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Święto pączka w Rząsinach.

Ferie w świetlicy środowiskowej.

Ferie w bibliotece w Uboczu – bal przebierańców. Ferie w bibliotece w Rząsinach – dzień pączka.

Ferie w bibliotece w Gryfowie – Mam Talent.Ferie w bibliotece w Gryfowie – bal karnawałowy.
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Zakończyły się ferie, a wraz z nimi zimowe zajęcia w bibliotece. Codziennie, od 28 stycznia do  
8 lutego, dzieci obejmowały we władanie pomieszczenia biblioteczne oraz galerię, by bawić się i two-
rzyć. Po zajęciach plastycznych i warsztatach manualnych pozostały ciekawe wystawy tematyczne, do 
których obejrzenia wszystkich serdecznie zapraszamy. Wielość i różnorodność powstałych prac to 
dowód na twórcze i pracowite spędzenie ferii. A że było głośno i gwarno od samego rana? To także 
dowód, choćby na to, że w bibliotece nigdy nie jest nudno. Przekonał się o tym nawet pan burmistrz 
Gryfowa, który aż dwa razy odwiedził nas podczas zajęć, by sprawdzić czy wszystko w porządku, bo 
budynek trząsł się w posadach. W Uboczu i Rząsinach feryjna zabawa była równie przednia. Spójrzmy 
tylko na zdjęcia. Teraz dzieci niecierpliwie czekają na wakacje, a my już mamy plan, czym zaskoczymy 
je latem. 

Serdecznie dziękujemy pani Agnieszce Redźko za wsparcie finansowe oraz pani Katarzynie Kla-
renbach-Śliwinskiej za pomoc w zajęciach.

Zatrzęsły biblioteką
Już tradycją staje się, iż dzieci i  młodzież  

z Gryfowa nie mogą nudzić się w wolnym czasie. 
Po raz kolejny zostały zorganizowane dla nich 
przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gryfowie Śląskim zajęcia w czasie ferii. 
Uczestnicy spędzali wolny czas w zorganizowany 
sposób pod fachową opieką instruktorów. Brali 
udział w zajęciach plastycznych, wokalnych, 
teatralnych, zajęciach twórczych. Nie zabrakło 
filmów dla najmłodszych oraz fachowych rad 
aktorki Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Gó-
rze Małgorzaty Osiej-Gadziny podczas warsz-
tatów teatralnych dla młodzieży i dorosłych. 
Mamy nadzieję, że wszyscy którzy spotykali się 
z nami podczas ferii mile spędzili czas w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury. Dziękujemy za 
ogromne zainteresowanie naszą ofertą i zapra-
szamy na kolejne wydarzenia.

Ferie zimowe 
w M-GOK

Jolanta Kuczyńska

Podczas tegorocznych ferii zimowych dzieci 
i młodzież aktywnie spędzali swój wolny czas  
w Świetlicy Środowiskowej w Gryfowie Śląskim.

Oprócz zajęć sportowych takich jak: gra  
w „Dwa ognie”, drużynowe zawody sportowe 
oraz plastycznych – m.in. malowanie na szkle czy 
prace z masy solnej, nie zabrakło również zajęć 
kulinarnych, podczas których uczestnicy akcji 
upiekli kilka pysznych ciast oraz zrobili kolorowe 
kanapki.

Odbyło się także karaoke, w którym dzieci 
prezentowały talent muzyczny oraz zabawa 
karnawałowa z konkursami i zabawami przy mu-
zyce. Dwukrotnie byliśmy na seansie filmowym  
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

Podczas zajęć nie brakowało zabaw rucho-
wych, a przede wszystkim ulubionej zabawy edu-
kacyjnej „Szukanie Numerków”. Wielką atrakcją 
okazał się wyjazd na lodowisko w Łagowie, gdzie 
wychowankowie mogli nauczyć się lub wykazać 
umiejętnościami jazdy na łyżwach. Za pomoc  
w zorganizowaniu tego wyjazdu dziękuję burmi-
strzowi Olgierdowi Poniżnikowi.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za aktywny 
udział w zajęciach i zapraszam do Świetlicy Śro-
dowiskowej od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 12.00 do 17.30.

Ferie w świetlicy 
środowiskowej

PODZIĘKOWANIE
Dzieci i młodzież ze Świetlicy Środowisko-

wej w Gryfowie Śląskim wraz z wychowawcą 
serdecznie dziękują Panu Kazimierzowi Jani-
kowi – Wójtowi Gminy Zgorzelec, za bezpłat-
ne udostępnienie lodowiska w Łagowie pod-
czas ferii zimowych oraz dla Panu Wojciecho-
wi Bruchalowi – Prezesowi PKS „Voyager” 
w Lubaniu Śląskim za nieodpłatny przewóz 
nas w to miejsce.

AD

7 lutego w Klubie Seniora w Rząsinach odbyło się spotkanie seniorów pod hasłem „Smaczny pą-
czek”. Na wstępie Dorota Proracka prezes Stowarzyszenia Seniorów Klubowych w Rząsinach przy-
witała serdecznie wszystkich przybyłych gości, w tym seniorów z Biedrzychowic wraz z panią sołtys 
Barbarą Gumieniak i kierownika ośrodka kultury w Olszynie pana Tomasza Maja, zespół folklory-
styczny „Rząsinianki” a także panią dyrektor biblioteki Marzenę Wojciechowską. 

Wprowadzając w nastrój Tłustego Czwartku bibliotekarka Jadwiga Miłan odczytała historię pącz-
ka, a następnie, przy akordeonie wraz z niżej podpisaną zaśpiewała piosenkę na ludową nutę pt. „Ru-
miany i słodziutki pączuś kochany”. Utalentowane i rozśpiewane „Rząsinianki” zachęciły wszystkich 
obecnych do wspólnej zabawy.

Goście z Biedrzychowic także mieli przygotowany swój repertuar. Był to piękny występ i popis 
wokalny pana Sawczuka. Poza wspólnym śpiewaniem odbyły się zabawy m.in. „Zgubiony pantofelek 
księżniczki” – przygotowana przez niżej podpisaną. Wiele pań było chętnych, lecz szpileczki pasowały 
tylko pani Jadwidze Miłan z Rząsin oraz pani Barbarze Gumieniak z Biedrzychowic. Odbył się rów-
nież „losik za 1 grosik”, w której to zabawie każdy los wygrywał. W czasie przerwy sołtys Stanisław 
Czajewicz na przemian z panem Mieczysławem Mikosem zabawiali wszystkich swoimi dowcipami 
i humorami.

Wieczór ten był wspaniałą okazją do spędzenia wspólnie czasu, nawiązania dobrych znajomości  
i dalszej współpracy pomiędzy seniorami z Rząsin i Biedrzychowic.

PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękuję: pani Monice Koczorowskiej, księgarni „Za rogiem” w Gryfowie Śląskim, 

Jolancie Kuczyńskiej z gryfowskiej biblioteki oraz sklepowi „Graffiti” za ofiarowanie dużej ilości 
nagród rzeczowych Klubowi Seniora w Rząsinach.

***
Serdeczne podziękowania składam panu Olgierdowi Poniźnikowi za przekazanie pieniędzy na 

zakup pieczątki dla Stowarzyszenia Klub Seniora w Rząsinach.
Dorota Proracka

Stowarzyszenie Klub Seniora w Rząsinach

Wesoły pączek

Marta Wilas

Spotkanie z weterynarzem Tomaszem Radyno.



4 KURIER GRYFOWSKI  LUTY  2013

Policjanci od pewnego czasu otrzymywali sygnały, że na terenie tych 
miejscowości dochodzi do sprzedaży papierosów, najczęściej gimnazja-
listom. Tym bardziej niepokojącym sygnałem było to, iż sprzedaż miała 
odbywać się na sztuki. Akcja została zaplanowana ze szczegółami, roz-
mowy z uczniami przyłapanymi wcześniej na paleniu papierosów po-
zwoliły na określenie dokładniej lokalizacji sklepów. Jeden ze sklepów 
usytuowany był na jednym z osiedli w Gryfowie Śl. drugi w centrum 
Mirska. 

W dniu 23 stycznia policjanci po cywilnemu po obserwacji sklepów 
wkroczyli do nich przedstawiając powód swojej wizyty. Zaskoczenia 
sprzedawców było duże, przecież tyle czasu udawało im się uniknąć 
kary. W oby przypadkach sprzedawcy zostali ukarani mandatami kar-
nymi w wysokości 500 zł. 

Policjanci Zespołu ds. Nieletnich zapewniają jednak, iż to dopiero 
początek akcji i zamierzają regularnie sprawdzać i obserwować sklepy 
w których dochodzi do sprzedaży papierosów oraz alkoholu niepełno-
letnim. Jeśli nie poskutkują mandaty karne sprawy zostaną skierowane 
do Sądu Rejonowego. 

Pamiętajmy, reagujmy i zwracajmy uwagę sprzedawcom, jeśli wi-
dzimy jak sprzedają papierosy i alkohol młodym ludziom. Mają prawo 
żądać dowodów tożsamości celem stwierdzenia pełnoletności. 

Policjanci czekają na informację pod numerem telefonu 725-800-
448, można na niego dzwonić lub wysyłać smsy z informacjami doty-
czącymi nieletnich.

Akcja Stop 18
Pod takim hasłem w dniu 23 stycznia policjanci Zespołu ds. 

Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Ślą-
skim przeprowadzili na terenie miast Gryfowa Śląskiego i Mirska 
akcje skierowaną przeciwko sprzedawcom, dla których zarobek 
jest ważniejszy niż dobro i zdrowie naszych dzieci.

Uwaga – włamania do mieszkań!
Porady

Włamywacz najczęściej wchodzi drzwiami 
– próba wejścia do obiektu (mieszkania) przez 
okno, balkon, okienko w piwnicy będzie przez 
przypadkowego obserwatora natychmiast za-
kwalifikowana jako działanie przestępcze. Wła-
mywacz wybierze więc drzwi, w których zamki 
może otworzyć szybko i cicho.

Włamywacza mogą odstraszyć i zniechęcić:
• wygląd solidnie wykonanych drzwi (dobry sku-
tek dają drzwi podwójne);
• solidne, atestowane zamki;
• dobry system alarmowy;
• wzmocnienia:
• blokady przeciwwłamaniowe, drzwi 
obite blachą (konieczność stosowania ha-
łaśliwych narzędzi) zapornica drzwiowa 
(łańcuch umożliwiający uchylenie
i blokowanie drzwi), wziernik (wizjer).

Pamiętaj!

Zwróć uwagę na nieznane Ci osoby, kręcące 
się po klatkach schodowych i w pobliżu domu 
– na podwórzu czy ulicy. Zainteresuj się nimi, za-
pytaj kogo szukają, dobrze im się przyjrzyj, abyś 
zachował w pamięci ich twarze, sylwetki i ubiór. 
Twoje spostrzeżenia mogą okazać się bardzo po-
mocne przy ustalaniu tożsamości włamywaczy.

Dobre rady

• Współdziałaj zawsze z sąsiadami, zwracaj 
uwagę także na ich mieszkanie i dobytek. 
Podczas nieobecności sąsiadów zainteresuj 
się bliżej „odwiedzającymi” ich obcymi 
osobami. Staraj się ustalić przyczynę 
pukania, stukania, szczekania psa.

• Nie toleruj w swoim bloku istnienia me-
lin pijackich – tam rodzą się przestępcze 
pomysły zdobycia łatwych pieniędzy.

• Wychodząc z domu, nie zostawiaj śladów 
wskazujących na 
nieobecność, a gdy 
wyjeżdżasz na urlop, 
przekaż sąsiadowi klucz, 
aby mógł zapalić światło 
w Twoim mieszkaniu 
(domu), pobrać pocztę 
ze skrzynki na listy itp.

• Sprawdzaj tożsamość  
i wiarygodność nieznajo-
mych osób próbujących 
złożyć Ci niezapowie-
dzianą wizytę. Unikaj 
zawierania przypad-
kowych znajomości.

asp. Mateusz Królak

asp. Mateusz Królak

• Zainstaluj domofon, jeśli to jest możliwe.

• Jeśli mieszkasz na osiedlu domków 
jednorodzinnych, stwórz z najbliższymi 
sąsiadami system wzajemnej ochrony, prze-
łam pierwszy barierę milczenia i izolacji.

• Niezależnie od tego, czy jesteś ofiarą, czy 
świadkiem przestępstwa, jak najszybciej staraj 
się zawiadomić Policję. Prawdopodobieństwo 
ujęcia sprawcy zależy od czasu, jaki upłynął od 
zdarzenia do wezwania Policji. Dzwoniąc na 
Policję, masz prawo zachować anonimowość.

Nasz syn Adrian jest chory na czterokończy-
nowe mózgowe porażenie dziecięce. Jest rehabili-
towany od 8 miesiąca życia. Nie potrafi samodziel-
nie chodzić. Adrian w tej chwili ma 21 lat. Dzięki 
ciągłej rehabilitacji i operacji nóg ma jeszcze szansę 
na samodzielne chodzenie. Jeździmy z Adrianem 
3 razy w ciągu roku na turnusy rehabilitacyjne 
po to, żeby nie dopuścić do pogorszenia się jego 
stanu zdrowia. Koszt jednego dwutygodniowego 
turnusy rehabilitacyjnego wynosi 5400 zł. Koszty 
ponoszą rodzice. Aby nie zaprzepaścić efektów 
rehabilitacji prosimy o wsparcie finansowe na 
dalsze leczenie syna. Jesteśmy wdzięczni za każdą 
okazaną pomoc. 

Z poważaniem 
Małgorzata i Tomasz Dróżdż

APEL

Przekaż 1% podatku. KRS 0000037904 w rubryce: Informacje 
uzupełniające – cel szczegółowy 1% – 2057 Dróżdż Adrian

Fundacja dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Bank BPH 
S.A. – 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

tytułem: 2057 Dróżdż Adrian 
– darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

***
Informujemy również, że nadal zbieramy nakrętki plastikowe na 

zakup wózka dla Adriana. Prosimy o przynoszenie ich do Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski. Serdecznie dziękujemy.
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W nocy z 5 na 6 lutego właściciel firmy „Siła 
Przebicia” mającej swoją siedzibę przy ul. Kolejo-
wej nieopatrznie pozostawił na noc przed loka-
lem dwie łopaty służące do odśnieżania. Polska 
nie była by Polską, gdyby rano jeszcze tam stały. 
Jednak w biurze został zamknięty uchwyt do jed-
nej z nich. Nowego właściciela sprzętu odśnieża-
jącego serdecznie zapraszamy do siedziby firmy 
w celu uzupełnienia całości łupu i poprawienia 
komfortu użytkowania.

Pan 
złodziej pilnie 
poszukiwany

Zamaskowani napastnicy postanowili obra-
bować Lombard. Sprawna akcja policji doprowa-
dziła do ich natychmiastowego zatrzymania.

W dniu 30 stycznia 2013 około godz. 14.00 
dwóch zamaskowanych sprawców weszło do lom-
bardu mieszczącego się przy jednej z głównych 
ulic Gryfowa. Uzbrojeni w pałki z zamaskowany-
mi twarzami zażądali wydania pieniędzy. Zabie-
rając 3000 zł wybiegli oddalając się w nieznanym 
kierunku. Na miejsce zdarzenia natychmiast 
udali się policjanci. Praca operacyjna pozwoliła 
w błyskawicznym tempie ustalić potencjalnych 
sprawców. Policjanci ruszyli w miasto celem uję-
cia sprawców. Jednego z nich udało zatrzymać się 
na mieście, drugi został zatrzymany przed swoim 
mieszkaniem. 

Sprawcami okazali się mieszkańcy Gryfowa 
Śl. – Łukasz K. lat 27 oraz Tomasz M. lat 26. Po-
licjanci odzyskali także część pieniędzy w kwocie 
1200 zł. Mężczyźni zostali osadzeni w PDOZ 
w KP Gryfów Śl., policjanci zaś próbują ustalić 
gdzie może znajdować się reszta gotówki. 

Sprawcom za popełniony czyn grozić może 
nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Napad na lombard w Gryfowie

W naszym mieście, jest wiele miejsc, budyn-
ków, które zostały już tylko we wspomnieniach  
i pamięci nielicznych mieszkańców naszego mia-
sta. Dzieje pierwszych osadników wojskowych, 
którzy zasiedlali po 1945 roku tereny naszej 
gminy i opowieści ich dzieci, które dorastały  
w naszym mieście, przeplatają się ze wspo-
mnieniami zabaw, zielenią drzew i kwiatów, w 
których w tonęło nasze miasto. Wiele cennych 
rzeczy zniknęło z Gryfowa, zostało rozebranych 
i rozkradzionych. Na przykład poczet burmi-
strzów gryfowskich z gryfowskiego Ratusza, czyli 
portrety z wizerunkiem kolejnych burmistrzów 

rządzących w Gryfowie Śląskim od zarania dzie-
jów. Obrazy malowane przez dolnośląskich mi-
strzów w pięknych ramach. Na hasło „posprzątać 
strych” wywieziono je, jak i inne dokumenty 
ważne dla historii i tożsamości naszego miasta,  
w nieznanym kierunku. Zniknęły też piękne 
meble, rzeźbione krzesła i stoły rajców miejskich. 
Ślad mebli urywa się w Lwówku Śląskim, dokąd 
zostały wywiezione, może do dziś zdobią gabinety 
jakichś warszawskich ważniaków. Pozostały tyl-
ko ulotne wspomnienia, mało już dziś jest osób, 
które pamiętają restaurację Piastowską miesz-
czącą się na gryfowskim rynku, gdzie bawiono 
się na dancingach na dwóch salach tanecznych 
i gdzie bufet słynął z zawsze świeżych przekąsek. 
Istniało też akwarium, w którym pływały ryby. 
Klient wybierał jedną z nich i świeża ryba już  
w kuchni restauracji zamieniała się w potrawę 
dostosowaną do gustu konsumenta. Jednak 
hitem „Piastowskiej” - była szafa grająca, cudo 
techniki, przyciągająca fanów muzyki z całej 
okolicy. Po wrzuceniu monety, słuchano piose-
nek umilających konsumpcję dobrych alkoholi 
w przyzwoitej cenie. Mile „Piastowską” wspo-
minają wędkarze, którzy po nocnych, mroźnych 
zimowych połowach ryb w Jeziorze Złotnickim, 
wpadali do restauracji na grzane piwo. Z terenu 
naszego miasta zniknęło również kilka zabudo-
wań i budynków mieszkalnych. Nie wspominając 
już północnej pierzei w rynku, również na obrze-
żach naszego miasta rozebrano kilka domów  
i stodół. Ciąg stodół wzdłuż ulicy dzisiaj Wojska 
Polskiego, miał związek z uprawą lnu w naszych 
okolicach i produkcją płótna. Część z nich roze-
brano jeszcze w 1938 roku z związku budową ob-
wodnicy. Jeszcze do lat sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku, stała stodoła naprzeciw dawnego ośrodka 
zdrowia dziś autohandlu. Z ową stodołą wiązała 
się jakaś strasznie mroczna, do dziś niewyjaśnio-

Grająca szafa i straszna stodoła

na tajemnica. Niemcy nazywali ją „Czarną sto-
dołą” i omijali ją z daleka, nawet kilkanaście lat 
po wyjeździe właścicieli. Było to złe miejsce, jak 
wspominają nieliczni już obywatele naszego mia-
sta. W nocy słychać było jęki, szloch niewieści, 
zawodzenia i diabelski świst wiatru. Czy były to 
duchy, strzygi i czarownice ? Dziś się już tego nie 
dowiemy. Dziś możemy tylko usłyszeć świst po-
wietrza pompowanych opon, albowiem „Czarna 
stodoła” została rozebrana, najpierw zbudowano 
na jej miejscu sklep spożywczy, a dziś jest to 
warsztat oponiarski. 

Prezentowane zdjęcia pochodzą ze zbiorów 
pani Elwiry Urbańskiej. Jan Wysopal

Prawdopodobnie przez cały tydzień 29-letni mieszkaniec Gryfowa Śląskiego i jego 44-letni znajo-
my okradali jeden z domów w Młyńsku. Włamywacze wynosili wszystko co tylko się dało, ich łupem 
padła nawet muszla klozetowa, którą wyrwali z posadzki. Nie udało się jeszcze odzyskać wszystkich 
skradzionych przedmiotów, ale właściciel okradzionego domu wycenił straty na ponad 10 tys zł.

Prawdobnie na pomysł włamania do budynku wpadł 44-letni Wiesław B, który był już 12 razy ka-
rany przez sądy za najróżniejsze przestępstwa przeciwko mieniu. Za kradzież z włamaniem sprawcom 
grozi do 10 lat więzienia.

Ukradli nawet klozet
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Jubileusz 
naszego 

Ambasadora
4 stycznia 2013 r. gościliśmy w Urzędzie Gminy 

i Miasta w Gryfowie Śl. profesora Rafała Strenta. 
Była to doskonała chwila, aby z okazji minionych 
1 stycznia 70 urodzin profesora pogratulować mu 
jubileuszu. Burmistrz Gminy i Miasta wspólnie  
z Przewodniczącym Rady Miejskiej złożyli serdeczne 
życzenia naszemu ambasadorowi Gryfowa Śląskiego 
w Warszawie.

Profesor Rafał Strent urodził się w Gryfowie Ślą-
skim, tu spędził dzieciństwo, tu też często powraca 
odwiedzając swoją mamę, rodzinę i znajomych. 
Wydarzeniem roku 2011 była wystawa malarstwa 
profesora, której wernisaż odbył się 29 grudnia  
w gryfowskiej galerii Europejskiego Centrum 
Kulturalno-Informacyjnego. Pamiętny wernisaż 
zgromadził wówczas tłum gości z całej Polski, a 
także z zagranicy: Niemiec, Francji, Włoch, Japonii, 
Szwecji. W roku 2012 profesor przekazał gryfowskiej 
Bibliotece Publicznej cenny dar w postaci książek, albumów sztuki i katalogów wystaw oraz obraz swego autorstwa. Książki wzbogaciły w sposób istotny księgozbiór 
biblioteki w tym zakresie.  Rafał Strent jest także naszym doradcą w zakresie odnowy zabytkowego wnętrza Przedszkola Miejskiego. To przedsięwzięcie zamierzamy 
zrealizować przy pomocy zaprzyjaźnionego z profesorem i wywodzącego się także z Gryfowa Śląskiego profesora Jerzego Nowosielskiego, w ramach warsztatów dla 
studentów Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy, które będą zorganizowane podczas tegorocznych wakacji.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję Państwu Grażynie i Ro-

manowi Stanom – właścicielom Firmy „GRA-
DIX” oraz Panom: Piotrowi, Mieczysławowi i Ja-
nowi Baszakom – właścicielom Firmy „Stolbrat” 
za doposażenie i wykonanie dodatkowych prac  
w Przychodni Zdrowia przy ul Malowniczej.

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej Stanisław Dasiak

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać  
w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napę-
dowy używany do produkcji rolnej powinien:
▶ w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 
2013 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, w zależ-
ności od miejsca położenia gruntów rolnych 
wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od  
1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
▶ w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 
sierpnia 2013 r. złożyć odpowiedni wniosek 
do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 
w zależności od miejsca położenia gruntów 
rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 
1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach 
limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

 Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić 
będzie: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
▶ 2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złoże-
nia wniosku w pierwszym terminie
▶ 1 - 31 października 2013 r. w przypadku 
złożenia wniosku w drugim terminie.

OGŁOSZENIE
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim zaprasza 

zainteresowane osoby do wzięcia udziału w projekcie „RAFIS” Rozwijanie Ak-
tywnych Form Integracji Społecznej w Gminie Gryfów Śląski, realizowanym 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym przez 
Unię Europejską. 

Beneficjenci projektu wezmą udział w instrumentach aktywnej integracji 
społecznej oraz będą mieli możliwość ukończenia kursów zawodowych.

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski do dnia 8 marca 
2013 roku.

Informacje o realizacji projektu można uzyskać od pracowników socjalnych 
MGOPS w Gryfowie Śląskim nr tel. 75 78-13-781.

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik
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***
 Składka członkowska za rok 2013 wynosi 20 zł, opłatę można dokonać  
w Klubie Seniora w godzinach otwarcia.

***
 Wczasy wypoczynkowe i wypoczynkowo-rehabilitacyjne w roku 2013 re-
alizowane będą w następujących miejscowościach:
◘ Zakopane oraz Jałowcowa Góra nad Zalewem Dobczyckim w terminie 
od 27.04.2013 do 05.05.2013r. Koszt pobytu: 890 zł. UWAGA: WOLNE 
DWA MIEJSCA.
◘ Darłówko w Ośrodku Wypoczynkowym NEPTUN w terminie od 
19.08.2013 do 28.08.2013 r. Koszt pobytu: 890 zł. W cenie: transport auto-
karowy w obie strony, zakwaterowanie w pokojach 2,3 osobowych z pełnym 
węzłem sanitarnym, TV, balkon, pełne wyżywienie, rejs statkiem po morzu, 
wycieczka, wieczór karaoke, wieczór filmowy, wstęp do Aquapark „Jan”  
w Darłówku, uroczysta kolacja z tańcami, ognisko z pieczeniem kiełbase-
k,opłata miejscowa-klimatyczna, ubezpieczenie NW.
◘ „ZŁOTA JESIEŃ w CZESKICH SUDETACH” w terminie od 14.09.2013 
– 21.09.2013 r. Koszt pobytu to 580 zł. W cenie: transport autokarowy  
w obie strony, zakwaterowanie w pensjonacie „Na Vrsih” w Czechach  
w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami, TV, wyżywienie, wycieczka au-
tokarowa m.in. do Pragi z wejściem na spektakl „Tańczące Fontanny”, wy-
cieczki po Górach Izerskich po stronie czeskiej, zabawa przy muzyce, grill  
i wiele innych niezapomnianych atrakcji, ubezpieczenie NW.

***
W każdym przypadku koszt transportu uzależniony od cen paliwa w cza-
sie wyjazdu. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Przy zapisie obowiązuje 
przedpłata w kwocie 200 zł od osoby, do Czech 50 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.

Serdecznie zapraszamy!
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego 

Komitetu Pomocy Społecznej Stanisław Dasiak

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Miejsko-Gminny 

w Gryfowie Śląskim informuje

„Kwas siarkowy, superfosfat 16, 17 i 18 %, fluorokrzemian sodu, nawóz ogro-
dowy, wieloskładnikowy…” to profil produkcji Fabryki Nawozów Fosforowych  
w Uboczu w czasie I wojny światowej. W latach I i II wojny światowej wzbogaco-
no asortyment o proch strzelniczy, jodynę, zasypkę dezynfekcyjną, proszek insek-
tobójczy i pastę do zębów. W pierwszych powojennych miesiącach fabrykę zajęła 
jednostka Armii Czerwonej. Później, zgodnie z dekretem o majątkach opusz-
czonych i poniemieckich, podobnie jak gryfowski ZPO „Gryfex”, zakład został 
upaństwowiony. W celu uruchomienia produkcji do Ubocza została skierowana 
grupa pracowników z poznańskich Zakładów Nawozów Fosforowych (Luboń).

W latach 50/60 uboczański zakład zaliczany był do grupy największych 
zakładów fosforowych w Polsce. Z czasem rozbudowano bocznicę kolejową. 
Do przetaczania wagonów służyła lokomotywa parowa, potem spalinowa. Jak 

pisze Albert Kwass w Monografii FNF „Ubocz”, nie było większych problemów  
z dostawą surowców i wspomina dalej. U schyłku dekady Gierka, Fosfory miały 
być zmodernizowane w ramach dwuetapowej modernizacji. Decyzję tę podjęto  
w celu obrony przed zakusami likwidacji zakładu. W trakcie realizacji plan inwe-
stycyjny został ograniczony do I etapu, co postawiło zakład w trudnej sytuacji...”. 
W 1982 r. zaczęła się modernizacja młynowni fosforytów, magazynu fosforytów, 
magazynu superfosfatu. Jak wspomina Andrzej Dudzik, była to jedna z najwięk-
szych inwestycji w Polsce. „Młyn Koppersa” do mielenia fosforytów przypłynął 
statkiem ze Stanów Zjednoczonych. W Polsce były tylko 2 takie młyny, drugi był 
w zakładzie chemicznym w Luboniu. Był to „ewenement” na skalę europejską. 
50-tonowy młyn montował jedyny dźwig Polsce. Podczas budowy brakowało 
części montażowych i trzeba było wykazać się nie lada sprytem, aby je dostarczyć. 
Z opowiadań wiemy, że ówczesny kierownik zaopatrzenia Jurek Nowicki często 
jeździł po takie części do PGR-u w Lubomierzu, który po „sławnej wizycie Edwar-
da Gierka był świetnie zaopatrzony”. Przyznane środki w 1982 r. nie pozwoliły na 
rozwinięcie robót jak planowano, ze względu na groźbę wstrzymania produkcji. 
Ostatecznie inwestycję zakończono w 1983 r. z dużą nadwyżką rezerwy produk-
cyjnej magazynu fosforytów i młynowni. Naprędce wymyślono nowy plan, gdzie 
miano zwiększyć produkcję nawozów fosforowych, magazynu siarki, chłodni 
kominowej, modernizacji zarabialni i dokończenie magazynu superfosfatu. 

Niestety, zamiary te zakończyły się na planowaniu. Wystąpiły trudności ze 
znalezieniem wykonawców robót. W okresie stanu wojennego, kłopotów z za-
opatrzeniem w surowce, w 1982 r. zakład zatrudniał 300 osób i produkował 267 
tys. ton superfosfatu pylistego i 2 tys. nawozów ogrodniczych. O skali produkcji 
świadczy codzienne ekspediowanie 18 wagonów nawozów po 40 ton każdy. 
Fosforyty wówczas sprowadzano z Maroka, apatyty ze Związku Radzieckiego,  
a siarkę używano krajową z Tarnobrzegu. 

W tym czasie kierownictwo zakładu musiało zmagać się z nonsensami 
gospodarczymi m.in. nie wolno było wysyłać nawozów wagonami do 50 km, 
obowiązkowe było pośrednictwo AGROCHEMU, kłopotami w zatrudnieniu, 
ciągłym brakiem wagonów do wysyłki, nierytmiczną dostawą fosforytów. Od-
górne regulacje cen nawozów w grudniu 1982 r., z datą ważności do 1.01.1982 
r. – były niczym absurdy w filmie Barei.

W 1989 r. rozpoczęto likwidację przestarzałej i zatruwającej środowisko 
instalacji do produkcji kwasu siarkowego. Własny kwas siarkowy zastąpiono  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odpadowym z Huty Miedzi w Legnicy. Henryk Schabowski w Nowinach Jele-
niogórkich pisał o „paranoicznych przepisach tego typu likwidacji, ze względu na 
olbrzymie koszty demontażu, które muszą być zapisane w straty przedsiębiorstwa 
i potrącone z zysku.” Z tego względu prace nad demontażem prowadzone były na 
małą skalę, aby ponieść jak najmniejsze koszty. Przełom lat 1989/90 spowodował 
trudności finansowe fabryki. Z każdym rokiem spadało zaopotrzebowanie rol-
nictwa na nawozy, a firma popadała w długi. Jak pisze Albert Kwass kierownictwo 
podjęło próby znalezienia się w nowej rzeczywistości politycznej i gospodarczej.

W maju 2004 r. fosfory przekazały nieruchomości i budynki gryfowskiemu 
samorządowi. Zakład miał się stać częścią Zakładów Chemicznych Police, co 
nie doszło do skutku. Nie pomogły tu amerykańskie urządzenia produkcyjne, 
szwedzkie urządzenia ekspedycyjne i moc przerobowa 160 tys. ton nawozów na 
rok. W marcu 2008 r. ogłoszono upadłość fabryki. 

Oprac. Barbara Baszak. Napisano na podstawie źródeł: „Monografia Fa-
bryki Nawozów Fosforowych Ubocz 1865-1984” – Albert Kwass oraz wspo-
mnień byłych pracowników

Wspomnienie Fabryki Nawozów Fosforowych „Ubocz”

1968 r. „Dzień Kobiet”. 
Na pierwszym planie dyrektor techniczny Franciszek Krupa.

Dyrekcja FNF „Ubocz”. Zdjęcie udostępnione przez Państwo Moroniów.

Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego w maju tego roku organizuje wystawę zdjęciową związaną z historią Fabryki Nawozów Fosforowych w Ubo-
czu. W związku z tym prosimy byłych pracowników zakładu o udostępnienie zdjęć lub innych materiałów do biblioteki lub siedziby TMG znajdującej się przy 
bibliotece w czwartki w godz. 17.30-19.00.A oto krótki zarys historii opisany na podstawie udostępnionych dokumentów.
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Szanse i zagrożenia placówek oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Lwówecki, taki był temat XXVI Sesji Rady Powiatu Lwó-
weckiego, która odbyła się 25 stycznia 2013 roku w siedzibie Staro-
stwa. Sesja miała jednak niecodzienny przebieg, a było to związane  
z wizytą gości z francuskiego Surzur oraz słowackiej Hnúšťy, którzy 
wzięli udział w pierwszych minutach obrad. Delegacje zagraniczne 
przyjechał na zaproszenie starosty lwóweckiego, na odbywający się 
następnego dnia Koncert Noworoczny. 

Po raz pierwszy w historii Powiatu, zdarzyło się, że goście z za 
granicy wzięli udział w Sesji. Przy prezydialnym stole zasiedli szefo-
wie delegacji: Daniel Joannic – pierwszy zastępca mera Surzur oraz 
Martin Pliesovsky – zastępca burmistrza Miasta Hnúšťy. Z uwagi 
na wieloletnie już kontakty Powiatu Lwóweckiego z partnerami, w 
trakcie Sesji wręczone zostały nieformalne tytuły Ambasadorów Po-
wiatu Lwóweckiego. Z rąk starosty lwóweckiego odebrali je: Daniel 
Le Moullec – członek delegacji francuskiej oraz Martin Pliešovský 
– szef delegacji słowackiej. Tytuły Ambasadorów przyznane zostały 
za szczególne zasługi związane z rozwijaniem wzajemnych kontak-
tów i współpracy. Po wręczeniu tytułów goście opuścili obrady Sesji, 
która toczyła się już zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad. 
Po zatwierdzeniu protokołów z poprzednich Sesji, głos zabrał Józef 
Stanisław Mrówka – starosta lwówecki, który zdał sprawozdanie  
z posiedzeń Zarządu Powiatu, które odbyły się pomiędzy Sesjami 
Rady. Tym razem radni nie podjęli żadnej uchwały. Sesję wypełniła 
dyskusja na temat szans i zagrożeń placówek oświatowych. Za punkt 

Informator Powiatowy
XXVI Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego

Marcin Lampart

Multikulturowa feeria barw i dźwięków, jedyna 
w swoim rodzaju uczta dla fanów muzyki folk i nie 
tylko, swoista wieża Babel w Mirsku – tak w skrócie 
określić można tegoroczny Koncert Noworoczny, 
którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w 
Lwówku Śląskim. Impreza ta na stałe wpisała się już 
w pejzaż kulturalnych zdarzeń Powiatu Lwóweckie-
go. Pomysłodawcą był starosta II kadencji Henryk 
Kulesza. Nieprzerwanie jest to wydarzenie na wyso-
kim poziomie. Tegoroczne bez wątpienia zapisze się 
w annałach historii ze względu na swój multikultu-
rowy charakter. Udział w nim bowiem wzięli part-
nerzy Powiatu z Francji, Słowacji, Czech i Ukrainy. 
Choć różnorodność językowa przyprawiała o zawrót 
głowy, a tłumacze dwoili się i troili, nikt nie miał 
poczucia bariery językowej i zgodnie z tegorocznym 
mottem, muzyka łączyła narody. Z pewnością też 
obyczaje, ponieważ od 24 stycznia, kiedy to pojawili 
się pierwsi goście z zagranicy do 28, kiedy odjechali 
ostatni, wszyscy tworzyli harmonijną europejską 
rodzinę, w której dialog może zdziałać cuda.

Kulminacyjnym punktem był koncert. Rewelacją 
okazał się chór młodzieży z Zaclerza. Dziewczęta 
wykonały składankę 9 utworów, wśród których 
rozpoznać można było kultowe rockowe kawałki w 
zupełnie nowych, zaskakujących aranżacjach. Ten 

sam poziom emocji utrzy-
mywał się, kiedy na scenę 
wkroczył Peter Brandnan-
sky ze słowackiej Hnúšťy. 
Zaprezentowawszy swoją 
nieodłączną heligonkę – 
słowacką ludową odmianę 
harmonii, odegrał brawu-
rowo wiązankę utworów 
folkowych rodem ze Sło-
wacji. Całkowitym zasko-
czeniem – bo było to wra-
żenie totalne – był występ 
ukraińskiego chóru. Artyści 
– wszyscy oni bowiem są 
absolwentami konserwato-
riów – zaprezentowali nie tylko niebywałe umiejęt-
ności, dzięki którym dreszcz emocji przebiegał po 
niejednych plecach. To był całkiem spory fragment 
wiedzy na temat ukraińskich zwyczajów i obyczajów 
ludowych z pięknymi strojami w tle. Godna podzi-
wu była determinacja artystów, którzy przebyli setki 
kilometrów w całkiem czasem dla nich zaskakującej 
aurze (Francuzi przyjechali na letnich oponach), aby 
zaprezentowawszy kilka utworów opowiedzieć coś 
na temat swojego kraju. 

Koncert był okazją do 
uhonorowania ludzi, dzięki 
którym współpraca zagra-
niczna Powiatu jest możli-
wa. Starosta Lwówecki Józef 
Stanisław Mrówka Amba-
sadorem Powiatu Lwówec-
kiego ogłosił ojca Grzegorza 
Cymbałę – franciszkanina 
mieszkającego na Ukrainie. 
Ojciec Grzegorz podjął 
się tam zadania przywró-

Wieża Babel w Mirsku...

cenia do świetności klasztoru w Bolszowcach pod 
Haliczem. Podobne tytuły na piątkowej sesji Rady 
Powiatu otrzymali: Daniel Le Moullec z Francji i 
Martin Pliešovský ze Słowacji. 

Miłą niespodzianką okazał się wernisaż wystawy 
Barbory Olejnikowej ze Słowacji. Elementem koń-
czącym imprezę były życzenia pomyślności złożone 
przez Starostę w asyście tradycyjnej lampki szampa-
na. Gdzie odbędzie się kolejny koncert?

...i w Gryfowie
Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym, 

delegacje z Francji i Słowacji (fot. na górze) oraz 
Ukrainy (fot. po lewej) odwiedziły gościnne progi 
Europejskiego Centrum Kulturalno-Informacyjnego 
w Gryfowie. Goście zwiedzili budynek Centrum, 
obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą historii 
jego powstania oraz wzięli udział w dyskusji na temat 
funkcjonowania placówek kulturalnych i kulturotwór-
czej roli bibliotek w poszczególnych państwach.

wyjścia posłużyła prezentacja przedstawiona przez Zbigniewa Grześkowa – wicestarostę lwó-
weckiego. Dyskusja był długa i burzliwa, sytuacja placówek oświatowych jest trudna, nie tylko 
w powiecie lwóweckim ale w całym kraju. Głównym problemem jest zmniejszająca się liczba 
uczniów i jak wskazują dane demograficzne, tendencja ta będzie utrzymywać się aż do 2020 
roku. Receptą na nią mają być działania z jednej strony zmierzające do uatrakcyjnienia oferty 
edukacyjnej naszych szkół, z drugiej strony kontynuowanie działań oszczędnościowych i pro-
wadzenie intensywnych działań promocyjnych. 

Radni poświęcili też sporo uwagi ocenie funkcjonowania usług nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej na terenie powiatu lwóweckiego, które od początku roku świadczone są przez SP 
ZZOZ ze Zgorzelca. Kolejna Sesja odbędzie się pod koniec lutego 2013 roku. 

Małgorzata Szczepańska
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Wspaniałą wystawę przygotowują dla Państwa 
Biblioteka Publiczna oraz stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju ZSOiZw Gryfowie „Homo Viator”. Zgro-
madzone zostaną na niej ekslibrisy najwybitniej-
szych twórców z całej Polski. Prezentowane prace 
to prawdziwe dzieła sztuki, warto, a nawet trzeba 
je zobaczyć. 

Wernisaż wystawy „Ekslibrisu dzień dzisiej-
szy” odbędzie się 18 lutego (poniedziałek) o godz. 
17.00. Będzie on interaktywny ponieważ poprze-
dzony warsztatami, dla gryfowskiej młodzieży, 
na których powstaną ekslibrisy, będące częścią 
naszej wystawy. Warsztaty poprowadzi dr Marcin 
Cziomer z Krakowskiej Akademii im. Frycza 
Modrzewskiego, adiunkt w Pracowni Technik  
i Technologii w Sztuce.

Tych z Państwa, którzy nie będą mogli uczest-
niczyć w wernisażu zapraszamy do galerii ECKI 
w siedzibie Biblioteki Publicznej. Wystawa będzie 
czynna do 18 marca.

Czego nie wolno przegapić w lutym... 

Zapraszamy  
na spotkanie autorskie 

z Kazimierzem Kiljanem 
– poetą, pisarzem, dzien-
nikarzem, autorem pięciu 
tomików wierszy i czte-
rech powieści, laureatem 
konkursów poetyckich.

Podczas spotkania pisarz będzie promować nowo wydaną
powieść „W galerii uczuć”. Możliwość zakupu książek autora.

7 marca, godz. 17.00. 
Biblioteka Publiczna Miasta 

i Gminy Gryfów Śląski, 
ul. Kolejowa 44. 

Wstęp wolny

...i w marcu

Najmłodsza czytelniczka dziecięcej bi-
blioteki ma niecały roczek. Jej mama traktuje 
zapisanie córki do biblioteki jako mądrą in-
westycję w przyszłość. Coraz więcej rodziców 
rozumie potrzebę i ogromne korzyści, jakie 
wynikają z korzystania z biblioteki, a nasi mi-
lusińscy doskonale się czują w przyjaznych, 
kolorowych bibliotecznych wnętrzach. Wcze-
sny kontakt z książką daje dzieciom szansę na 
lepszy rozwój, co potwierdzają liczne badania 
psychologiczne, pedagogiczne i logopedycz-
ne. Im wcześniej zaszczepimy w dziecku pasję 
czytania, tym lepiej. Dlatego zapiszmy dzieci 
do biblioteki, nawet jeśli nie umieją jeszcze 
czytać. Zwiększymy przez to szanse na to, że 
wyrosną z nich czytający dorośli, czyli lepsza 
przyszłość również dla nas i nasze lepsze... 
emerytury. 

Drodzy rodzice, dziadkowie, opiekuno-
wie. Zapraszamy do biblioteki. To mądra  
i pewna, a na dodatek całkowicie bezpłatna 
inwestycja w dziecko, która będzie się zwra-
cać przez lata.

Inwestycja 
w malucha

Marzena Wojciechowska
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– Półmetek kadencji w Gryfowie już za nami. 
Najważniejszym zadaniem była realizacja podjętej 
jeszcze w latach 2006-2010 decyzji o budowie wie-
lospecjalistycznej przychodni zdrowia. Ponieważ 
byliśmy krytykowani bardzo mocno przez naszych 
mieszkańców, że niewiele zrobiliśmy w zakresie 
służby zdrowia, stąd też się zrodziła potrzeba 
nowej przychodni, żeby poprawić jakość usług 
medycznych. To jest najważniejsze zadanie w tej 
kadencji. Powiedziałbym nawet, że zadanie nr 1, 
które kosztuje nas prawie 3.200.000 zł. Od 2 stycz-
nia br. przychodnia już wystartowała. Początki nie 
są łatwe, ale mam nadzieję, że z tygodnia na ty-
dzień będzie coraz lepiej funkcjonowała - zarówno 
pod względem kadrowym jak i kontraktowym. Do 
końca marca będzie już tomograf i stacjonarne 
RTG, powstanie również apteka. 

Takim drugim bardzo ważnym punktem w tej 
kadencji była poprawa stanu dróg i ulic zarówno 
miejskich jak i wiejskich. Jeżeli chodzi o ulice w 
Gryfowie to w tym czasie została wyremontowana 
ul. Młyńska, na której roboty zaczęliśmy jeszcze 
w poprzednim okresie a teraz realizowana była 
modernizacja od ul. Jeleniogórskiej do Polnej, 
łącznie z wymianą sieci kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej, wykonaniem zatoczek parkingowych 
przy przedszkolu dla pracowników i rodziców,  
a także miejsc postojowych przy komisariacie poli-
cji. Trakt ten był w złym stanie technicznym. Wy-
remontowano także częściowo ul. Oldzańską, Po-
lną i więcej niż w połowie ul. Partyzantów. Został 
wykonany też remont jednej z dróg w Wieży. To są 
inwestycje które w zakresie drogownictwa zrobiła 
gmina, ale też mocno zostały wzbogacone zadania 
o nowe drogi powiatowe w Uboczu, Rząsinach  
i w Krzewiu Wielkim oraz trasa łącząca Młyńsko 
z Chmieleniem. Także stan dróg - szczególnie we 
wsiach – uległ w stopniu znaczącym poprawie. 
Z większych zadań inwestycyjnych, które zostały 
zrealizowane trzeba wymienić m.in. niemal kapi-
talny remont przedszkola - wymiana pokrycia da-
chowego, elewacja i odwodnienie budynku, który 
kosztował nas 1.400.000 zł. Kolejne zadanie to re-

witalizacja substancji mieszkaniowej 13 wspólnot 
mieszkaniowych. I to bardzo cieszy, że te podmioty 
wzięły sprawy w swoje ręce. Obecnie jesteśmy  
w trakcie finalnego załatwiania dofinansowania 
w granicach 30 proc. ze środków unijnych. Cieszy 
także to, że pięknieją nasze wspólnoty mieszka-
niowe przy ul. Lwowskiej i Jeleniogórskiej – widać 
nowe dachy i elewacje. Z innych działań jakie były 
podejmowane w tym półmetku to także trudny 
problem oświatowy. Dokonaliśmy przekształcenia 
szkoły podstawowej w Rząsinach, której nowym 
organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Roz-
woju Rząsin. Podjęliśmy tę decyzję przede wszyst-
kim ze względu na demografię i kwestie finansowe, 
ale muszę powiedzieć, że start tej szkoły w nowym 
wydaniu organizacyjnym jest dobry. Bardzo duże 
zaangażowanie zarządu stowarzyszenia, rady so-
łeckiej z sołtysem Stanisławem Czajewiczem, jak 
i dyrektora Tadeusza Deptuły oraz wsparcie rad-
nego Witolda Mikosa daje efekty i jestem pewny, 
że stowarzyszenie poradzi sobie z prowadzeniem 
tej placówki. Był to jeden z trudniejszych tematów, 
bo każde przekształcenie szkoły nie jest rzeczą 
prostą. 

Z ważnych wydarzeń które mieliśmy w tej 
kadencji trzeba koniecznie wymienić 770-lecie 
Gryfowa Śl., które było dla nas wielkim przeży-
ciem zarówno historycznym jak i organizacyjnym. 
Mnie najbardziej cieszy fakt, że tak wiele osób 
zaangażowało się do tego przedsięwzięcia – od 
przedszkolaków aż do osób dorosłych. Był piękny 
korowód historyczny i odtworzenie sceny nadania 
praw miejskich. 

Oczywiście tragedią tego dwuletniego okresu 
było to, co się wydarzyło 5 lipca 2012 roku i zapisze 
się smutnymi zgłoskami w historii miasta i gminy, 
bowiem w tym dniu przyszły deszcze nawalne  
i gradobicia praktycznie na obszarze połowy 
gminy. Dotknięty w sposób szczególny został Wol-
bromów, Rząsiny i Ubocze, ale także i Gryfów, 
gdzie doszło do bardzo dużych zniszczeń. Takiej 
wody jaka spadła wówczas – 96 l/m2 w ciągu paru 
godzin nie pamiętają nawet najstarsi mieszkańcy.  

To spowodowało, że musieliśmy założyć bardzo 
ścisły program oszczędnościowy, by gromadzić 
środki na pomoc powodzianom, infrastrukturę 
i pomoc socjalną, która udzielona została 75 
poszkodowanym rodzinom. Udało nam się zreali-
zować 9 zadań powodziowych, które już zostały 
rozliczone. Ta tragedia dotknęła wiele osób, ale 
również dokonała wielkich szkód w infrastruk-
turze – na ponad 15.000.000 zł zostały ocenione 
straty gminy. Jeszcze co najmniej dwa lata będzie 
trwało usuwanie skutków powodzi. Ta tragedia 
zaważyła również na tym, że musieliśmy podjąć 
konkretne działania oszczędnościowe – m.in. 
zmiana operatorów telefonii komórkowej, zakup 
grupowy energii elektrycznej oraz w bieżącym 
funkcjonowaniu gminy. 

Bardzo cieszę się, że jest dobra współpraca  
i dużo zrozumienia ze strony Rady Miejskiej. 
Oczywiście w wielu kwestiach się różnimy, ale po-
trafimy się dogadać i osiągamy konsensus. Bardzo 
ważne jest też to, że realizacja zadań gminy prze-
biega w tej kadencji w atmosferze zrozumienia  
i życzliwości, co nie jest bez znaczenia. Pamiętamy 
przecież te czasy kiedy przez brak takiej współpra-
cy Gryfów był na ustach dziennikarzy radiowych, 
telewizyjnych i prasowych. 

Z zadań pozagminnych cieszy regulacja Oldzy 
oraz Olszówki, która realizowana jest ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Obecna kadencja to czas kolejnych oszczędno-
ści – chcemy na koniec roku 2013 zejść z zadłuże-
nia do poziomu 33 proc., żeby przygotować się do 
absorpcji nowych środków unijnych na lata 2014-
2020. Będzie ona z pewnością uboższa ze względu 
na mniejsze środki finansowe na inwestycje, ale 
myślę że te cztery chudsze lata przyniosą efekty  
w postaci kolejnych zadań, które będziemy realizo-
wać na rzecz gminy.

Reasumując – będzie to na pewno kadencja 
uboższa od poprzedniej, ale nie przyglądamy się 
biernie, ale – ile można – inwestujemy i wypełnia-
my zadania publiczne.

Miniony rok 2012 to także koniec pierwszej połowy kadencji lokalnych samorządów. O to, jaki to był okres dla gminy i miasta Gryfów Śląski  
i jej włodarza, zapytaliśmy burmistrza Olgierda Poniźnika.

Na półmetku kadencji

Droga Redakcjo

Chciałam się opisać sytuację, która mnie spotkała. 13 stycznia 2013 roku 
o godzinie 11.30 w ciężkim bólu zostałam zawieziona do nowej przychodni w 
Gryfowie Śląskim. Personel medyczny bardzo miło mnie obsłużył, ale zaczęły 
się schody, bo w Gryfowie nie mogłam zrealizować recepty na antybiotyk. 
Dyżurująca w tym dniu apteka przy ul. Akacjowej była czynna od godziny 
18.00. Tak mi powiedziano w przychodni (osoba, która mnie przywiozła do 
przychodni już jeździła po Gryfowie i szukała dyżurującej apteki).Poinformo-
wałam ją, żeby pojechała do Lubania wykupić receptę, a ja w bólu czekałam 
w przychodni około dwóch godzin. W międzyczasie przyjechało małżeństwo 
z córką, która miała opuchniętą twarz od zęba. Dziewczynka ta też miała 
wypisany antybiotyk, a ponieważ w Gryfowie żadna apteka w tym czasie nie 
miała dyżuru więc pojechali chyba do Lwówka Śl.

A gdyby tak któraś z aptek miałaby o tej porze dyżur można było by wy-
kupić antybiotyk bez takich kosztów (przejazd). Przecież nie każdego stać na 

W sprawie dyżurów aptek
Listy od czytelników

branie taksówki z postoju, żeby pojechać do Lubania po pilne lekarstwa. Ku-
piłam Kurier Gryfowski i przeczytałam na str. 7, że jest zamieszczony „Plan 
dyżurów aptek w Gryfowie Śl. na 2013 rok”. Nie są w nim podane godziny  
w których apteki mają dyżur. Sprawdziłam w aptece „Pod gryfem”, że ma 
dyżur dopiero od godz. 18.00. 

Uważam, że taki wykaz dyżurów aptek powninien być wywieszony w no-
wej przychodni z zaznaczeniem godzin dyżurujących, póki nie jest otwarty  
w niej punkt apteczny. Na 3 apteki powinna mieć dyżur jedna od godz. 10.00 
do 15.00 w czasie niedziel i świąt, a później od godz. 18.00. Należy się tej 
sprawie przyjrzeć, ze względu na ludzi starszych i emerytów.

Z poważaniem 
 Leokadia Sojka

Oprac. Artur Grabowski



LUTY  2013  KURIER GRYFOWSKI 11

1) Sejm RP ustawą z dnia 1 lipca 
2011 r. wprowadził rewolucyjne zmia-
ny w zakresie utrzymania czystości  
i porządku w gminach. Od tego dnia 
każda gmina w Polsce w terminie do 
30 czerwca 2013 roku jest zobligowa-
na ustawowo do wprowadzenia no-
wego systemu polegającego na prze-
jęciu odpowiedzialności za odpady  
i ustaleniu stawek opłat dla mieszkań-
ców za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów. To gmina teraz w drodze 
przetargu wyłoni firmę, która będzie 
odbierać odpady, natomiast każdy 
z mieszkańców będzie zobligowany 
do złożenia deklaracji, a następnie 
wnoszenia opłat do gminy za wywóz  
i zagospodarowanie odpadów. 

Ta zmiana nie jest naszym wymy-
słem, ale obowiązkiem ustawowym 
nałożonym na samorządy gminne, 
pomimo wielu protestów środo-
wisk samorządowych.

2) Drugą bardzo istotną zmianą 
jest składowanie odpadów. Do tej 
pory odpady komunalne były składo-
wane na składowisku prowadzonym 

przez Zakład Utylizacji Odpadów 
Komunalnych „Izery” w Popielówku 
w Gminie Lubomierz. Zakład ten 
powstał w 2006 roku dzięki wysił-
kom finansowym czterech Gmin: 
Lubomierza, Gryfowa Śląskiego, 
Wlenia i Starej Kamienicy, a także 
przy znacznym wsparciu środków 
unijnych. 

Niestety – zgodnie z ustawą i Wo-
jewódzkim Programem Gospodar-
ki Odpadami – odpady nie mogą 
być na nim składowane, bowiem 
ustawodawca postanowił, że muszą 
być one przekazywane do Regional-
nych Instalacjach Przetwarzania 
Odpadów i na terenie Dolnego Ślą-
ska utworzył 6 regionów, w których 
będą przetwarzane odpady od co 
najmniej 120.000 mieszkańców.

3) Nasza gmina miała do wyboru 
skorzystanie z dwóch najbliższych 
regionów przetwarzania odpadów: 
z regionu Środkowo-Sudeckiego 
zlokalizowanego w Ścięgnach – Ko-
strzycy gm. Mysłakowice odległego 
od nas o ponad 50 km i drugiego re-
gionu Zachodniego w Lubaniu odle-
głego o 15 km od Gryfowa Śląskiego. 
Wspólnie z radnymi postanowiliśmy 
wybrać Region Zachodni w Lubaniu, 
z uwagi na mniejsze koszty transpor-
tu odpadów.

Raz jeszcze chcemy podkreślić, 
że nie jest to wymysł gminy, gdyż 
mając wspólny Zakład w Gminie 
Lubomierz, dalej bylibyśmy w sta-
nie w sposób zgodny z przepisami 
te odpady zagospodarowywać.

 

Domagaliśmy się od Rządu i Parla-
mentu (tak na dobre, to walczyła cała 
samorządowa Polska), by tę ustawę 
zmienić. Niestety Rząd i Parlament 
nie zmienił swego stanowiska i nało-
żył na gminy wspomniane wcześniej 
zadania. Trudno nam jest się z tym 
pogodzić, bowiem zainwestowa-
liśmy nasze publiczne pieniądze  
w lubomierską inwestycję i niestety 
będziemy jeszcze przez 3 lata (2013-
2015) spłacać kredyt po 100.000 zł 
rocznie nie mogąc korzystać z tego 
Zakładu.

Dlatego też chcemy prosić naszych 
mieszkańców o zrozumienie tej 
trudnej i złożonej sytuacji związanej 
z gospodarką odpadami. Kolejny 
raz podkreślamy, że nie jest to wy-
mysł gryfowskiego samorządu lecz 
polskiego rządu. 

Wspólnie więc musimy się z no-
wym systemem zmierzyć od 1 lipca 
2013r. i w tym celu będziemy pro-
wadzić liczne spotkania informacyj-
no-edukacyjne, na które serdecznie 
zapraszamy. 

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi wdrożenia w życie nowej ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminie, chcemy przedstawić naszym mieszkańcom następujące fakty: 

O nowym systemie śmieciowym, 
czyli „Śmieciowy zawrót głowy” 

   Burmistrz Gminy i Miasta
Olgierd Poniźnik

Przewodniczy Rady Miejskiej 
Robert Skrzypek 

JEST TO CHYBA 
NAJWIĘKSZY NONSENS 

W TYM 13-LECIU 
NOWEGO WIEKU Z JAKIM 

PRZYSZŁO NAM SIĘ 
ZMIERZYĆ I WOBEC 

KTÓREGO 
JESTEŚMY BEZSILNI.
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ODBIÓR ODPADÓW 
W 2013 ROKU

JAKIE ZMIANY DLA MIESZKAŃCA 
GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ?

Szanowni Mieszkańcy!

System polskiej gospodarki odpadami musi być dostosowany do zaleceń szeregu dyrektyw Unii Europejskiej. 
Z tego też względu zmieniono Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według nowych przepisów 
obowiązkiem gminy będzie redukcja masy odpadów trafiających na składowiska do poziomu obowiązującego  
w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwolą gminom przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać 
nimi na swoim terenie.  
Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą 
wywozową przejmie gmina.  
Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich właści-
cieli nieruchomości.  Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór 
odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę stawce.

co to oznacza dla statystycznego mieszkańca naszej gminy? 
▶ koniec z poszukiwaniem najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów;
▶ mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z wyznaczoną w drodze uchwały stawką; 
▶ w zamian za wniesioną opłatę gmina wybierze (w konkurencyjnym przetargu) 
przedsiębiorcę, który zawartość pojemnika wywiezie na składowisko odpadów;
▶ koniec ze zmartwieniami co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, przeterminowanymi lekami albo 
zużytymi bateriami – gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów;
▶ kto będzie selekcjonował odpady, to – z korzyścią dla środowiska,  
ale i dla siebie – za selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty.

przepisy i harmonogram wdrażania
1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).
Gminy dostały 18 miesięcy na przygotowanie nowego systemu gospodarki odpadami. Rok 2012 ma być rokiem 

przygotowania się gmin do realizacji nowych zadań, podjęcia stosownych uchwał. Natomiast rok 2013 to rok fak-
tycznego wdrożenia przepisów.

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą 
wywozową przejmie gmina.

 
cel zmiany ustawy:
▶ objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru odpadów,
▶ stworzenie lepszych warunków do segregacji odpadów,
▶ łatwo dostępne punkty zbiórki selektywnej takich odpadów jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, 
odpady niebezpieczne,
▶ informowanie mieszkańców gmin, co gdzie i jak należy wyrzucać,
▶ wyeliminowanie dzikich wysypisk,
▶ likwidacja zjawiska palenia odpadów w domach.



LUTY 2013  KURIER GRYFOWSKI 13

obowiązki właścicieli1 nieruchomości:
1. Złożenie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski pierwszej deklaracji w terminie do dnia 31 mar-
ca 2013 r. Wszelkie zmiany deklaracji należy składać w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany dotyczące  
np. zmiejszenia lub zwiększenia ilości osób w gospodarstwie domowym.
2. Wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania, na konto Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski. Pierwsza opłata do 15 sierpnia 2013 r. 
3. W przypadku nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji 
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z obowiązkiem jej wnoszenia począwszy od lipca 2013 r.

jakie stawki opłat będą obowiązywać od 1 lipca 2013 r. w gminie gryfów śląski?

podstawowe usługi świadczone przez gminę obejmują 
odbiór odpadów komunalnych w podziale na następujące frakcje:
1. odpady zmieszane – (lub posortownicze) zbierane do czarnego pojemnika lub worka (pozostałe odpady oraz 
frakcje trwale zanieczyszczone, resztki kuchenne, zabrudzone lub mokre opakowania papierowe, popioły, zmiotki, 
itp.)
2. papier i makulatura – zbierane do niebieskiego pojemnika lub worka;
3. plastik – zbierany do żółtego pojemnika lub worka (tworzywa sztuczne, opakowania wilomateriałowe i opakowa-
nia z metalu),
4. szkło (opakowania ze szkła) – zbierane do zielonego pojemnika lub worka (szkło bezbarwne i kolorowe, butelki, 
słoiki, itp. opakowania szklane
5. odpady biodegradowalne – zbierane do brązowego pojemnika lub worka (odpady roślinne, i inne biodegrado-
walne, trawa liście, obierki, itp.).

umowy na odbieranie odpadów komunalnych
Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina. Właściciele 

nieruchomości do tego czasu powinni podjąć działania celem wypowiedzenia umów na odbieranie odpadów komu-
nalnych zawartych indywidualnie. 

od 1 lipca 2013 r. wyłoniona 
w przetargu firma zacznie odbierać 

odpady od mieszkańców. 

Wszelkich informacji udziela Wydział Techniczny w Urzędzie
Gminy i Miasta Gryfów Śląski, pok. nr 6, tel. 75 78-12-952.
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W SP w Uboczu
Karnawał z babcią, 

dziadkiem i Mikołajem

Alicja Celejowska

W SP w Gryfowie

16 stycznia uczniowie z naszej szkoły bawili się 
na balu karnawałowym, połączonym ze Świętem 
Babci i Dziadka w Centrum Kultury w Uboczu. 
Większość dzieci przebrała się w przepiękne stro-
je. Nie zabrakło jak zwykle rycerzy i księżniczek. 
Zabawę poprowadził pan Mariusz Swastek. Na 
początku dzieci z oddziału przedszkolnego i klas 
I-III zaprezentowały program artystyczny dla 
swoich ukochanych dziadków, wręczając własno-
ręcznie wykonane prezenty. Przy nowoczesnych 
przebojach bawili się wszyscy, a „tradycyjny po-
ciąg” nie mógł się zatrzymać. Rodzice ufundowali 
kawę, herbatę i słodki poczęstunek. 

Największą niespodziankę sprawił dzieciom 
Święty Mikołaj, zaproszony przez Radę Sołecką, 
który przyniósł wór pełen prezentów dla wszyst-
kich uczestników. Wszyscy musieli wykazać się 
swoimi umiejętnościami: tańcem, wierszem, czy 
piosenką. Chociaż niektórzy nie mieli na to ocho-

ty i powiedzieli, że byli niegrzeczni, to Mikołaj  
i tak wręczył im paczkę. 

Babcie, dziadkowie i uczniowie bardzo dzięku-
ją za miłe spędzenie czasu w sobotnie popołudnie 
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizo-
wania tej uroczystości – Radzie Sołeckiej, Radzie 
Pedagogicznej, Rodzicom i Św. Mikołajowi.

Uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni przez 
Radę Sołecką na występ w jasełkach pod kierun-
kiem Alicji Jaworskiej podczas Biesiady Ostatkowej 
w Centrum Kultury w Uboczu. Pomimo, że był to 
czas szalejącej grypy większość artystów dopisała. 
Mieszkańcy wsi i zaproszeni goście przed wspaniałą 
zabawą mogli ponownie przenieść się w uroczysty 
nastrój narodzin Bożego Dzieciątka.

Jasełka na bis

Liczna grupa wolontariuszy z podstawówki nie szczędziłą sił, by nazbierać jak najwięcej datków do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tacy mali, 
a tacy zaangażowani. Oby tak dalej.

Wolontariusze z gryfowskiej SP
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W Gimnazjum

11 stycznia we Wle-
niu odbyła się Powiatowa 
Gimnazjada Matema-
tyczna. W głównych ro-
lach podczas Gimnazja-
dy wystąpili matematycy 
z naszego gimnazjum. 
Zwycięzcą konkursu 
został uczeń klasy 2a 
Rafał Tatarczuk. Trzecie 

miejsce zajęły: Paulina Tarazewicz z klasy 3a  
i Agnieszka Tarazewicz z klasy 1a. Powiatową 
Gimnazjadę matematyczną wygrała drużyna ma-
tematyków z Gimnazjum w Gryfowie Śląskim.

Gratulujemy laureatom i ich opiekunom: Iwo-
nie Nowaczek i Agnieszce Patron.

Gryfów matematyką stoi
Gimnazjum w Gryfowie wspiera wszystkich 

uczniów. Na pomoc mogą liczyć uczniowie ze spe-
cyficznymi trudnościami w uczeniu się i ucznio-
wie szczególnie uzdolnieni. Jedni i drudzy licznie 
uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych prowa-
dzonych społecznie przez nauczycieli. W tym roku 
szkolnym uzdolniona uczennica klasy 3 B – Sylwia 
Cybulska postanowiła zmierzyć się sama z sobą 
i ubiegać się o stypendium w ramach „Dolnoślą-
skiego Programu Stypendialnego – Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych za-
mieszkujących obszary wiejskie oraz miasta do 25 
tysięcy mieszkańców”.

27.stycznia Wydział Edukacji i Nauki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
poinformował szkołę, rodziców i samą zaintere-

sowaną o otrzymaniu stypendium na rok szkolny 
2012/2013, czyli od września 2012 do sierpnia 2013, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 
budżetu państwa i budżetu Województwa Dolno-
śląskiego. Miesięczna wartość pomocy stypendial-
nej wynosi 300 złotych. Droga do szczęścia była 
długa. Uczennica wraz z opiekunem – Marią Sawic-
ką musiała opracować ścieżkę edukacyjną. Sylwia 
wybrała fizykę, bo zdecydowanie woli przedmioty 
ścisłe. Aby co miesiąc otrzymywać stypendium, re-
alizuje zaplanowane wspólnie z nauczycielem cele 
określone w ścieżce edukacyjnej. W wymaganych 
terminach dostarcza sprawozdanie z realizacji in-
dywidualnej ścieżki rozwoju edukacyjnego. 

Sylwia to bardzo pracowita uczennica i na pewno 
będzie starała się o pomoc finansową w szkole po-
nadgimnazjalnej, by utrzymać wiedzę na wysokim 
poziomie i móc rozwijać swoje zainteresowania.

Mamy nadzieję, że wa przyszłości nasi ucznio-
wie podążą śladami trzecioklasistki i w gimnazjum 
zaroi się od stypendystów. 

Sypendystka Sylwia

E. Demidow

Sukces siatkarzy
16 stycznia w hali sportowej w Szkole 

Podstawowej w Gryfowie Śląskim odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu Lwóweckiego  
w Siatkówce Chłopców (szkoły gimna-
zjalne). Nasz zespół pokonał wszystkie 
drużyny i wygrywając zawody, awansował 
do lutowych rozgrywek strefowych.

Skład drużyny: Szymon Dołasiński, 
Radosław Klusek, Piotr Bursacki, Jakub 
Rotkiewicz, Mateusz Cichoń, Wojciech 
Deliman, Mariusz Wojtanowski. Opieku-
nem chłopców jest Krzysztof Gajewski.

Wydawca: Biblioteka Publiczna Miasta  
i Gminy Gryfów Śląski. 
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Skład i foto-edycja: Paweł Rubaj.  
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Pokaz „Wytwarzanie produktów 
tradycyjnych i regionalnych” 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i PZD Lwó-
wek Śląski organizują pokaz ozdabiania starych książek. Pokaz odbędzie się 
w Urzędzie Gminy i Miasta. w Gryfowie Śląskim w siedzibie Organizacji 
Pozarządowych.

Pokaz „Kultywowanie Tradycji 
Świąt Wielkanocnych”

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i PZD 
Lwówek Śląski 7 marca organizują pokaz wykonania kraszanek i pisanek  
w UGiM. w Gryfowie Śląskim w siedzibie Organizacji Pozarządowych. 

Prezentacje wojewódzkie „Tradycyjnych Stołów 
Wielkanocnych, Palm i Pisanek – Dolny Śląsk 2013”

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizują 23 marca prezen-
tację „Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek – Dolny Śląsk 
2013”. Impreza organizowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Celem wystawy jest promocja oraz kultywo-
wanie różnorodności tradycji i zwyczajów wielkanocnych, które są nieod-

Powiatowy Zespół Doradców 
informuje i zaprasza

przygotowała Teresa Polesiak

łączną częścią świąt Wielkiej Nocy. Do udziału zapraszamy Koła Gospodyń 
Wiejskich, po jednym z każdego powiatu Dolnego Śląska, które będą pre-
zentowały tradycyjne potrawy wielkanocne w Pasażu Grunwaldzkim przy 
Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu. 

Konkurs wojewódzki 
DODR we Wrocławiu ogłasza wojewódzki konkurs dla dzieci i młodzie-

ży z klubów 4H na ”Najładniejszy koszyczek wielkanocny”. Podsumowanie 
konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 23 marca w Pa-
sażu Grunwaldzkim przy Placu Grunwaldzkim 22 we Wrocławiu, podczas 
wojewódzkich prezentacji „Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm  
i Pisanek – Dolny Śląsk 2013”. Z prac zgłoszonych do konkursu zostanie 
zorganizowana wystawa.

Powiatowy konkurs
DODR we Wrocławiu, PZD Lwówek Śląski i Ośrodek Kultury i Sportu  

w Lubomierzu, 23 marca organizują powiatowy konkurs „Dekoracje 
Wielkanocne „. Do udziału zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich, Rady 
Sołeckie oraz młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich 
zrzeszonych w klubach 4-H”. 

Informacje pod numerem telefonu 75 78-11-264
Zapraszamy do udziału.

Zimowa aura nie przeszkodziła dzieciom, które w sobotę 26 stycznia 
przybyły z rodzicami na zabawę karnawałową. Na dzieci czekali organizato-
rzy: sołtys, rada sołecka oraz strażacy z miejscowego OSP. Konkursy i całość 
zabawy poprowadził z dziećmi pan Mariusz Swastek. Nagrody dla dzieci 
ufundowała radna Marta Wilas. Uczestnicy zabawy mieli zapewniony słod-
ki poczęstunek, owoce i ciepłą herbatę. Radosna atmosfera trwała przez 
całą zabawę. Uwieńczeniem tego spotkania było oczywiście pamiątkowe 
wspólne zdjęcia dzieci na tle choinki.

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania państwu Aurelii i Bogdanowi 

Michalczukom za bezpłatne udostępnienie energii elektrycznej zuży-
tej podczas spawania elementów barierek oraz panom Janowi Jagiełło  
i Rafałowi Moczydlakowi za przyspawanie brakujących kątowników.

Sołtys Krzewia Wielkiego Anna Wieliczko

 W styczniu dzieci nie zapomniały swoich babciach 
i dziadkach. Z okazji ich święta przygotowały montaż 
słowno-muzyczny. Deklamowały wiersze i śpiewały pio-
senki. Oczywiście nie obyło się bez wręczenia upomin-
ków i laurek wykonanych własnoręcznie przez wnuczęta. 
Na uroczystość tę zaproszono również seniorki, które 
przecież też są babciami. Wszyscy wyśmienicie się bawili 
przy słodkim poczęstunku i gorącej herbatce. Spotkanie 
było urozmaicone wieloma konkursami, odbyło się m. 
in.: rysowanie portretów wnucząt i babć z zawiązanymi 
oczami, kalambury, taniec z balonami, kapeluszem itp. 

Życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom samych 
słonecznych radosnych chwil spędzonych u boku swoich 
wnucząt.

Zima w bibliotece Ubocze

Zabawa karnawałowa

Sołtys Krzewia Wielkiego Anna Wieliczko

Joanna Czerwiec
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26 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Gospodyń Wiejskich 
w Młyńsku.

Wszystkich gości powitała przewodnicząca KGW pani Jadwiga Kubi-
szyn wraz sołtys Młyńska. Po powitaniu przyszedł czas na życzenia i ła-
manie się opłatkiem. Życzenia były miłe i z serca płynące. Na zaproszenie 
przybył zespół Sołtysowe Gryfinki z Proszówki. Wspólnie z zespołem 
zaśpiewano wiele znanych polskich kolęd. Uczestnicy wysłuchali także pio-
senek ludowych z repertuaru Sołtysowych Gryfinek. Wesołe śpiewanie przy 
poczęstunku trwało do późnych godzin wieczornych. Wspaniały klimat 
spotkania ocieplił jakże mroźny dzień stycznia. 

Spotkanie 
opłatkowe 

W sobotę 12 stycznia odbyła się w świetlicy wiejskiej w Proszówce jubileuszowa impreza podsumowująca pięcioletnią działalność zespołu. Niżej pod-
pisany kierownik zespołu, rozpoczął spotkanie od przedstawienia członków zespołu oraz zaprezentował osiągnięcia Sołtysowych Gryfinek w ciągu pięciu 
lat. Wszystkie ważne wydarzenia z życia zespołu można było obejrzeć na wystawie fotograficznej prezentowanej na ścianach świetlicy.

Na zaproszenie jubilatów przybyły trzy zaprzyjaźnione zespoły „Bogdanki” z Mirska, „Rząsinianki” z Rząsin oraz „Rybniczanki” z Rybnicy. Z przyczyn 
pogodowych nie dojechał zespół Podolanie z Czerwonej Wody. Każdy zespół przygotował krótki występ, podczas którego składane były życzenia oraz 
robione pamiątkowe zdjęcia. 

Jako pierwsza z gratulacjami na ręce kierownika przybyła Edyta Wilczacka zastępczyni burmistrza, kolejny z ciepłymi słowami w kierunku zespołu był 
radny Rady Miejskiej Jerzy Guzy. Miłych słów oraz dalszych sukcesów nie szczędził Starosta Powiatowy Józef Stanisław Mrówka.

Na imprezę przyjechał z gratulacjami Jan Głowacki kolega z zespołu, który z przyczyn zdrowotnych niestety nie występuje już z nami. Wręczył on 
zespołowi pamiątkową tablicę z życzeniami owocnej pracy oraz wielu sukcesów artystycznych. W tym miejscy bardzo dziękuję zespołom i gościom za 
przybycie i uczestnictwo w imprezie, wspaniale przygotowanej przez Sołtysowe Gryfinki oraz osoby nie związane z zespołem. Do stołu podawały i pilno-
wały, aby nikomu nic nie brakowało panie ze Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za pomoc w przygotowaniach  
i obsłudze oraz za uczestnictwo w imprezie jubileuszowej – następna za pięć lat.

Sołtysowe Gryfinki mają już 5 lat

Pod koniec 2012 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami podsumo-
wujące działalność Proszówki w kwestii rozwoju naszej małej ojczyzny. 
Rok 2012 był udanym rokiem dla sołectwa. Udało nam się zorganizo-
wać wiele imprez na szeroką skalę. W czerwcu w Proszówce odbyły 
się Dolnośląskie Mistrzostwa MTB o puchar św. Anny z Proszówki. 
Wyścig z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 
Trasa wiodła tradycyjnie z Gryfowa przez Brzeziniec do Proszówki 
z metą na Górze św. Anny, dla upamiętnienie Szlaku Papieskiego  
i wizyty Karola Wojtyły w Proszówce. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz medale. Zwycięzcy z najlepszym czasem 
otrzymali nagrody ufundowane przez Sklep Sportowy QUEST Pań-
stwa Włoszczowskich z Jeleniej Góry. Kolejnym dużym przedsięwzię-
ciem było zorganizowanie Rodzinnej Majówki, której inicjatorem jest 
Dariusz Niebieszczański. Jest to impreza wielopokoleniowa, podczas 
której odbywają się występy zespołów ludowych, potyczki rodzinne 
oraz wspólne biesiadowanie przy grillu. W tym miejscu ogromne po-
dziękowania kierujemy dla Małgorzaty Szczepańskiej radnej powiato-
wej oraz Jerzego Guzy radnego z Wieży i Proszówki za ufundowanie 
nagród dla wszystkich rodzin biorących udział w konkurencjach. Du-
żym osiągnięciem w tym roku było również bycie gospodarzem Doży-
nek Gminnych „Wieńcowiny pod Gryfem”. Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki 
wspólnie z OSP Proszówka odpowiedzialne było za część gastronomiczną. 
Dziękujemy za pomoc okazaną przez Dariusza i Marka Niebieszczańskich oraz 
państwu Sawczakom i Kowalskim. We wrześniu odbyła się dla mieszkańców 
Proszówki kolejna biesiada: Promocja Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej pod na-
zwą „Dzień Pieczonego Śledzika”. Dzięki projektowi finansowanemu z Urzędu 
Marszałkowskiego, sołectwo wzbogaciło się o 2 roll-upy, wystawę fotograficzną 
z działalności Proszówki oraz foldery informacyjne promujące wieś. W roku 
2012 udało się również podpisać dwa projekty w ramach Małych Projektów 
z Urzędu Marszałkowskiego na budowę placu zabaw „Małej Myszki” oraz 
miejsca do treningów sprawnościowych dla strażaków łączna kwota inwestycji 
to koszt około 50 tysięcy złotych. Planowane są już kolejne inwestycje i ważne 
imprezy dla mieszkańców gminy oraz turystów. Już dziś zapraszamy na kolejną 
edycję Wyścigu Rowerowego 29 czerwca 2013.

W tym roku Mikołaj trochę się spóźnił do Proszówki. Przyjechał w so-
botni wieczór 8 grudnia wozem strażackim. Przywiózł ze sobą pełen worek 
i duży kosz prezentów wcześniej przygotowanych przez radę sołecką i soł-
tysa. Licznie przybyłe dzieci z rodzicami i dziadkami zostały przez Mikołaja 
zaproszone do wspólnej zabawy. Każde dziecko otrzymało słodką paczkę,  
a w zamian odwdzięczało się śpiewaniem wesołych piosenek, czy recytowa-
niem wierszyków, było śmiesznie i wesoło. Także niektórzy rodzice i dziad-
kowie otrzymali prezenciki. Sołtys również otrzymał prezenty – i nie była 
to rózga – za które bardzo serdecznie dziękuje „Mikołajowi”. Tego wieczoru 
odczuwało się wyjątkowo ciepłą i sympatyczną atmosferę. Radość dzieci, 
którą można było zaobserwować na ich twarzach wynagradza cały trud  
i wysiłek włożony w przygotowanie tego wydarzenia. Do zobaczenia za 
rok.

Nieco spóźniony

Jan August

Podsumowanie roku

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

Anna Zawisza-Paliwoda Jan August
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W galerii Europejskiego Centrum Kulturalno-
Informacyjnego odbyło się kolejne już, zorgani-
zowane przez bibliotekę, spotkanie integracyjne  
z dziećmi, młodzieżą niepełnosprawną i ich ro-
dzicami – mieszkańcami gmin Gryfów Śląski oraz 
Mirsk. Stamtąd przybyli do nas liczni goście pod 
opieką przewodniczącej Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci Koła Specjalnej Troski w Mirsku pani Da-
nuty Szeląg. Tym razem okazją do spotkania były 
obchodzone 14 lutego walentynki. Spotkanie roz-
począł występ młodzieży gimnazjalnej działającej 
w szkolnym Kole Artystycznym i Wolontariatu 
pod kierunkiem pań: Anity Ochockiej i Elżbiety 
Kilarskiej. Gimnazjaliści po raz kolejny wsparli 
nas swoją pomocą przygotowując popularne, 
wpadające w ucho wiersze i piosenki o tematyce 
zgodnej z okazją. Następnie wszyscy zebrani zostali 
zaangażowani w warsztaty plastyczne, podczas 
których powstały walentynkowe pojemniki na nie-
spodzianki. A tych było co niemiara. Wypełniono 
je słodkościami, upominkami, życzeniami. Losy,  
a nawet maskotki otrzymał każdy uczestnik. Całość 
zajęć przygotowała i prowadziła przy pomocy ro-
dziców i zaproszonych gości bibliotekarka oddziału 
dziecięcego Jolanta Kuczyńska. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim za współpracę, pomoc i zaanga-
żowanie. W szczególności dziękujemy pani radnej 

Nowo utworzona Kancelaria 
Notarialna w Lubaniu

Notariusz Jerzy Granowski uprzejmie informuje,  
że przy ulicy Spółdzielczej 12 działa druga  
KANCELARIA NOTARIALNA w Lubaniu, czynna 
w pon.-pt, godz. 9.00-17.00, w soboty po wcześniej-
szym umówieniu.

Tel. 75 64-92-990, 601-57-19-75
e-mail: 
j.granowski@power.pl

PODARUJ 1% PODATKU
DLA ORGANIZACJI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

NR KRS: 0000198933

CEL SZCZEGÓŁOWY 1%
KOŁO TPD 

„SPECJALNEJ TROSKI”
59-630 MIRSK, UL. BETLEJA 32

Urszuli Madze, która była również sponsorem 
imprezy i jej dobrym duchem. Za wsparcie finan-
sowe dziękujemy z całego serca radnej powiatowej 
Małgorzacie Szczepańskiej. Cieszymy się, że udało 
się zorganizować w Gryfowie kolejne spotkanie dla 

niepełnosprawnych i ich rodzin. Współpraca po-
między kołem w Mirsku, a gryfowską biblioteką nie 
zakończyła się po pierwszym spotkaniu w ubiegłym 
roku. Od tamtej pory uczestniczyliśmy w Wigilii 
organizowanej przez TPD Koło Specjalnej Troski  
w Mirsku oraz w zabawie karnawałowej (fot. na 
górze i po lewej). Walentynki wypadły w Gryfowie, 
a w planie są już kolejne przedsięwzięcia. 

Każde takie spotkanie jest cenne dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin. Nie można 
zapominać bowiem, że sytuacja niepełnosprawnych 
w Polsce zasadniczo odbiega od cywilizowanych 
standardów, pomoc jest niewystarczająca, a oferta 
kulturalno-edukacyjna dla tej grupy znikoma. Dla 
nas, zdrowych, nie istnieją bariery architektoniczne, 
ani żadne inne, możemy robić co chcemy. Oni z ba-
rierami stykają się na co dzień i często są one nie do 
pokonania. Życie w niezbyt przyjaznym państwie nie 
napawa optymizmem, walka rodziców o godne życie 
ich dzieci to często prawdziwy heroizm. Organizato-
rzy powyższej imprezy mają nadzieję, że przyniosła 
ona radość jej uczestnikom i zapraszają do udziału  
w kolejnych spotkaniach. 

M.
Fotoreportaż z walentynek w Gryfowie na stro-

nie obok.

Walentynkowy zawrót głowy
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25 stycznia gryfowscy licealiści i uczniowie techników, a 26 stycznia gimnazjaliści przeżywali wielkie emocje. Dla jednych była to studniówka, dla drugich bal 
gimnazjalny. Licealiści bawili się w sali bankietowej „Marget” w Lubomierzu, gimnazjaliści zaś w Centrum Kulturalnym w Uboczu. W Gryfowie już na drugi dzień 
było głośno, że obie imprezy udały się znakomicie. Dla młodzieży były to niezapomniane chwile, poniżej przedstawiamy te, uchwycone w kadrze.

Chwila która trwa, może być najlepszą z twoich chwil....

Studniówka

Bal Gimnazjalny


