-
lą się na czeskie i niemieckie), lagery oraz koźlaki 
wyróżniające się piękną rubinową barwą i lekko 
karmelowym smakiem (te drugie w wersji jasnej są 
najczęściej kupowane w Polsce). 

W przypadku górnej fermentacji mamy trunki 
wytwarzane z użyciem słodu pszenicznego (jasne 
lub ciemne – przykładem jest monachijski Paula-
ner), brytyjskie, pyszne kremowe stouty (jednym 
z przedstawicieli jest słynny irlandzki Guiness) i 
mocne ciemne portery. Można nawet nabyć piwo 
białe (bier blanche) z dodatkiem skórki pomarań-
czowej oraz ziół m.in. kolendry i imbiru (Hoegar-
deen). Osobnym tematem rzeką są piwa trapistów, 

Wernisaż wystawy w Zielonej Górze.
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