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WOŚP w Gryfowie Śląskim 

Od wczesnych godzin porannych do późnego 
wieczora 12 stycznia w Gryfowie królował rado-
sny klimat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Wolontariusze „uzbrojeni” w puszki, iden-
tyfikatory oraz serduszka kwestowali na terenie 
całej gminy. Efektem było zebranie 13.460,44 zł 
do 29 puszek kwestarskich. Rekordzistką okazała 
się Kamila Cybulska z gryfowskiego Gimnazjum 
z opiekunem Panem Krzysztofem Babiakiem, 
którzy zebrali zawrotną kwotę 2.002,80 zł. Odbyły 
się liczne licytacje prowadzone przez Burmistrza, 
na których największą atrakcją były poduszki  
w kształcie serca uszyte specjalnie na tę okazję 
przez firmy „F.F. Polmex” z Proszówki oraz „Jan-
tur-Gryfex” z Gryfowa Śląskiego. Łącznie z licyta-
cji uzyskano kwotę 2.432,03.

Łącznie Gryfów Śląski pozyskał 15.892,47 zł. 
Ponadto 42,05 Euro, 9,54 GBP, 605 koron cze-
skich, 11 koron szwedzkich oraz 1 złoty kolczyk.

Wraz z nami kwestowało 29 wolontariuszy,  
w tym: Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, 
17 uczniów Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi 
Gryfowskiej, 4 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej 
Gryfowie Śląskim wraz z uczniami, 4 uczniów z 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Gryfowie Śląskim oraz 3 uczniów z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach. 

Nad częścią finansową czuwał sztab skrupu-
latnie rozliczający zbiórkę złożony z niesamowicie 
pozytywnych pracowników Banku PKO BP w 
Gryfowie Śląskim na czele z Dyrektorem gryfow-
skiego Oddziału – Panem Romanem Halczakiem. 
To dzięki tym wspaniałym osobom zbiórka została 
tak szybko, dokładnie i fachowo rozliczona. Łącz-
nie przeliczono 19.196 sztuk banknotów i monet!

Organizator Finału Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury wierny orkiestrowej tradycji zorganizował 
estradowe, plenerowe występy. Od godz. 15.10 na 
Finałowej estradzie zaprezentowała się Gryfow-
ska Kapela Podwórkowa, grupy „Słoneczka” oraz 
„Motylki” z Przedszkola Publicznego w Gryfowie 
Śląskim, składy muzyczno – wokalne i taneczne 
z Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim oraz 
Ubocza, gryfowskie Gimnazjum i Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych, sekcja wo-
kalna działająca w M-GOK oraz zespół SKAUCI z 
Nielestna. Gwiazdą gryfowskiego finału był zespół 
LENIWIEC z Jeleniej Góry, któremu z całego serca 
dziękujemy za genialny koncert. Dziękujemy ze-
społowi również za miłe słowa skierowane do nas 
(LENIWIEC zamieścił na swojej stronie gratulacje 
dla M-GOK jako organizatorów ich koncertu). 
Całość Finału WOŚP podsumowaliśmy świateł-
kiem do nieba. Swoją obecnością zaszczyciła nas 
również Pani Bożena Gubicz – Dyrektor DPS w 
Nielestnie, której jeszcze raz serdecznie dziękuje-

my za wiele lat współpracy. W tym roku Gryfów 
Śląski grał na zakup specjalistycznego sprzętu dla 
dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki 
medycznej seniorów i mieszkańcy Gryfowa mogą 
być dumni, że również i tym razem dołożyli swoją 
cegiełkę do tego szczytnego celu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dziękuje 

Dziękujemy w szczególności:

• Pracownikom Oddziału 1 Banku PKO BP S.A. 
w Gryfowie Śląskim na czele z Dyrektorem Od-
działu – Panem Romanem Halczakiem, którzy 
od wielu lat poświęcają swój wolny czas i całko-
wicie bezinteresownie tworzą sztab rozliczający 
orkiestrową zbiórkę,
• Wolontariuszom, towarzyszącym im uczniom, 
opiekunom z ramienia szkół. Tu szczególne wy-
razy uznania dla Gimnazjum im. Kombatantów 
Ziemi Gryfowskiej za zaangażowanie tak wielu 
uczniów i tak licznego grona pedagogicznego do 
wośp-owej kwesty. Efektem pracy gimnazjalnej 
społeczności było zebranie lwiej części ogólnej 
kwoty, bo aż 9.479,84 zł !!! Dziękujemy przed-
stawicielom z ramienia szkół – Pani Elżbiecie Ki-
larskiej z Gimnazjum, Iwonie Grzelczak z ZSOiZ 
oraz Jadwidze Hawryluk z Szkoły Podstawowej 
w Gryfowie za miłą i sprawną współpracę przy 
organizacji zbiórki.
• Dyrektorom, nauczycielom oraz uczniom 
wszystkich szkół za aktywne włączenie się do 
„wośp-owej” akcji.

Gorące podziękowania kierujemy również do:

• Dyżurujących pracowników Urzędu Gminy i 
Miasta w Gryfowie Śląskim na czele z Sekreta-
rzem Jerzym Andrzejczakiem,
• Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim, 
• Gryfowskiej Straży Miejskiej,
• Gryfowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej,
• Zakładu Karnego w Zarębie,
• Naszych niezawodnych wolontariuszy: Jacka 
Nowosielskiego, Daniela Łojko oraz Marka Ryb-
skiego za bezinteresowną i niezawodną pomoc 
przy WOŚP, ale też i innych wydarzeniach.
Dziękujemy sponsorom i darczyńcom:

Sie ma za rok!
Pozdrawia i dziękuje 

za mnóstwo pozytywnych emocji 
Szef Gryfowskiego Sztabu Anna Domino

• F.F. „Polmex” z Proszówki, 
• „Jantur-Gryfex” Sp.zo.o. z Prezesem Domini-
kiem Korpysą w Gryfowie Śląskim,
• Zakłady Mięsne „Niebieszczańscy”, Proszówka,
• Halina Kocjan Stylizacja paznokci „WENUS” w 
Gryfowie Śląskim,
• Sklep WERONIKA Zabawki Odzież Dziecięca Pana 
Adam Markiewicza, ul. Lubańska w Gryfowie Śl.,
• Restauracja Pizzeria „PASJA” na ul. Kolejowej w 
Gryfowie Śląskim,
• Grażyna i Roman Stana, Centrum Handlowe 
GRADIX, Gryfów Śląski
• Mirosława i Jerzy Horbacz, Piekarnia i Cukier-
nia w Gryfowie Śląskim,
• Barbara i Jacek Sroka, Piekarstwo i Ciastkar-
stwo w Gryfowie Śląskim,
• Wiesław Wnukowicz, Piekarnia w Gryfowie Śl.,
• Restauracja Pizzeria LA STORIA w Gryfowie 
Śląskim,
• Restauracja-Pizzeria TREVI, Rynek w Gryfowie,
• Stanisława i Janusz Czernik – Cukiernia w Ryn-
ku w Gryfowie Śląskim,
• Olgierd Poniźnik – Burmistrz Gminy i Miasta,
• Katarzyna Nowak – Dyrektor Zamku Czocha,
• Elżbieta Lech-Gotthardt, „Zagroda Kołodzieja” 
w Zgorzelcu,
• Barbara Pasiak,
• Przedsiębiorstwo Handlowe SAWCZAK w 
Gryfowie Śląskim,
• Automyjnia, Autokomis przy Biedronce w Gry-
fowie Śląskim
• Przedsiębiorstwo TRANS-JACK Anna i Jacek 
Rybscy, Wieża 
• Penitencjariusze Zakładu Karnego Zaręba,

wszystkim wolontariuszom, towarzyszącym im 
uczniom, opiekunom, darczyńcom, sponsorom, 
występującym na estradzie i osobom przygo-
towującym dzieci i młodzież do występów oraz 
każdemu, kto spontanicznie włączył się wir or-
kiestrowego grania. 
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Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z §8 Regu-
laminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Gryfów Śląski właściciele nieruchomości 
zapewniają ustawienie pojemników do zbierania od-
padów komunalnych w miejscach wyodrębnionych, 
dostępnych dla pracowników podmiotu uprawnio-
nego, bez konieczności otwierania wejścia na teren 
nieruchomości, do którego jest możliwy dojazd 
pojazdu do transportu odpadów. 

W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca, w którym znajdują się urzą-
dzenia (pojemniki na odpady), należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem 
na teren nieruchomości. Za utrzymanie czystości pojemników i miejsc ich usytuowania odpowiadają 
właściciele nieruchomości. 

Uprzejmie informuję, że na terenie naszych sołectw odbyła się akcja zbierania zbędnych przedmio-
tów i sprzętu z gospodarstw domowych (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.). Wywozem nie 
były objęte gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne.

Wielu mieszkańców naszych sołectw skorzystało z szansy pozbycia się niepotrzebnych rzeczy  
i w podanym terminie wrzucili je do specjalnie na ten okres ustawionych kontenerów.

Na terenie miasta Gryfowa Śląskiego zostanie również przeprowadzona zbiórka odpadów wielko-
gabarytowych, która wstępnie przewidziana jest na I dekadę miesiąca kwietnia 2014 r. O szczegółach 
poinformujemy Państwa w najbliższym czasie. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać od 
pracowników Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śl. – pok. nr 3; tel. 75 78-12-952; 75 78-11-267 oraz 
poprzez ogłoszenia na stronach internetowych: www.gryfow.pl a także na łamach kolejnego numeru 
Kuriera Gryfowskiego.

UWAGA! UWAGA!
Ogólne zasady odbioru odpadów 
komunalnych z nieruchomości

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Gryfowie Śl. uprzejmie infor-
muje odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych, 
że należność za wodę i ścieki można wpłacać 
do kasy lub na rachunek Zakładu zaliczkowo, za 
okresy miesięczne. Wpłaty zaliczkowe zostaną 
rozliczone po dokonaniu odczytu na wystawio-
nej przez inkasenta fakturze VAT.

Można wpłacać 
zaliczkowo

Dyrektor ZBGKiM Helena Okulowska

Organy w kościele parafialnym 
pw. św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim

Krystyna Samborska

W styczniu br. władze Gryfowa Śl. dokonały 
oceny ilościowej gospodarki odpadami komunal-
nymi na terenie gminy i miasta za pierwsze półro-
cze funkcjonowania nowej ustawy.

- W sumie do Centrum Utylizacji Gmin Łużyc-
kich w Lubaniu dostarczyliśmy 1356 t, czyli ponad 
220 t miesięcznie, z czego papier to 23 t, szkło 73 t, 
plastik 44 t, biodegradowalne 31 t. Segregacja to 
14,29 proc. – wylicza burmistrz Olgierd Poniźnik. 
- To jest jeszcze niewiele i tutaj będziemy zwracać 
szczególną uwagę na kwestię segregacji, zwłaszcza 
w Gryfowie, gdyż w sołectwach jest w miarę dobrze.

W najbliższym czasie przewidywane są spo-
tkania z zarządcami dużych wspólnot mieszka-
niowych, ponieważ największe problemy wiążą się 
właśnie z nimi. Chodzi o to, aby ten proces jeszcze 
bardziej usprawnić. W styczniu przeprowadzone 
zostały także wystawki w sołectwach.

- Nie było jakiejś wielkiej ilości tych wielkogaba-
rytowych odpadów, ale to raczej powód pogody. W 
każdym z sołectw były po dwa, a w większych nawet 
po cztery kontenery, które w większości były zapeł-
nione – mówi włodarz Gryfowa Śl. - Jeżeli chodzi o 
miasto, to tego typu akcja odbędzie się w kwietniu – 
parę tygodni przed świętami wielkanocnymi.

Ocena funkcjonowania gospodarki odpadami 
komunalnymi zaprezentowana będzie Radzie Miej-
skiej jeszcze przed przerwą wakacyjną, a więc po 
roku od wejścia w życie nowej ustawy „śmieciowej”. 
Wtedy też będzie okazja do tego, by dokonać korekt 
w prawie lokalnym normującym gospodarkę odpa-
dami w gminie Gryfów Śl.

Śmieciowe
podsumowanie

ciąg dalszy na następnej stronie

Gryfowska świątynia jest budowlą skrywającą 
wiele cennych i pięknych zabytków. W przewod-
nikach i publikacjach turystycznych o Gryfowie 
najczęściej wymienia się sam kościół, ołtarz główny, 
sgraffito, chrzcielnicę oraz epitafium rodziny Schaf-
fgotschów. Nie spotkałem się jeszcze z dłuższym 
opisem tutejszych organów piszczałkowych, co 
skłoniło mnie do przybliżenia historii, tajemnic i 
ciekawostek tego instrumentu. 

Pierwsze informacje o organach pochodzą z 
kroniki Wolfganga Silbera (gryfowskiego pastora), 
a konkretniej – z jego rękopisu z pierwszej połowy 
XVII wieku: „Anno 1563 - około Zielonych Świątek 
wykonano i ustawiono pierwsze organy, które stały 
po tamtej stronie w kącie za chórem [żeńskim]. 
Anno 1574 - postawiono i ukończono w tutejszym 
kościele nowe organy w miejscu ponad wielkim 
wejściem do kościoła, tam, gdzie jeszcze stoją 
[*przeniesiono je z chóru nad zakrystią na emporę 
nad wejściem głównym]. Anno 1603 - w pożarze 
pozostały dzięki Bogu nienaruszone, nie licząc tego, 
że przez gorąco ze strony sklepienia stopione zosta-

Informujemy, że pod adresem www.e-izery.eu/
page/dokumenty-do-pobrania/89 można pobrać 
dokument pn. Zgoda na otrzymywanie powiado-
mień SMS dotyczących terminu odbioru odpadów. 
Pismo należy wydrukować, następnie wypełnić oraz 
podpisać i złożyć w pokoju nr 3 gryfowskiego Urzę-
du Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Krystyna Samborska

Zgoda na SMS
Źródło: www.gryfow.pl
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ły lutowania na kilku piszczałkach, które później 
zostały naprawione przez konwisarza Benedicta 
Schwartza. Anno - 1606 organy zostały poddane 
ponownie renowacji i dostrojone, ponieważ równo-
cześnie przebudowano nową emporę i wyposażono 
ją w ławki.[…] Zamontowano na organach klep-
sydrę piaskową (1 godzina), opłaconą przez ojców 
kościoła, używaną do orientowania się [w czasie] 
- 1612” (Silber 1618: 59). Na następnej stronie, tj. 
60. dalsze informacje: „29 sierpnia 1625 r. - umiera 
w Neustadt, u Georga Müllera, gdzie przebywał od 
pożaru [ 1603 r.], Martin Eichler, wieloletni organi-
sta i audytor uczniowski. 17 marca 1625 - organistą 
i audytorem został Johan Elger, dziecko gryfowskie* 
[*urodzony w Gryfowie].” Dalsze fakty znajdziemy 
w książce Mariusza Olczaka „Dzieje Gryfowa Ślą-
skiego i zamku Gryf”, który również wzorował się 
na dawnych niemieckich kronikach miasta: „Po 
wichurze w 1606 r. musiał poczynić drobne na-
prawy mistrz Baltazar Freidenberg ze Świerzawy. 
W czerwcu i lipcu 1633 r. David Decker z Goerlitz 
reperował organy ponownie i dodał do nich nowe 
głosy. […] W 1822 r. jeden z tkaczy o inicjałach F.A. 
ukradł z organów kilka cynowych piszczałek, które 
następnie zostały przez niego przetopione” (Olczak 
2001). Ważną datą w ich historii jest rok 1775, kiedy 
to zbudowano instrument o rokokowym prospek-
cie. Nad stołem gry umieszczono sekcję brzmienia 
II manuału „Brustwerk”. Powyżej rozmieszczono 
trójwieżyczkową sekcję główną „Hauptwerk”. Orga-
ny miały mechaniczną trakturę klawiatur i trakturę 
registratury [system elementów łączących klawisze 
z wentylami w wiatrownicy i otwierający wloty po-
wietrza do piszczałek]. W 1833 roku organy remon-
towane były przez Adolpha Schinke z Jeleniej Góry.

Kolejnym znanym kronikarzem był Johannes 
Gotthelf Luge, który w swoim dziele „Chronik der 
Stadt Greiffenberg in Schlesien” z 1861 roku podaje 
kantorów i organistów gryfowskich, oto niektórzy z 
nich: Andreas Polus – 1583, Friedrich Ignaz Kno-
bloch 1685-1692, który był także kantorem od 1685 
r. do śmierci w 1736 r. (por. Luge 1861: 394), od tego 
momentu łączona była funkcja organisty i kantora, 
Sigismund Rembler 1655-1684, Johann Anton 
Häntschel 1763 – 1784, Johann Plischke 1784-1818, 
Joseph Engel 1818-1855, Aloys Stenzel 1855-1859, 
Oskar Friedrich od 1859 do przynajmniej roku 
1861 (rok wydania kroniki Lugego) (por. Luge 
1861: 394-395). Do chwili obecnej organy zachowa-
ły szafę organową z 1775 roku. We wnętrzu umiesz-
czone są 23 głosy organowe* [*głos organowy to 
szereg odpowiednio uporządkowanych piszczałek, 
których konstrukcja i wymiary są tak dobrane, aby 
wszystkie z nich wydawały dźwięki o wyrównanej 
barwie i natężeniu] o pneumatycznej trakturze 
(sprężone powietrze), przebudowane na początku 
XX wieku przez znaną śląską firmę Carl Berschdorf 
z Nysy, o czym informuje napis na stole do gry. W 
1927 wymieniono dużą część drewna. W 1927 r. 
ówczesny proboszcz parafii katolickiej Augustin 
Hanke wydaje księgę jubileuszową poświęconą ko-
ściołowi gryfowskiemu i kościołom filialnym: „Ka-

tholische Pfarrkirche zu St. Hedwig…” [wznowiona 
i rozszerzona w 1939 r.], w której na stronach 36 i 
37 odnajdujemy informację o remoncie i restauracji 
organów. W 1929 r. wybudowano na bazie starych, 
liczących wówczas około 260 lat organów nowe or-
gany. Starano się przy tym, aby nie przysłonić sgraf-
fito oraz aby zachować snycerkę starego instrumen-
tu. Elementy drewniane zostały zakonserwowane, a 
te zniszczone przez korniki wymieniono na nowe. 
Zainstalowano elektryczne urządzenie do zwięk-
szania ciśnienia powietrza. W wypadku jego awarii 
można było jednak skorzystać z napędu nożnego. 
Podczas przebudowy instrument został powięk-
szony. Posiada teraz na pierwszej klawiaturze 8, na 
drugiej 9, a w pedale 8 registrów. Kilka registrów ze 
starego mechanizmu zostało przejętych do nowego 
(por. Hanke 1939: 36-37). Opis wyglądu instrumen-
tu z karty zabytku nieruchomego przedstawia się 
następująco: „Prospekt organowy architektoniczny 
o gierowanym licu szaf piszczałkowych z wysokim 
cokołem ozdobionym kartuszami z herbami oraz 
z wnęką średnich rejestrów piszczałek. Nad wnęką 
na osi kartusz herbowy o bogatej akantowej ramie, 
flankowany przez dwie figurki aniołków. Po obu 
stronach szaf ażurowe uszaki w kształcie kratki 
regencyjnej. Poszczególne trzy szafy piszczałkowe 
zwieńczone wolutowymi szczytami ozdobione 
akantowym ażurem, główkami aniołków, kam-
panulami i muszlami, na gzymsach wieńczących 
wazony z kwiatami. Kolory – biele, czerwienie, 
błękity i złocenia” [dokument w posiadaniu parafii 
św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim]. Prospekt organo-
wy wykonany jest z dwóch rodzajów drewna: część 
konstrukcyjna z drewna twardszego – iglastego, 
elementy snycerskie z gatunku miękkiego – drewna 
lipowego. Ksiądz Piotr Dębski, który zajmuje się 
między innymi sporządzaniem ekspertyz konser-
watorskich organów kościelnych, wypowiada się 
na ich temat następująco: „Do unikalnych walo-
rów gryfowskiego instrumentu należy zachowany 
jednorodny typ estetyki brzmienia. W ciągu mi-
nionych lat wiele instrumentów uległo zniszczeniu 
lub na skutek nieodpowiedzialnych działań utraciło 
oryginalną dyspozycję, co było powodem utraty 
ich pierwotnej koncepcji brzmieniowej. Organy 
kościoła parafialnego w Gryfowie także pod wzglę-
dem technicznym zachowują wszystkie elementy 
pochodzące z warsztatu firmy Berschdorf. W 
związku z powyższym organy kościoła św. Jadwigi 
w Gryfowie Śląskim uznać należy za instrument 
wyróżniający się pod względem artystycznym, 
technicznym oraz instrumentoznawczym, spełniają 
wszystkie wymogi stawiane obiektom wpisanym do 
rejestru zabytków.” Konserwacji prospektu organo-
wego, szafy organowej i przywrócenia mu pięknego 
wyglądu dokonała firma konserwatorska „Consiste” 
z Krakowa. Instrument ten poddano również kosz-
townej restauracji i konserwacji – wyremontowano 
kontuar* [*stół do gry z obudową], wiatrownicę* 
[*skrzynia zawierająca w sobie rozwiązania pozwa-
lające rozdzielać sprężone powietrze pochodzące 
z miecha na zasilanie odpowiednich piszczałek 
poszczególnych głosów], trakturę, miech, dmucha-
wę* [służy do sprężania powietrza i pompowania 
go do rezerwuaru, z którego zasilane są wszystkie 
odbiorniki w organach] oraz sekcję brzmieniową 
(konserwacja piszczałek). Remontem organów 
zajęła się firma organmistrzowska A. Wolańskiego 
z Lubania. Prace konserwatorskie trwały od marca 
do grudnia 2012 roku. Instrument był nieczynny 
łącznie siedemnaście miesięcy. Pierwszy raz zagrały 
odnowione w czasie pasterki - 24.12.2012 r. Jak do-

dał pan organista: „Ja ze swej strony staram się, żeby 
liturgia była zawsze pięknie opracowana, ukazując 
jednocześnie wszelkie walory naszego instrumentu, 
mam też nadzieję, że usłyszymy w naszym kościele 
koncerty organowe, gdyż instrument jest w pełni 
koncertowy !” Miał rację, bowiem 17.10.2013 r. 
odbył się tu pierwszy od wielu lat koncert organowy 
– była to uroczystość poświęcenia wyremontowa-
nych organów, a po mszy świętej pan Maciej Bator, 
absolwent Uniwersytetu Muzycznego Frydery-
ka Chopina w Warszawie (klasa prof. Andrzeja 
Chorosińskiego) oraz Staatliche Hochschule für 
Musik und darstellende Kunst w Stuttgarcie (klasa 
Jona Laukvika) zaprezentował zgromadzonym 
wiernym brzmienie organów po restauracji. 

Ks. dziekan Krzysztof Kurzeja oraz pan orga-
nista Mariusz Mocek byli pierwszymi osobami, do 
których zwróciłem się z prośbą o pomoc w tworze-
niu tego tekstu – służyli oni radą i udostępnili mi 
dokumenty oraz informacje o organach, okazali się 
niezwykle życzliwymi pomocnikami. Pozwolili mi 
również spróbować swoich sił w grze na tym instru-
mencie, dlatego za wszystko to chciałbym Panom 
serdecznie podziękować. Artykuł ten nie powstałby 
również, gdyby nie pan Jarosław Bogacki, doktor 
Uniwersytetu Opolskiego, który odczytał i prze-
tłumaczył na język polski fragmenty kroniki Wol-
fganga Silbera, kroniki Johannesa Gotthelfa Lugego 
oraz książki Augustina Hankego – dziękuję bardzo! 
Wyrazy podziękowania kieruję także do znanego 
gryfowskiego kamerzysty, pana Ryszarda Stolarczy-
ka, który nieodpłatnie zgodził się swoim sprzętem 
zarejestrować inauguracyjny koncert organowy w 
naszym kościele. Szczególne wyrazy wdzięczności 
składam również na ręce pana Macieja Batora za 
zgodę na rejestrację i upublicznienie jego recitalu 
oraz Telewizji Łużyce reprezentowanej przez Panią 
Ilonę Parejko, która wyraziła zgodę na upublicz-
nienie powstałego w czasie uroczystości materiału 
filmowego na stronie www.greiffenberger.pl. Na tej 
stronie internetowej znajdziecie Państwo nagranie z 
koncertu organowego oraz cały artykuł – serdecz-
nie zapraszam. Wpisując „Koncert organowy w 
Gryfowie” na YouTube również będziecie Państwo 
mogli obejrzeć koncert organowy.

Paweł Zatoński

ŻYCZENIA
Z okazji 90-tych urodzin 

 panu Henrykowi Popkowskiemu 
z Młyńska

serdeczne i ciepłe życzenia radości, 
szczęścia rodzinnego i długich lat życia 

 składa sołtys Młyńska
 Maria Sosnowska

PODARUJ 1% PODATKU 
DLA ORGANIZACJI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
NR KRS: 0000198933

CEL SZCZEGÓŁOWY 1%
KOŁO TPD „SPECJALNEJ TROSKI”

59-630 MIRSK, UL. BETLEJA 32
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Właścicielom 
czworonogów 

przypominamy

Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego
31 stycznia w czasie uroczystej sesji Rady Powiatu Lwóweckiego nadano trzy honorowe tytuły „Za-

służony dla Powiatu Lwóweckiego”. Wśród uhonorowanych osób był Stanisław Sawczak – gryfowski 
przedsiębiorca i radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Kapituła tytułu w laudacji dla Stanisława 
Sawczaka stwierdziła, że przyznaje tytuł za promocję powiatu lwóweckiego, za aktywność, zrozumie-
nie, życzliwość i pomoc w rozwiązywaniu problemów na wielu płaszczyznach, a także w sferze życia 
społecznego. 

Stanisława Sawczak otrzymał statuetkę tytułu w bardzo dostojnym towarzystwie, bowiem tytuł ten 
otrzymał także płk. Edward Jakubowski (znany gryfowianom) Prezes Zarządu Okręgowego Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz profesor dr hab. nauk 
medycznych Wojciech Witkiewicz – Dyrektor Szpitala „40-to lecia” we Wrocławiu. 

Na tej samej sesji Stanisław Sawczak został wyróżniony drugi raz – z rąk płk. Edwarda Jakubow-
skiego otrzymał medal „Zasłużony dla Związku Kombatantów RP i BWP”.

Bardzo serdecznie gratulujemy.

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2012 r. 
obowiązuje uchwała nr XIV/68/11 Rady Miej-
skiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27.10.2011r. w 
sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała ta zobowiązuje właściciela psa do 
uiszczenia opłaty w kwocie 30,00 zł rocznie 
za pierwszego psa, a za każdego kolejnego 
20,00 zł. do dnia 30 kwietnia 2014 roku w ka-
sie Urzędu lub na rachunek bankowy urzędu  
77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od: 
a) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących 

samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu 
posiadania jednego psa,

b) podatników podatku rolnego od gospo-
darstw rolnych tj. powyżej 1 ha gruntów rolnych 
– z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Teresa Polesiak

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

informuje, że wykazy nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie 
wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w 
roku 2014 znajdują się na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Ślą-
ski oraz na stronie internetowej www.gryfow.pl 
i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomo-
ści. 

Stowarzyszenie Pegaz oraz Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
informują, że od stycznia 2014 w ramach projektu „Symbioza JST i NGO” w Miastach i Gminach:

Kamienna Góra, Gryfów Śląski, Mirsk, Podgórzyn, Piechowice
rozpoczynają działalność

Gminne Centra Wspierania Organizacji Pozarządowych.
Zatrudnieni w Centrach specjaliści do spraw organizacji pozarządowych czekają na Państwa.

Oferujemy wsparcie doradcze, informacyjne, animacyjne, promocyjne, szkolenia i warsztaty, 
spotkania informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu, aktywnych 
obywateli. W ramach projektu uruchamiamy portal samorządowo-obywatelski, który ułatwi prze-
pływ informacji, konsultacje, prezentacje ważnych wydarzeń w samorządach. Zapraszamy miesz-
kańców, lokalnych liderów, organizacje pozarządowe do włączania się w życie publiczne

Trwa Rekrutacja uczestników projektu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z GMIN I MIAST: 
Kamienna Góra, Gryfów Śląski, Mirsk, Podgórzyn, Piechowice

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki 5.4.2: Rozwój dialogu obywatelskiego i ma na celu zwiększenie zakresu i 
poprawę jakości współpracy jednostek Samorządu Terytorialnego i Organizacji Pozarządowych w 
regionie jeleniogórskim.

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Pegaz w 
Jeleniej Górze, ul. Groszowa 7, IIIp., w godzinach 8.00-16.00, tel.75 75 23 230, oraz pisząc na 
adres pegaz_ngo@o2.pl

PUNKT KONSULTACYJNY W GRYFOWIE ŚLĄSKIM
Rynek 1, parter, wejście od strony postoju taksówek

OSOBY DO KONTAKTU:
Ewa Jaczenia tel. 791 98 76 89, dyżury: środa 8.00-13.00, czwartek 8.00-13.00

Mirosław Bogucki tel. 791 98 76 86, dyżury:poniedziałek 10.00-15.00, piątek 10.00-15.00
Symbioza JST i NGO

Biuro Projektu: Stowarzyszenie Pegaz, ul. Groszowa 7, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 75 23 230

POWIAT
KAMIENNOGÓRSKI

Projekt „Symbioza JST i NGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre rządzenie, 

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiegoPODZIĘKOWANIA
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski io-

raz strażacy z Ubocza serdecznie dziękują Panu 
Sławomirowi Łopągowi za nieodpłatną naprawę 
samochodu pożarniczego Star 266 z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Uboczu. 

***
Strażacy z gminy i miasta Gryfów Śląski 

zwracają się z gorącą prośbą o przekazanie 1% 
podatku dochodowego za 2013 rok. 

W tym celu w zeznaniach podatkowych 
PIT należy wpisać KRS – 0000 116  212 i cel 
szczegółowy – skróconą nazwę jednej jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. OSP  
w .............. i jej dokładny adres włącznie z kodem 
pocztowym. Za powyższe zostanie zakupiony 
brakujący sprzęt i umundurowanie.

Ochotnicze Straże Pożarne w naszej gminie 
na które można przekazać 1% podatku: 
- OSP w Gryfowie Śląskim, ul. Floriańska 2, 59-
620 Gryfów Śląski, 
- OSP w Krzewiu Wielkim, 59-620 Gryfów Śląski, 
- OSP w Młyńsku, 59-620 Gryfów Śląski, 
- OSP w Proszówce, 59-620 Gryfów Śląski, 
- OSP w Rząsinach, 59-620 Gryfów Śląski, 
- OSP w Uboczu, 59-620 Gryfów Śląski,
- OSP w Wolbromowie, 59-620 Gryfów Śląski 

Stanisław Jóźwiak

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak
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3 lutego w gmachu Sejmu RP odbyła się wy-
stawa „Góry Izerskie-Polana Jakuszycka”.

Pomysłodawczyni i organizatorka wystawy 
– poseł Zofia Czernow nie kryła zadowolenia 
z dużego zainteresowania, jakie towarzyszyło 
otwarciu ekspozycji. - Każda okazja i metoda 
promocji jest dobra, a sejm to miejsce, gdzie 
przewija się mnóstwo ludzi. Także w staraniach 
o środki zewnętrzne na rozmaite projekty zwią-
zane czy to z rozwojem sportu, czy turystyki w 
tym regionie, łatwiej mi będzie rozmawiać, bo ci, 
którzy jeszcze w Górach Izerskich nie byli będą 
już wiedzieli, co to za miejsce – dodała posłanka. 
Wystawie patronuje Karkonosko-Izerski Zespół 
Parlamentarny a ekspozycja nie byłaby możliwa, 
gdyby nie wsparcie Nadleśnictwa Świeradów i 
Stowarzyszenia Partnerstwo Izerskie. Przy oka-
zji otwarcia wystawy wspomniane instytucje i 
gminy izerskie kolportowały swoje materiały 
promocyjne.

Na ekspozycję składa się ponad trzydzieści 
fotografii prezentujących Polanę Jakuszycką i 
Góry Izerskie o różnych porach roku. Fotografie 
eksponują walory tego miejsce – sportowe, kra-
jobrazowe, przyrodnicze i rekreacyjne. Spośród 
prac gryfowskich twórców na wystawę zakwalifi-
kowały się fotografie pana Roberta Grzelczaka, 
które przyciągały spojrzenia odwiedzających 
m.in. ze względu na wyjątkowo malownicze 
ujęcia.

W czasie uroczystości nadleśniczy Wiesław 
Krzewina z Nadleśnictwa Świeradów Zdrój 
wręczył marszałek sejmu, Ewie Kopacz... żabę. I 
szybko wyjaśnił, że to nawiązanie do legendy o 
żabce, która mówi, iż przebywający na terenie 
Świeradowa-Zdroju - dawniej Bad Flinsberg, 
berliński lekarz Leonard Thurneyssen, podczas 
spaceru zaobserwował w jednym ze źródeł leżą-
cą martwą żabę. Początkowo nie wzbudziła ona 
większego zainteresowania lekarza, jednakże 
podczas następnego spaceru w okolice źródła, za 
zdziwieniem stwierdził, iż żaba nie ulega rozkła-
dowi. Wykonane w pierwszej połowie XVIII wie-
ku badanie fizyko-chemiczne świeradowskich 
wód radoczynnych potwierdziło ich lecznicze 
właściwości.

Góry Izerskie w Sejmie

Zasłużone brawa dostał Julian Gozdowski, 
twórca Biegu Piastów i sukcesu Polany Jakuszyc-
kiej. Z wrodzonym wdziękiem i swadą opowiadał 
o początkach organizacji narciarstwa biegowego 
w Jakuszycach i aspira-
cjach Stowarzyszenia Bieg 
Piastów oraz Szklarskiej 
Poręby uczynienia z tego 
miejsca europejskiego 
centrum narciarstwa 
klasycznego i areny mi-
strzostw świata.

Julian Gozdowski 
otrzymał od leśników 
wielkoformatową foto-
grafię z ubiegłorocznego 
Biegu Piastów ukazującą 
go w roli komandora 
biegu na tle ogromnej 
liczby zawodników tuż 
przed startem. A zdjęcie 
opatrzyła dedykacją mar-
szałek sejmu Ewa Kopacz, 
która w czasie uroczystego otwarcia ekspozycji, 

zapowiedziała swój przyjazd na Bieg Piastów.
Wśród gości uroczystego otwarcia wystawy 

był także Marek Niedźwiecki z radiowej Trójki, 
miłośnik Gór Izerskich, którego co roku można 

spotkać wędrującego izerskimi szlakami. Z ocho-
tą opowiadał dziennikarzom telewizyjnym i ra-
diowym o walorach Izerów. M. Niedźwiecki sam 
zresztą jest zapalonym fotografem, a na jego blo-
gu można zobaczyć wiele zdjęć z Gór Izerskich.

Gryfów na wernisażu reprezentowali m. in. 
burmistrz Olgierd Poniźnik, prezes LGD „Part-
nerstwo Izerskie” Bożena Mulik oraz autor zdjęć 
prezentowanych na wystawie Robert Grzelczak.

Źródło: nj24.pl
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Powiatowy Koncert Noworoczny
INFORMATOR POWIATOWY

1 lutego 2014 artyści z Gmin Powiatu Lwó-
weckiego oraz europejskich partnerów powiatu 
kolejny raz dostarczyli wspaniałych muzycz-
nych doznań. W Sali Teatralnej Zespołu Szkół 
w Lubomierzu odbył się XII Koncert Noworocz-
ny, którego organizatorem był Starosta Lwówec-
ki - Józef Stanisław Mrówka, a gospodarzem po 
raz pierwszy Burmistrz Lubomierza - Wiesław 
Ziółkowski. Mottem tegorocznej edycji były sło-
wa Marii Kuncewiczowej „muzyka ma koronę 
w niebie, ale korzenie w ziemi”. 

W koncertową atmosferę wprowadziły gości 
artystki z  Lubomierza. Gabriela Gostkowska 
utworem „White Christmas” oraz Natalia Gąsio-
rowska, która zagrała m.in. utwór Grażyny Bace-
wicz pt. „Kaprys Polski”. Po krótkim preludium, 
Koncert Noworoczny oficjalnie zainaugurował 
Starosta Lwówecki, witając wszystkich „w geo-
graficznym centrum Powiatu Lwóweckiego”. 

Po oficjalnym otwarciu pierwsza na scenie 
zagościła Małgorzata Kuśnierz – pianistka i   
nauczycielka gry na fortepianie. Wraz ze swoimi 
dziećmi, zaprezentowała francuskie i  polskie 
utwory klasyczne. Kolejny zespół „Flauto Colle-
gium” ze Szkoły Podstawowej w Frydlancie, pod 

kierownictwem Lenki Springlovej zaprezento-
wał muzykę od renesansu do współczesnej. Na-
stępnie po krótkim wystąpieniu wiceburmistrza 
miasta Hnustia w Republice Słowackiej Martina 
Pliešowskiego, na scenie zagościł słowacki duet 
– śpiewająca Andreja Vranska oraz akompaniu-
jący jej na akordeonie Miroslav Belic. Ubrani 

w  ludowe stroje, zaprezentowali charak-
terystyczny słowacki folklor. Ostatnim re-
prezentantem Partnerów Powiatu Lwówec-
kiego był żeński zespół z  Czech, pod kie-
rownictwem Evzena Zomera – Dyrektora 
Szkoły Artystycznej w Żaclerzu. Dziewczęta 
w imponujący sposób zaśpiewały utwory 
takie jak: „Kuate”, „Venus” czy „Hot Staff ”. 
Na zakończenie części artystycznej wystą-
piły artystki z Lubomierza. Patrycja Piątek 
na klarnecie zagrała „Pieśń Gabriela”, przy 
akompaniamencie Aleksandra Łozy. Usły-
szeliśmy również pastorałkę „Lulajże mi 
lulaj”, w wykonaniu Gabrieli Rostkowskiej. 

W trakcie koncertu odbyły się również 

wystawy malarskie dwóch artystów mieszkają-
cych na ziemi lwóweckiej. Obrazy zaprezentował 
urodzony na Białorusi, obecnie mieszkający 
w Olesznej Podgórskiej Vladimir Vilenchyts, a 
grafiki udostępnił Jacek Knap z Wlenia.

Zamykając XII Koncert Noworoczny Bur-
mistrz Gminy i Miasta w Lubomierzu – Wiesław 
Ziółkowski oraz Starosta Powiatu Lwóweckie-
go – Józef Stanisław Mrówka podziękowali 
wszystkim artystom występującym na lubomier-
skiej scenie, wręczając upominki i  symboliczne 
kwiaty, po czym zaprosili na wieńczący imprezę 
poczęstunek.

  Dziękujemy organizatorom, wszystkim oso-
bom zaangażowanym w  przygotowanie Koncer-
tu, licznie przybyłym gościom, autorom wystaw 
oraz artystom występującym podczas koncertu 
za stworzenie niezapomnianej atmosfery oraz 
pięknego widowiska muzycznego! Zapraszamy na 
przyszłoroczny XIII Koncert Noworoczny w Gry-
fowie Śląskim.

Tekst na podstawie www.lubomierz.pl
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Złodziej paliwa zatrzymany...
W ostatnim czasie na stacjach paliw na terenie 

powiatu lwóweckiego doszło do kilku kradzieży 
paliwa. Schemat działania sprawców był taki sam. 
Podjeżdżali pod dystrybutor, często ubrani w bluzę 
z kapturem lub czapkę, tankowali pojazd i szybko 
się oddalali. Po sprawdzeniu numerów rejestracyj-
nych okazywało się, iż tablice rejestracyjne zostały 
wcześniej skradzione.

Sprawą zajęli się policjanci z Komisariatu Policji 
w Gryfowie Śląskim. Postanowili dokładniej przyj-
rzeć się pojazdom, które tankują na stacji i rozpo-
częli żmudne oglądanie monitoringu z różnych 
stacji paliw z kilku dni. Jak się okazało przyniosło to 
oczekiwane rezultaty. Bo sprawca owszem zmieniał 
tablice rejestracyjne, ale przecież za każdym razem 
nie przemalowywał auta ani nie zmieniał rady-
kalnie jego wyglądu. I w ten oto sposób policjanci 

Czy dilerzy narkotyków się zbroją? 
Gryfowscy policjanci zatrzymali jednego z nich!

Policjanci Komisariatu Policji w Gryfowie 
Śląski zostali wezwani na interwencję do jednej 
z miejscowości w gminie Mirsk. 31 letni mężczy-
zna twierdził, iż matka zabrała mu wiatrówkę z 
lunetą i nie chce jej oddać. 

Policjanci w trakcie interwencji odnaleźli ww. 
wiatrówkę ale znaleźli także nabój 9 mm parabel-
lum, to wzmogło czujność policjantów. Z uwagi, 
że mężczyzna ten znany był wcześniej policjan-
tom postanowili dokładnie przeszukać posesję. 
W trakcie czynności procesowych w mieszkaniu 
mężczyzny znaleziono 19 działek marihuany, 1 
działkę PIKO, pistolety gazowe bez wymagane-
go zezwolenia, amunicję pistoletową 9x19 mm, 
amunicję. 22LR, paralizator, rzeczy służące do 
sprzedaży narkotyków oraz skradziony wcześniej 
matce laptop. 

Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym 
areszcie, został mu przedstawiony zarzut rozpro-
wadzania narkotyków do którego się przyznał. 
Ustalane są także osoby które kupiły od mężczy-
zny narkotyki.

Za posiadanie środków odurzających grozi 
kara pozbawienia wolności do lat 3, zaś za han-
del nimi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. 
Pamiętajmy. iż osoby które kupiły od dilera nar-

kotyki też mogą zostać pociągnięte do odpowie-
dzialności karnej!

Policja ostrzega! Pamiętajmy – często narko-
tyki to nie tylko środki odurzające. To przemoc, 
rozboje, zmuszanie do prostytucji oraz kradzieże!

dotarli do 20 letniego mężczyzny. Mężczyzna ten 
został zatrzymany, przyznał się do tego, iż około 
6 raz ukradł paliwo w kwotach za każdym razem 
około 300 zł tankując je do auta oraz trzykrotnie 
dokonał kradzieży tablic rejestracyjnych z różnych 
pojazdów.

...złodziej elektronarzędzi także
26 letni mężczyzna, mieszkaniec Gryfowa Ślą-

skiego w nocy postanowił włamać się do jednej z 
kamienic na terenie miasta i tam wyrywając kłód-
kę skradł elektronarzędzia należące do jednego z 
mieszkańców. Poszkodowany usłyszał, że coś się 
dzieje, lecz na miejscu nie było już złodzieja ani 
elektronarzędzi. Poinformował on natychmiast 
dyżurnego komisariatu policji o tym, co się stało. 
Dyżurny zaś o zdarzeniu poinformował patrol wy-
wiadowczy będący akurat w służbie. 

Dosłownie chwilę policjantom zajęło namierze-
nie mężczyzny, który akurat szedł ulicami miasta z 
torbą pełną skradzionych łupów. 

Zdziwiony mężczyzna został zatrzymany a 

W trakcie rutynowych kontroli – w okresie nie-
spełna dwóch miesięcy – policjanci zatrzymali 16 
osób, które posiadały przy sobie narkotyki. Byli to 
mężczyźni w wieku od 19 do 31 lat, w większości 
z terenu Gryfowa. Wszyscy zostali zatrzymani, 
osadzeni w policyjnym areszcie i oczekują teraz na 
sprawy przed Sądem. Kilku z nich przedstawiono 
także zarzut tzw. „dilerki”. W trakcie przeszukań 
policjanci zabezpieczyli 58 porcji marihuany, 16 
porcji amfetaminy, 12 porcji piko i 8 tabletek eksta-
zy. Działania będą w dalszym ciągu kontynuowane. 
Pamiętajmy, iż wylegitymować i skontrolować 
może nas nie tylko patrol mundurowy. Musimy 
mieć także świadomość, iż na terenie Gryfowa 
szczególnie w godzinach nocnych działa także pa-
trol wywiadowczy nie umundurowany.

W działaniach zwalczających przestępczość 
narkotykową wspiera policję także samorząd. W 
Gryfowie Śl. samorząd zakupił dla policjantów 
specjalne testery, którymi można określić czy dana 
substancja to narkotyk, takie specjalne testery 
zamierza zakupić także samorząd Mirska. W Lu-
bomierzu zaś samorząd zakupił testery, którymi 
można zbadać czy dana osoba jest pod działaniem 
narkotyków, narzędzie szczególnie przydatne do 
kontroli kierowców.

Zatrzymania 
za narkotyki

wszystkie skradzione rzeczy zostały odzyskane. Po-
licjanci osadzili go w policyjnym areszcie. Odpowie 
teraz przed Sądem za kradzież z włamaniem, za co 
grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Chciał się włamać do apteki
Policjanci Komisariatu Policji w Gryfowie Ślą-

skim około godz. 4 w nocy w trakcie patrolu miasta 
zauważyli na terenie jednej z aptek osobę. Postano-
wili sprawdzić, co się dzieje. Jak się okazało 16 letni 
mieszkaniec Olszyny właśnie dokonywał włamania 
do tejże apteki. Natychmiast został zatrzymany. 
Przy nieletnim policjanci ujawnili narzędzia, które 
służyły mu do włamania oraz plecak wyładowany 
nowymi rzeczami. Jak się później okazało, nieletni 
chwilę przed włamał się do jednego z gryfowskich 
supermarketów. Nieletni przyznał się do szeregu 
włamań na terenie Gryfowa Śl., Olszyny i Lubania. 

Został osadzony w Policyjnej Izbie Dziecka i 
tam będzie oczekiwał na decyzję Sądu Rodzinnego 
o umieszczeniu w Schronisku dla Nieletnich.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim 

serdecznie zapraszają na konferencję 

Reaguj na przemoc. Nie bądź obojętny.
która odbędzie się 7 marca 2014r. (piątek) o godz. 12.00 w Świetlicy Środowiskowej w Gryfowie Śląskim, ul. Oldzańska 1 B. 

Program konferencji:
1. Przepisy prawne oraz procedura „Niebieskiej Karty” – Komendant Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim Wojciech Czafurski
2. Rola prokuratora w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Prokurator Rejonowy w Lwówku Śląskim Jerzy Szkapiak
3. Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym i wykonawczym – Sędzia Sądu Rejonowego w Lubaniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Lwówku 
Śląskim Roman Chorab
4. Czynności kuratora sądowego w ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty” – Kierownik Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Luba-
niu Urszula Trudzińska
5. Panel dyskusyjny.

Tekst na podstawie www.lubomierz.pl

Oficer Prasowy KPP Lwówek Śl.  
st.asp. Mateusz Królak 
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w M-GOK...

Pierwsza wizyta Ob-
jazdowego Kina Orange 
zorganizowana przy 
współpracy z M-GOK już 
za nami. Widzowie zgro-
madzeni na projekcjach 
mogli obejrzeć najnowsze 
hity kinowe. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się: film animowa-
ny „Skubani 3D” oraz poruszająca produkcja 
Wojtka Smarzowskiego „Pod Mocnym Aniołem”. 
Łącznie na wszystkich, czterech seansach od-
wiedziło nas ponad 220 osób. Miejsko- Gminny 
Ośrodek Kultury dołoży wszelkich starań, by 
Gryfów Śląski stał się stałym punktem na trasie 
Kina. Dziękujemy świetnej ekipie Objazdowego 
Kina. I do zobaczenia wkrótce! 

26 stycznia na zaproszenie Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury do Gryfowa zawitał kwartet 
Evviva L’arte z Wrocławia. Koncert najpiękniej-
szych polskich pastorałek i kolęd w wykonaniu 
dziewcząt dostarczył słuchaczom wielu niezapo-
mnianych wrażeń dźwiękowych i estetycznych, 
które potęgował dodatkowo dostojny klimat, 
wybitna akustyka naszego Kościoła pw. Świętej 
Jadwigi Śląskiej oraz specjalnie przygotowana 
przez M-GOK wizualizacja świetlna. Ostatecz-
nie mimo przejmującego chłodu i siarczystego 
mrozu na zewnątrz koncertu słuchało ponad   
150 osób. Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi 
Gminy i Miasta oraz Proboszczowi Parafii za objęcie wydarzenia patronatem. Dodatkowo dziękuje-
my za możliwość zorganizowania koncertu w gryfowskiej świątyni, dzięki czemu wydarzenie miało 
wspaniałą oprawę i klimat.

Program ferii:
24 lutego (poniedziałek)

Godz. 10.00-11.00 (sala widowiskowa M-GOK)
Warsztaty taneczne (Elementy tańca towarzy-
skiego) – bez górnych ograniczeń wiekowych z 
zastrzeżeniem minimalnego wieku 5 lat.
Godz. 11.00-12.00 (sala widowiskowa M-GOK)
Warsztaty taneczne (taniec nowoczesny) – bez 
górnych ograniczeń wiekowych z zastrzeżeniem 
minimalnego wieku 5 lat.
Godz. 14.00-17.00 (sala widowiskowa M-GOK)
Gipsomalowanie 2D – kolejne spotkanie z od-
lewami gipsowymi w technice dwuwymiarowej 
– dzieci i młodzież

25 lutego (wtorek)
Godz. 11.00-14.00 (pracownia wyrobu biżuterii i 
decoupage I piętro)
Warsztaty filcowania na sucho oraz wyrobu 
biżuterii (techniki kumihimo, beading i deco-
upage) – dzieci od 8 lat, młodzież, dorośli
Godz. 16.00-17.30 (pracownia plastyczna I 
piętro) – Twórcze zabawy kolorem (odbijanie, 
chlapanie i mazanie) – dzieci i młodzież 5 – 15 lat
Godz. 17.30-19.00 (pracownia plastyczna I 
piętro) – MALARSTWO – krótka prezentacja 

o sztuce i własne próby twórcze w malarstwie 
(akwarela, gwasz, akryle), zasady dobory kolo-
rów – młodzież i dorośli
Godz. 18.00-19.00 (sala widowiskowa M-GOK)
Zajęcia fitness – aerobic – młodzież i dorośli 

26 lutego (środa)
Zabawa z konkursami i niespodziankami dla 
dzieci z Przedszkola Publicznego.

27 lutego (czwartek)
Godz. 11.00-12.00 (sala widowiskowa M-GOK)
Spotkanie ze słynnym harmonijkarzem Włod-
kiem Zdzienickim – bez ograniczeń wiekowych, 
mile widziane osoby z harmonijką ustną
Godz. 14.00-15.00 (sala widowiskowa M-GOK)
Warsztaty Capoeira – Co to jest? Skąd się wzięła 
i dlaczego wygląda tak, a nie inaczej. Podstawy 
poruszania, uników i ataku w formie zabaw.
Godz. 16.00-18.00 (sala nr 1)
Próby zespołu muzycznego „The Charmers”
Godz. 18.00-19.00 (sala widowiskowa M-GOK)
Zajęcia fitness – aerobic – młodzież i dorośli 

28 lutego (piątek)
Godz. 10.00-18.30 (sala prób wokalnych) – 
Warsztaty wokalne
- 10.00-11.00 przedszkolaki (pierwsze kroki wokalne)

- 14.00-15.30 uczniowie szkół podstawowych
- 15.30-17.00 uczniowie gimnazjów
- 17.00-18.30 uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych i dorośli
Godz. 16.00-20.00 (sala nr 1)
Próby zespołu muzycznego „The Charmers”

Uwaga: Wszystkie zajęcia, poza aerobikiem, są 
bezpłatne. Więcej informacji pod nr tel. 75 78-
12-900. Organizator zastrzega sobie możliwość 
zmian w planie.

Kino Objazdowe 
Orange wróci 

do nas niebawem

Piękny koncert pastorałek i kolęd

Program ferii:
24.02 (poniedziałek) – Z Pacanowa do Szwecji – spotkania z Pippi – zajęcia czytelniczo-plastyczne
25.02 (wtorek) – Pippi wchodzi na pokład – zajęcia plastyczno-techniczne
26.02 (środa) – Kto słyszy i mówi jak Pippi – nigdy się nie zgubi
– zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci (gość dnia)
27.02 (czwartek) – MY i Pippi – kto zagadki zgadnie, tego nuda nie 
dopadnie – zagadki, krzyżówki i zabawy ruchowe
28.02 (piątek) – Bal u Pippi – zwariowana rewia mody – zakończenie 
ferii w zwariowanym stylu

28 lutego o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie pro-
mocyjne książki dla dzieci autorstwa Elżbiety Śnieżkow-
skiej-Bielak Domik – przyjaciel Dominika. Zapraszamy 
dzieci, rodziców i dziadków!

W filiach biblioteki w Uboczu i w Rząsinach zajęcia będą się odbywać
na podstawie programów umieszczonych na plakatach i na stronie 
www.biblioteka.gryfow.info

...i w bibliotece

Anna Domino

Anna Domino

Zapraszamy na ferie

W związku z terminem ukazania się lutowego numeru Kuriera Gryfowskiego poniżej zamieszczamy 
programy tylko na drugi tydzień ferii.

Wydawca: Biblioteka Publiczna  
Miasta i Gminy Gryfów Śląski. 
Redaguje społeczny zespół: Mariusz Dragan, 
Małgorzata Szczepańska, Jan Wysopal. 
Redaktor naczelna: Marzena Wojciechowska. 
Skład i foto-edycja: Paweł Rubaj. 
Współpraca: Agnieszka Szymańska (foto). 
Adres: Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 44, 
59-620 Gryfów Śląski, Tel.: 75 78-13-387, 
fax: 75 78-13-180, www.biblioteka.gryfow.info, 
www.facebook.com/biblioteka.gryfow 
e-mail: biblioteka.gryfow@gmail.com
Dyżur redakcyjny: poniedziałek, wtorek, czwartek, 
piątek: 10-17, środy: 10-15. 
Nakład: 900 egzemplarzy, 
Druk: Chroma, Żary,  
www.chroma.pl
Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie po-
nosi odpowiedzialności oraz zastrzega sobie 
prawo skracania i przeredagowywania 
treści ogłoszeń i artykułów oraz odmowę 
publikacji. 

Kurier Gryfowski
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24 stycznia w galerii ECKI odbył się wernisaż 
wystawy malarstwa Władysława Gałczyńskie-
go. Przybyli nań tłumnie wielbiciele jego sztuki, 
przyjaciele, znajomi artyści, goście ze Zgorzelca, 
Jeleniej Góry, Lwówka, Lubania, Olszyny i oczy-
wiście niezawodni gryfowianie. Zgodnie z prze-
widywaniami organizatorów wystawa zachwyciła 
przybyłych, którzy jak w transie przechadzali się 
po galerii od obrazu do obrazu, by kontemplo-
wać wieloznaczne i wielowymiarowe w odbiorze 
dzieła. Na własnej skórze uczestnicy wernisażu 
mogli się przekonać, że... Gałczyński hipnoty-
zuje. Rozmowom i dyskusjom w kuluarach nie 
było końca. To było wspaniałe wydarzenie za-
równo artystyczne, jak i towarzyskie. Muzyczną 
niespodziankę dla mistrza i jego gości stanowił 
występ Staszka Brendy i Andrzeja „Mokrego” 
Chmiela. Muzycy na co dzień grają wspólnie w 
zespole Cierpki, nie stroniącym od ostrzejszych 
gitarowych brzmień. Tego wieczoru zaskoczyli 
zebranych grając dwie nastrojowe ballady.

Wszystkich tych, którzy nie mogli uczestni-
czyć w wernisażu, zapraszamy do odwiedzenia 
Biblioteki Publicznej, w której mieści się galeria 
ECKI. Wystawa będzie czynna do końca lutego. 
Zapraszamy codziennie w godzinach pracy bi-
blioteki.

O autorze
Urodził się w 1954 r. w Lwówku Śląskim, 

mieszka w Mojeszu pod Lwówkiem. Od 1984 roku 
pracuje w Lwóweckim Ośrodku Kultury. Organi-
zuje wystawy w Galerii Klatka LOK oraz prowadzi 
zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą.

Czterokrotny laureat Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego „O Złotą Lampkę Górniczą” w 
Wałbrzychu w tym dwukrotnie pierwszej nagrody. 
Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Plastyki 
im. Józefa Chełmońskiego „Pejzaż Ojczysty” 
w Skierniewicach finalista Międzynarodowe-

go Konkursu Malarskiego 
„Człowiek i jego czas” w 
Łodzi. Dwukrotny finalista 
Konkursu „Obraz Roku” 
im. Ewy Świtalskiej organi-
zowanego przez magazyn 
„Art&Business”. Swoje prace 
wystawiał w wielu miejscach 
w kraju i za granicą
O obrazach
 ...klimat niepokoju 
– uwodzi...

Widzę tu Atlantydę, światy 
zaginione. Urzekają tajemni-
cze woale, nastrój pięknie zbu-
dowany światłem i kolorem....

...w obrazach na pozór niewiele 
się dzieje, a jednocześnie dzieje 
się bardzo wiele. Nie od razu, 
bo trzeba niejako wejść w głąb, a 
Gałczyński zmusza do tego widza 
w sposób wręcz perfekcyjny. Im 
dłużej przebywa się w jego obrazie, 
tym więcej się dzieje...

W niektórych obrazach jest ta-
jemnicza mieszanka anielskiego 
spokoju, a jednocześnie dziwnego 
niepokoju. Lubię takie wrażenia... 
 
Prace, które są tajemnicze, a jednak mnie nie 
przerażają, wręcz przeciwnie, przyciągają, a to nie 
często się zdarza...
 
jest coś niespokojnie spokojnego w nich...

Eschatologia, architektura, kosmogonie i kosmo-

W sobotę 1 lutego w Bogatyni odbył się 
konkurs tradycji „Kolędnicy”. Była to już dwu-
dziesta edycja tego barwnego przedsięwzięcia, w 
trakcie którego co roku zdarzają się artystyczne 
odkrycia. Do objawień tegorocznej edycji nale-
ży śpiewaczka z Rząsin – pani Feliksa Cierlik, 
która będzie w tym roku reprezentowała region 
dolnośląski podczas Ogólnopolskiego Festiwalu 

Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. 
Swoim występem, w trakcie którego zaśpiewała 
starą pastorałkę, wykonywaną niegdyś przez 
jej babcię, pani Feliksa zyskała ogromny aplauz 
publiczności. Równie wielkiego aplauzu i sukce-
su życzymy jej podczas występu w Kazimierzu. 
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu Dolnym nad Wisłą to cykliczna impreza, 

której zadaniem jest promowanie kultury ludo-
wej i folkloru. Jest to najważniejsze, prestiżowe 
spotkanie śpiewaków i kapel ludowych w Polsce. 
Impreza ma charakter konkursu; biorą w niej 
udział kapele ludowe, instrumentaliści grający 
na tradycyjnych instrumentach, śpiewacy i ze-
społy śpiewacze, których repertuar jest zgodny 
z tradycjami danego regionu kraju. Na festiwalu 
rokrocznie spotyka się około 700 artystów.

Do śpiewaczego sukcesu pani Feliksy może-
my także dodać sukcesy kulinarne Rząsinianek. 
Podczas tegoż konkursu, a także sukces arty-
styczny. W trakcie prezentacji stołów wigilijnych, 
jury pod przewodnictwem Henryka Dumina 
nagrodziło nasze panie za tradycyjne potrawy 
wykonywane wg przepisów przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie. Nagrody przyznano 
paniom: Irenie Chomontowskiej – za kompot 
z suszu, Zofii Mikos – za makiełki, Agnieszce 
Swoszowskiej – za karpia w panierce. Ponadto 
Rząsinianki zostały nagrodzone w konkursie na 
tradycyjną choinkę, za drzewko udekorowane 
ozdobami ze słomy, drewna, papieru a także jabł-
kami i piernikami. Gratulujemy.

Gotują, śpiewają i wygrywają

Kosmogonie i kosmogenezy...
czyli wystawa malarstwa Władysława Gałczyńskiego

genezy... Nasuwa się bardzo wyraźnie na myśl 
Beksiński, ale ten nigdy niezaistniały: radosny? 
Ośmielony w stosowaniu koloru? 

Gałczyński hipnotyzuje …
Wybrane z z dyskusji, która odbyła się podczas wysta-
wy online organizowanej przez artpub galeria 18 stycz-
nia 2013 r. http://artpubgaleria.blogspot.com/2013/01/
wadysaw-gaczynski-malarstwo.html

Anna Domino

Rząsinanki. W pierwszym rzędzie czwarta od lewej pani Feliksa Cierlik. M.
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W SP w Gryfowie
Dary od serca

W Szkole Podstawowej od dnia 15 listopada 
do 15 grudnia 2013 r. zorganizowano zbiórkę 
słodyczy, środków chemicznych i zabawek, które 
zostały przekazane do następujących instytucji: 
- Domu Dziecka w Jeleniej Górze, 
- Domu Samotnej Matki w Pobiednej, 
- Parafialnego Zespołu Caritas w Gryfowie Ślą-
skim 
- Schroniska Brata Alberta w Leśnej. 

Dziękujemy Pani Halinie Kondek za przeka-
zanie owoców do Domu Dziecka. Nauczyciele 
zaangażowani w to przedsięwzięcie to: Pani Mar-
ta Reimann, Pani Ewa Kasprzak, Pani Elżbieta 
Rakowska oraz Agnieszka Lewandowska.

Składamy serdeczne podziękowania wszyst-
kim rodzicom i uczniom, którzy zaangażowali 
się w tą akcję. 

17 grudnia 2013 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim wystąpili w przed-
stawieniu bożonarodzeniowym. pt. ,,Wieczór wigilijny” dla osób przebywających Zakładzie Pielęgna-
cyjno –Opiekuńczym znajdującym się w Gryfowie Śląskim. Po przedstawieniu uczniowie wręczyli 
podopiecznym zakładu kartki świąteczne z życzeniami oraz udali się ze śpiewem kolęd do sal gdzie 
leżą ciężko chore osoby. Jasełka były przygotowywane pod kierunkiem nauczycieli pań: Beaty Wolar, 
Marty Reimann i niżej podpisanej. 

Wieczór wigilijny w gryfowskim szpitalu

Agnieszka Lewandowska

 Program „Duchowa Adopcja na odległość” realizowany jest w kra-
jach misyjnych. Pomaga on w kształceniu najuboższych dzieci poprzez 
wsparcie materialne i duchowe konkretnego dziecka, którego rodzice nie 
żyją, lub są w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Osoby, które 
podejmują adopcję na odległość, zapewniają swojemu podopiecznemu 
edukację (podręczniki i  przybory szkolne) oraz dają dziecku realną 
możliwość wyjścia z kręgu biedy i ubóstwa. Roczny koszt utrzymania 
dziecka wynosi od 150 do około 600 zł w zależności od kraju i rodzaju 
szkoły. Duchową adopcję mogą podjąć wszyscy, którym los dzieci nie 
jest obojętny: rodziny, osoby prywatne, firmy, instytucje, ale również 
szkoły. Bardzo często misjonarze muszą włożyć dużo wysiłku, aby prze-
konać rodziców czy opiekunów do posłania dzieci do szkoły, szczególnie 
tych, które już mogą pomagać w polu czy w domu. Dlatego przyjmują 
maluchy do przedszkoli jak najwcześniej, aby wykrzesać z nich to, co 
mają najpiękniejszego i przystosowywać do lepszego życia. Dzieci uzdol-

Nasza adopcyjna siostra z Afryki

Agnieszka Lewandowska

ciąg dalszy na str. 13
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W SP w Rząsinach
Mistrz ortografii

nione posyłane są przez misjonarzy do bardziej pre-
stiżowych szkół średnich, są one drogie, ale z pomocą 
Rodziców Adopcyjnych z Europy jest to możliwe.

Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śl. nawiązała 
kontakt ze zgromadzeniem sióstr Pallotynek, które 
pracują na misjach w Kamerunie, państwie położo-
nym w Afryce Środkowej. Siostry prowadzą tam dwa 
ośrodki zdrowia i dożywiania, trzy przedszkola, są 
odpowiedzialne za siedem szkół, posługują w więzie-
niu, katechizują, prowadzą adopcję na odległość dla 
ok. 2000 dzieci. We wrześniu wystąpiliśmy z prośbą E. Rakowska, A. Lewandowska

PODZIĘKOWANIE
Dziękuję klasom 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 

4a, 4b, 6c oraz ich wychowawcom za udział w 
ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”. Dzięki wam 
zebraliśmy prawie 40 kg monet, co dało kwotę 497 
zł 46 gr oraz 5 euro.

Organizator Ewa Niebieszczańska i klasa 3b

XIX Powiatowy Konkurs 
na ,,Najpiękniejszą szopkę 
Betlejemską” w Niwnicach

19 grudnia 2013 roku w SP w Niwnicach od-
było się rozstrzygnięcie XIX Powiatowego Kon-
kursu na ,,Najpiękniejszą szopkę Betlejemską”. 
Uczniowie ze szkoły Podstawowej z Gryfowa 
Śląskiego zajęli następujące miejsca:
II miejsce – Mikołaj Wolar z klasy III a
Wyróżnienie – Michał Płotnicki z klasy IV b

A. Lewandowska

o przyznanie dziecka, któremu moglibyśmy pomóc 
w nauce. 12.12.2013r. została nam przydzielona mała 
dziewczynka Kesia Patricia Wetfanang. Dziecko uro-
dziło się 06.06.2009 r. w mieście Bafoussam. Pochodzi 
z licznej rodziny. Obecnie uczęszcza do klasy zerowej 
w szkole katolickiej Świętego Bernarda w wiosce Ken-
gang, niedaleko Bafoussam. Dzięki pozyskanym przez 
nas funduszom Kesia Patricia będzie mogła się uczyć, 
a w przyszłości zdobyć zawód i podjąć pracę. Roczny 
koszt nauki dziecka w Kamerunie wynosi 150 zł. Jeżeli 
sytuacja finansowa nam pozwoli możemy wpłacać 

pieniądze albo wysyłać małe przesyłki z okazji świąt, 
imienin, urodzin itp. Większa suma pieniędzy niż 
ustalona minimalna składka będzie wykorzystana 
zawsze dla Kesii Patricii. Na terenie szkoły oraz przy 
parafii Świętej Jadwigi Śląskiej będą prowadzone 
różne przedsięwzięcia, których celem będzie pozy-
skanie funduszy na opłacenie szkoły dla naszej małej 
siostry z Afryki. Chętne osoby do wsparcia akcji mogą 
zgłosić się do p. Elżbiety Rakowskiej lub p. Agnieszki 
Lewandowskiej – nauczycieli ze Szkoły Podstawowej 
w Gryfowie Śl. 

W styczniu w Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. ks. Alojsa Andric-
kiego odbył się konkurs ortograficzny. Do rywalizacji przystąpili uczniowie 
z klas II – VI. Konkurs podzielony był na dwa etapy – klasowy i szkolny i 
dwie kategorie – klasy II i III i IV – VI. 

Wielu śmiałków próbowało zostać mistrzem pióra… Jednak w kategorii 
klas młodszych tytuł Mistrza ortografii otrzymała Beata Dżygóra, a w ka-
tegorii klas starszych – Jakub Krenz. Ci uczniowie bez wahania rozwiązali 
językowe dylematy… Zwycięzcom gratulujemy!

Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek to już tradycja rząsińskiej szkoły. W tym 
roku rozgrywany był w kategorii solistów, grup kolędniczych oraz christmas song. 
Udział w konkursie wzięli wszyscy uczniowie. Oceny programu artystycznego 
oraz poziomu wykonania solistów i grup kolędniczych dokonywało jury. Pomy-
słowość i oryginalność uczestników wyrażała się w przygotowanych przez nich 
strojach kolędniczych oraz rekwizytach wykorzystanych podczas występu. Szcze-
gólnie docenieni zostali uczniowie, którzy grali samodzielnie na instrumentach 
melodię kolęd i pastorałek polskich. 

Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Dzień Babci i Dziadka
21 stycznia w Szkole Podstawowej w Rząsinach odbył się Dzień Babci 

 i Dziadka. W ten uroczysty dzień przyszło wielu gości. Uroczystość rozpoczęła się 
od przywitania zgromadzonych. Następnie uczniowie zaśpiewali piosenki i zarecy-
towali wiersze okolicznościowe. Odbyły się tez liczne konkursy, w których udział 
brali dziadkowie i ich wnuki.Akademia podobała się naszym Babciom i Dziadkom. 
Uczniowie pilnie przygotowywali się do występów. Całość imprezy dopełniła kawa 
i poczęstunek oraz …. oczywiście laurki wykonane przez uczniów.

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy naszym nauczycielom - wolontariuszom kwestującym podczas WOŚP: paniom: A. Guzy, 
P. M. Kotowicz, P. B. Wolar, P. J. Cabale oraz panu: M. Mleczkowi za przygotowanie uczniów do 
występu tanecznego, który odbył   się na gryfowskim rynku. Dziękujemy również uczniom Szkoły 
Podstawowej, którzy zaangażowali się w zbiórkę pieniędzy. 
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W SP w Uboczu
Śpiewamy i gramy z WOŚP

12 stycznia braliśmy udział w 22 finale WOŚP. Naszą szkołę reprezen-
towała wokalistka Ania Niebieszczańska, która zaśpiewała piosenkę Ho-
naraty Skarbek – Honey „Lala love” oraz grupa wokalno – instrumentalna 
„The Charmers”(zaczarowani) w składzie: perkusja Kacper Jaworski, gitara 
basowa – Damian Orciuch, gitara elektryczna i wokal Damian Mielni-
czyn. Chłopcy sami piszą teksty i muzykę. Do tej pory spotykali się i grali 
w domowych „zaciszach”. Podczas występu na gryfowskim rynku zespół 
został zauważony i doceniony, a próby odbywają się już w domu kultury. 
Mamy nadzieję, że będziemy ich słuchać i oglądać na większych scenach, 
czego z całego serca życzymy.

...takimi ciepłymi słowami wnuczęta składały swoim babciom i dziadkom 
życzenia. W sobotę 18 stycznia w Centrum Kultury w Uboczu odbyła się uro-
czystość z okazji Dnia Babci i Dziadka połączona z balem karnawałowym dla 
przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej z Ubocza. Na uroczystość dzieci 
zaprosiły swoje babcie i dziadków oraz wszystkich chętnych seniorów z całej wio-
ski. Dyrektor szkoły Anna Pląskowska powitała wszystkich uczestników, złożyła 
życzenia i zaprosiła do wspólnej zabawy. Zaśpiewano Gościom 100 lat. Ucznio-
wie i przedszkolacy przedstawili program artystyczny, który został nagrodzony 
gromkimi brawami, a w niektórych oczach zakręciła się łezka.

Zabawy przy muzyce przeplatano różnymi konkursami. Najbardziej spodo-
bał się wszystkim konkurs – karmienia dziadka ptysiem przez babcię, która miała 
zawiązane oczy. W czasie przerwy można było wypić kawę, herbatę, czy zimne 
napoje, które ufundowała Rada Rodziców oraz posilić się pysznym ciastem 
upieczonym przez rodziców. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w 
przygotowanie tej pięknej uroczystości.

Babciu, dziadku co Ci dam...

Dokładnie w rocznicę pierwszej deportacji Polaków w najzimniejsze rejony 
Syberii, czyli 10 lutego odbył się „III Regionalny Konkurs Recytatorski o Te-
matyce Sybirackiej”, zorganizowany przez Prywatne Gimnazjum im. Sybiraków 
we Lwówku Śląskim przy współpracy z Powiatowym Centrum Edukacji oraz 
Zarządem Oddziału Związku Sybiraków w Jeleniej Górze.

To nasz drugi start w zmaganiach recytatorskich, których celem jest zapre-
zentowanie fragmentu prozy i wiersza dotyczących tematyki zesłań i pobytu na 
Syberii. W tym roku szkołę reprezentowały dwie uczennice: Sandra Szostak z 
kl. III a i Oliwia Majchrowska z kl. II b. Jury spośród wszystkich uczestników 
dwóch kategorii: szkoły podstawowe i gimnazja najwyżej oceniło recytację 
wiersza Marii Niwińskiej „Wierzę, że wrócę” w wykonaniu naszej gimnazja-
listki Oliwii Majchrowskiej. Jej swoboda interpretacji, towarzyszące skupienie 
i delikatny uśmiech zachwyciły wszystkich obecnych. Tym samym Oliwia (na 
zdjęciu po prawej) zdobyła nagrodę specjalną. W podsumowaniu przewod-
nicząca jury pani Honorata Magdeczko-Capote podziękowała uczennicy za 
osobowość i wyraźnie zaakcentowała fakt, że utwory traktujące o „nieludzkim” 
traktowaniu człowieka współcześnie mogą mieć inną formę przekazu, a mimo 
to wycisnąć łzy, co swoim występem uczyniła Oliwia. Uczennice do konkursu 
przygotowywały polonistki: Marta Pleszkun i niżej podpisana. Z tego miejsca 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Elżbieta Demidow

W Gimnazjum

KOMUNIKAT
DYREKCJA GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRY-

FOWSKIEJ INFORMUJE, ŻE NIE KORZYSTA Z ŻADNEJ POMOCY 
FIRM, KTÓRE KONTAKTUJĄ SIĘ TELEFONICZNIE Z MIESZKAŃ-
CAMI GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI I W NASZYM IMIENIU 
PROSZĄ O WSPARCIE FINANSOWE SZKOŁY. FIRMY TE NIE SĄ 
UPOWAŻNIONE PRZEZ SZKOŁĘ DO JAKICHKOLWIEK KON-
TAKTÓW W CELU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
NA RZECZ NASZEJ PLACÓWKI. ZE SPONSORAMI SZKOŁY DY-
REKTOR KONTAKTUJE SIĘ OSOBIŚCIE.

DYREKTOR GIMNAZJUM ALICJA KOWNACKA

Wspomnienie Sybiru12 lutego 2014 roku w Kamiennej Górze odbył się półfinał mistrzostw 
strefy jeleniogórskiej gimnazjum w piłce siatkowej chłopców. Nasza szkoła 
zajęła II miejsce i awansowała do ścisłego finału, który odbędzie się w poło-
wie marca. Drużynie i opiekunowi gratulujemy!

Skład drużyny: stoją od lewej: Marek Wiedro, Piotr Bujak, Mateusz Baszak, 
Piotr Bursacki, Alan Kowalski, w dolnym rzędzie od lewej: Łukasz Demi-
dow, Paweł Całko, Tomasz Ptaszkowski, Miłosz Sułtanowski.

Drużynę do zawodów przygotował Krzysztof Gajewski.

Sukces siatkarzy w Kamiennej Górze

Dyrekcja Gimnazjum w Gryfowie Śląskim składa serdeczne podzięko-
wania dyrektorowi firmy „Stolbrat” panu Mieczysławowi Baszakowi za 
ufundowanie witryny na puchary, dzięki której będzie możliwe wyekspo-
nowanie trofeów sportowych naszych uczniów.

Dyrekcja Gimnazjum w Gryfowie Śląskim składa serdeczne podzięko-
wania pani Renacie Szostak za dowóz uczennic na konkurs recytatorski 
we Lwówku Śląskim

Alicja Celejowska
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W styczniu koło biblioteczne w Uboczu, mimo  mroźnej zimy  za oknami, 
gorąco  witało swoich dziadków. Jak co roku dzieci przygotowały z okazji Dnia 
Babci i Dziadka wspaniałą uroczystość. Zaprosili na nią również członkinie Klubu 
Seniora. Zaprezentowali zaproszonym gościom przygotowaną część artystyczną. 
Następnie wręczyli wykonane własnoręcznie laurki. Babcie miały możliwość 
sprawdzić swoje umiejętności biorąc udział w wesołych konkursach takich jak: 
zjadanie na czas ptysiów, owijanie swoich wnuczków papierem toaletowym, obie-
ranie jabłka  itp.

Uroczystość odbywała się w bardzo rodzinnej atmosferze przy słodkim poczę-
stunku, za ufundowanie którego dziękujemy pani sołtys Marzenie Herdzik. Mamy 
nadzieję że tak aktywnie będziemy spędzać cały 2014 rok.

Zima w filii w Uboczu

Kalendarz największych
 przedsięwzięć kulturalnych i sportowych 

w gminie Gryfów Śląski w 2014 roku

19 grudnia ubiegłego roku w Uboczu miał miejsce atak Złych Mocy, w wy-
niku którego spalono wagon kolejowy służący za szatnię dla wiejskich piłkarzy. 
Jedyne schronienie przed chłodem i deszczem legło w ogniu, gasiły je dwie 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gryfowa Śląskiego. Widok pożogi 

Atak Złych Mocy w Uboczu

Marek Baszak

Jak to zwykle w styczniu bywa, babcia z dziadkiem święto mają. Tak 
też i u nas w bibliotece w Rząsinach bawiliśmy się z okazji tegoż święta. 
Uroczystość rozpoczęliśmy 23 stycznia o godz. 17.00 wierszykami i piosen-
kami. Przybyłych szanownych gości przywitały oczywiście wnuczęta. Późne 
popołudnie, a właściwie wieczór upłynął w ciepłej i radosnej atmosferze 
przy słodkim poczęstunku. Odbywały się przeróżne gry, zabawy, konkursy 
w których brali udział nie tylko wnuczkowie, ale też babcie i dziadkowie. 
Przy jednej z konkurencji wnuczęta stwierdziły,

że nasze babcie i dziadkowie są nie do pokonania. Mimo zmęczenia 
na koniec wieczoru został zorganizowany tzw. taniec-połamaniec, gdzie 
wszyscy uczestnicy świetnie się bawili. Myślę, że tego co się wydarzyło  nie 
da się opisać. Po prostu trzeba było to zobaczyć i wspomnienia napisać. 
Wszystkim bardzo dziękuję i zapraszam do biblioteki.

Babcie i dziadkowie
nie do pokonania

Jadwiga Miłan

Joanna Czerwiec

Alicja Celejowska

Jarmark Wielkanocny, 
Podsumowanie konkursów 
ogólnopolskich: 
II Ogólnopolski Konkurs 
Ekologiczny „Ekolog – plastyk”, 
„Ekolog-poeta”. 
II Ogólnopolski Konkurs 
Historyczno-Regionalny 

11 kwietnia Szkoła 
Podstawowa 
w Gryfowie

Jarmark Wielkanocny 13 kwietnia Rynek
Majówka na rynku 1 maja Rynek
Rajd im. Aloisa Andrickiego maj-czerwiec 2014
XXII międzynarodowy 
Wyścig Kolarski „Bałtyk-Karko-
nosze Tour” – Premia Lotna

30 maja
godz. 15.51

Rynek

Festyn Rodzinny 
w Przedszkolu Publicznym

31 maja Przedszkole 
Publiczne

Konferencja „Materialne 
i niematerialne dziedzictwo 
kulturowe gminy Gryfów Śląski
i okolic. Część II 

6 czerwca Sala 
konferencyjna 
ratusza

Kwisonalia – Euroregionalny 
ART Festiwal

6-8 czerwca Bulwar 
nad Kwisą

Mistrzostwa Dolnego Śląska –
Wyścig Kolarski MTB o Puchar
św. Anny z Proszówki

21 czerwca
godz. 10.00

Proszówka

Witamy wakacje 
– impreza plenerowa

27 czerwca Rynek

Święto rodziny w Młyńsku 28 czerwca Młyńsko
Turniej Piłkarski Noel Cup 
połączony z nadaniem 
imienia stadionowi sportowemu

28-29 czerwca Stadion
w Gryfowie
Śląskim

Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej Chłopców w Gimnazjum

czerwiec 2014

Zakończenie wakacji 29 sierpnia Rynek
„Perepełka” 
Kresowe Święto Plonów 

14 września Rząsiny

Święto Szkoły w Uboczu 24 października SP w Uboczu
Święto Odzyskania Niepodle-
głości (uroczystość o charakterze 
patriotycznym w Gimnazjum)

listopad 2014 Gimnazjum

Gminne Obchody 
Święta Niepodległości

11 listopada Rynek

Jarmark Bożonarodzeniowy 21 grudnia Rynek

jest przygnębiający, resztki niedopalonych elementów drewnianych, szkielet 
metalowej formy i porozrzucanych pustych butelek po alkoholu budzi trwogę. 
Wagon od wielu lat nie przeszkadzał nikomu aż do grudnia. Przebywali tam 
bezdomni oraz trudna młodzież z okolicznych miejscowości. Przyszłość klubu 
nie rysuje się w kolorowych barwach ponieważ od przyszłego sezonu piłkarze 
ZRYWU znów chcą grać w klasie B. Historia zatacza koło, kiedy piętnaście lat 
temu spalono jeden z wagonów, pan Gojżewski przyjeżdżał swym autobusem i 
właśnie tam mogliśmy się przebrać do meczu.

Ponownie zwracamy się o pomoc do naszego Urzędu Miasta i Gminy – nie 
tylko w obliczu zbliżających się wyborów – oraz do radnych, przedsiębiorców 
i osób, którym nie jest obojętny sport we wsi. I jak mawiał Edward Gierek.... 
pomożecie?... – odzew pozostaje nadal zagadką.
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Jadwiga Miłan
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Stanisław Czajewicz

Było hucznie i wesoło, tudzież jadła i napitków do woli. A działo się to 
wszystko AD 2013/2014 w noc sylwestrową w Soplicowie Wolbromow-
skim, przy udziale postaci z „Pana Tadeusza” 

od prawej: Sędzia Soplica, pomoc kuchenna, kawiarka, niedźwiedź (w głę-
bi), dama dworu, Ewa Horeszkówna, Anna Podkomorzanka, córka Woj-
skiego Tekla – narzeczona Sędziego, Zosia, dama dworu, Telimena, Wojski, 
szlachcic z Soplicowa Wolbromowskiego, Podkomorzyna, Podkomorzy,
żona Wojskiego oraz szlachty z Soplicowa Wolbromowskiego. Nie zabrakło 
Proboszcza i księdza Robaka, w którego wcielił się nie kto inny, tylko po-
przedni proboszcz, ksiądz Stanisław Bakes. 

Były recytacje fragmentów poemata wieszcza Adama: Wojski (Witold 
Mikos) słowami Mickiewicza opowiadał o polowaniu na niedźwiedzia:

„Różne też były dla dam i mężczyzn potrawy: 
Tu roznoszono tace z całą służbą kawy, 
Tace ogromne, w kwiaty ślicznie malowane, 

Sylwester w Soplicowie Wolbromowskim
Na nich kurzące wonnie imbryki blaszane 
I z porcelany saskiej złote filiżanki, 
Przy każdej garnuszeczek mały do śmietanki…”

I tak kawiarka (Małgorzata Zaparta) recytując fragment „Pana Tade-
usza” opowiedziała, jak na dworach przyrządzano i podawano ten aroma-
tyczny napój.

Inwokacji wysłuchaliśmy w wykonaniu Sędziego (Tadeusza Deptuły).

Quiz opracowany i przeprowadzony przez Witolda Mikosa, w którym 
wzięli udział wszyscy uczestnicy balu wykazał, że znają oni poemat bardzo 
dobrze.

Telimena, obok której przysiadła Zosia, jak zwykle, zwracała na siebie 
uwagę urodą i wytwornym strojem. Okazało się też, że nie taki niedowidź 
straszny jak go malują, o czym przekonała się podkomorzanka.

Po Mszy św., odprawionej o północy w miejscowym kościółku, rozpo-
częły się tańce. Oczywiście nie obyło się bez poloneza. Przy akompania-
mencie fortepianu, akordeonu i gitary śpiewano kolędy i piosenki patrio-
tyczne. Bawiono się tak prawie do czwartej godziny.

Pomysł autorstwa Witolda Mikosa, który został zrealizowany przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny, a utrwalony na zdjęciach przez 
niezawodnego w takich sytuacjach Ryszarda Szymanela, jest wspaniałym 
wydarzeniem przełomu lat 2013 i 2014.
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W pierwszy piątek lutego Fosfory były najlep-
szą w mieście opcją na wieczór. Publiczność mia-
ła okazję wyszaleć się oraz rozgrzać w rytmach 
punk/reggae. W Fosforach wystąpiły formacje: 
Cierpki (Gryfów Śląski), Non President (Wojcie-
szów) oraz gwiazda wieczoru – Paihivo. 

Punktualnie o 21:00 koncert rozpoczął zespół 
Cierpki. - Weterani gryfowskiej sceny zagrali ko-
lejny koncert w Fosforach. Energia, zaangażowanie 
i teksty czynią z formacji nasz towar eksportowy. 
A koncertują coraz więcej. Tydzień wcześniej grali 
z legendarną Moskwą. – mówi Mariusz Dragan.

Następnie na deski zawitała ekipa z Woj-
cieszowa – Non President. „Będzie krótko i na 
temat” – takimi słowami rozpoczął koncert 
wokalista. Nie kłamał, mocna dawka crust pun-
k'a i charyzmatyczny scream potwierdziły ich 
doświadczenie. Zespół miał świetny kontakt z 
publiką, był ogień! 

Około godziny 23.00 stery przejęła gwiazda 
wieczoru, zespół Paihivo. Zespół pochodzący 
ze Zgorzelca istnieje od prawie 15 lat. Na swo-
im koncie mają płyty i muzyczne kolaboracje z 
wybitnymi artystami reggae z Polski. Koncert 
był świetny. Genialna atmosfera, którą podsycał 
zespół rozrosła się do wielkiego chilloutu, w 

sam raz na zakończenie wieczoru. Tych którzy 
wytrwali swoimi rytmami rozruszał jeszcze 
tajemniczy DJ 1stein. Impreza zakończyła się 

Rytmy punk i reggae w Fabryce

wczesnym rankiem. Frekwencja po raz kolejny 
była spora. Dziękujemy serdecznie!

Uczniowie klas pierwszych gimnazjum na 
zajęciach kółka geograficznego poznają wybrane 
państwa europejskie i na podstawie zgromadzo-
nych informacji napisali artykuł o mało znanym, 
ale bardzo ciekawym kraju.

Albania – niewielkie państwo położone w 
południowej Europie na Półwyspie Bałkańskim. 
Każdy, kto chciałby zobaczyć ten mało znany 
zakątek Europy, powinien zdobyć kilka ważnych 
informacji, żeby nie być zaskoczonym przez al-
bańską rzeczywistość. Przed wyjazdem dobrze 
byłoby zaszczepić się na wirusowe zapalenie 
wątroby i tężec, ponieważ tuż po przekroczeniu 
granicy zauważymy przy drogach, na chodni-
kach, w korytach rzek tony śmieci. Na drogach 
dla kontrastu ujrzymy najnowsze modele mer-
cedesów, które Albańczycy uwielbiają i które są 
wyznacznikiem ich bogactwa.

Ceny noclegów zależą od regionu pań-
stwa, w którym przebywamy, ale zasadą jest, 
że należy się targować, ponieważ dzięki temu 
możemy bardzo tanio wynająć pokój w luk-
susowym hotelu. Są one najczęściej podawane 
w euro albo w lekach – miejscowej walucie. 

Dostępne bankomaty zagranicznych banków 
posiadają menu w języku angielskim, niemiec-
kim i albańskim. Gotówkę można wypłacać 
w euro lub lekach, jednak należy liczyć się ze 
sporymi prowizjami. W większości sklepów nie 
znajdziemy terminali kart płatniczych oprócz 
największych marketów, restauracji oraz hoteli.  
Ceny na towarach są rzadkością, a regułą, że mu-
simy wierzyć na słowo. W małych sklepach brak 
jest kas fiskalnych, nawet kalkulatorów. Ceny 
podliczane są w słupku i biorą się nie wiadomo 
skąd, zaokrąglone sporo w górę. 

 Obowiązek wizowy nie dotyczy obywateli 
Unii Europejskiej. Przy wjeździe do Albanii 
zwykle trzeba zapłacić podatek w wysokości 10 
euro, jednak obywatele Polski i Czech są z niego 
zwolnieni. Warto o tym pamiętać przy prze-
kraczaniu granicy. W razie choroby dobrze jest 
mieć wykupione ubezpieczenie na czas podróży. 
Opieka medyczna jest na przyzwoitym poziomie, 
jednak za wizytę w niektórych prywatnych przy-
chodniach trzeba zapłacić 20-30 euro. Obecnie w 
Albanii nie ma towarzystw ubezpieczeniowych, 
które współpracują z polskimi odpowiednikami. 

Z kółkiem geograficznym na szlakach Europy

Albania – kraj o niepowtarzalnym uroku
Ulubioną potrawą Albańczyków jest qofte, 

przyrządzane z mięsa siekanego lub mielonego. 
Narodowym trunkiem jest rakija produkowana z 
winogron lub innych owoców, najczęściej mająca 
ponad 60% alkoholu. 

Tabliczki z nazwami ulic w Albanii są rzadko-
ścią, w związku z czym poruszanie się jest dosyć 
mocno utrudnione.

Pomimo tych wielu utrudnień, nieznanych 
dla przeciętnego Europejczyka, Albania przycią-
ga wielu turystów zainteresowanych zabytkami 
kultury greckiej, romańskiej, bizantyjskiej, tu-
reckiej; cudownymi pejzażami, morzem ciepłym 
nawet w listopadzie,dzikimi plażami i smacznym 
jedzeniem.

Wszystko to sprawia, że Albania to kraj o nie-
powtarzalnym uroku, zaskakujący jak żadne inne 
miejsce w Europie.

Katarzyna Cielicka, Oliwia Sawczak, Dominik 
Langiewicz – uczestnicy kółka geograficznego 
gimnazjum.
Opiekun – Ewa Górak

Kamil Jagiełło

CIERPKI NON-PRESIDENT PAIHIVO
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Dawno nie przeglądałem forów interneto-
wych, ani portali lokalnych (poza FB). Czyniłem 
to z bardzo prostego powodu. Ilość błota na tych 
stronach jest porażająca. Może ktoś pomyśli 
sobie, że nie mam prawa tak mówić skoro sam 
kiedyś czyniłem podobnie. Tak, mam za sobą 
okres, z którego nie jestem dumny, ale dziś wiem, 
że pewne rzeczy warto zachować tylko dla siebie, 
obierając przy tym inną, lepszą drogę. Nie wie-
dzie ona „po trupach do celu”... Czym innym jest 
natomiast konstruktywna krytyka, która opiera-
jąc się na konkretnym doświadczeniu i wiedzy 
prowadzi do obrony wiary i wartości determinu-
jących życie, a czym innym zwyczajna pysków-
ka, w której jedynym argumentem jest próba 
dowalenia przeciwnikowi - nawet jeśli nie ma 
się racji, czy wystarczającej znajomości rzeczy. 
Przytłaczający jest ten zalew nienawiści i jadu, 
sączący się z lokalnych portali, które mienią się 
być opiniotwórczymi (sic!). Zapewne dla pewnej 
garstki jest to jakieś źródło informacji i pożywka 
do prywatnych dyskusji. 

Jednak dla szerszego grona odbiorców jest 
to odbicie, niczym w zwierciadle, tego samego 
obrazu, jaki króluje na ogólnopolskich salonach. 
Doświadczenie podpowiada mi jeszcze jedno. 
Ci którzy tak namiętnie pyskują i tracą czas 
na jałową dyskusję w niczym nie różnią się od 
swoich adwersarzy. Ba, są nawet gorsi w swoim 
postępowaniu, siejąc powszechne zgorszenie i 
powodując bolesny rozłam. Zastanawia mnie 
w tym wszystkim jedno. Skąd mają tyle czasu i 
energii do podejmowania bezsensownych pole-
mik? Czyż nie można by było spożytkować tego 
wszystkiego dla czegoś bardziej pożytecznego, z 
czego skorzystać mogłaby cała lokalna społecz-
ność? Wiem z własnego doświadczenia, że cza-

sami bardzo trudno jest przejść obojętnie obok 
jakiejś gorącej dyskusji, czy tematu. Perspektywa 
włączenia się do polemiki jest kusząca – nakręca 
naszą aktywność do monstrualnych rozmiarów, 
działając niczym superdopalacz, co nie pozostaje 
bez wpływu na codzienne relacje. 

Mówi się, że bez promocji własnej osoby i 
poglądów (nawet tych ekstremalnych) niczego 
się w życiu nie uzyska i jakakolwiek działalność 
przeminie bez wyraźnego sukcesu. Ale mówi się 
także, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Zgo-
dziłbym się w obu przypadkach, ale pozostaje 
pewna kwestia do wyjaśnienia. Można szokować, 
zaskakiwać i poruszać – najlepiej pozytywnie. 
Oczywiście, że jest to możliwe i to nie ulega wąt-
pliwości. Można włączyć się do dyskusji, ale czy 
zawsze musi być tak agresywna i pełna nienawi-
ści? Parafrazując słowa św. Pawła - wszystko mi 
wolno, ale nie wszystko wypada. Tutaj możemy 
też odnaleźć klucz do zrozumienia tego, czym 
jest bagno internetowych pyskówek. Inaczej jest 
wtedy gdy przeciwnicy znają swoje stanowiska i 
wiedzą, że dzieli ich to, czy tamto, ale szanują sie-
bie i we wszystkim, bez zbędnej natarczywości i 
kłótliwości, starają się znaleźć nić porozumienia, 
odnajdując także pozytywne strony wzajemnych 
relacji. Ma to swoją bardzo konstruktywną war-
tość i stanowi wielkie bogactwo ludzkiej myśli, 
które przejawia się właśnie w tym odmiennym 
spojrzeniu na konkretne zagadnienia w pełnym 
szacunku i kulturze. To dotyczy nie tylko tych 
wysoko postawionych, za których poważaniem 
przemawia powaga ich urzędu, ale także zwykłe-
go "Kowalskiego". 

Natomiast granice dobrego smaku i zwyczaj-
nej kultury osobistej przekracza się wtedy, gdy 
polemika przeradza się w fanatyczną batalię w 

imię nie wiadomo czego i za wszelką cenę. Ewi-
dentnie jest to widoczne we współczesnych me-
diach, a zwłaszcza w internecie. Niektórym wy-
daje się, że to służy dobru i ogólnemu wzrostowi. 
Jednak bezpardonowa walka i próby zmieniania 
rzeczywistości poprzez internetowe podchody 
nigdy nie są najlepszą metodą na zyskanie dobrej 
sławy. Chwała jest tylko chwilowa, a kiedy przy-
chodzi zderzyć się z problemem w realnym życiu, 
to nagle okazuje się, że zniszczeniu uległo zbyt 
wiele. Gdy opadnie bitewny kurz, takiemu czło-
wiekowi pozostanie już tylko z wielkim trudem 
odbudowywać swoje życie z gruzów i odzyskiwać 
zaufanie we wszystkich sferach, które dotknął. 

Bo kto zawierzy człowiekowi, który swoim 
słowem szarżował niczym szablą i wymachiwał 
nim bez opamiętania, bijąc na oślep (niezależnie 
od tego czy miał rację, czy też nie)? Tym gorzej 
dla niego gdy zaślepienie i głupota stają się na-
rzędziem w cudzych rękach i dla obcych intere-
sów, oddalając go od harmonijnego współżycia 
w społeczeństwie, które traktować go będzie jak 
jakiegoś ekstremistę i gościa z niewyparzoną 
gębą. Słowo ma wielką moc – potrafi zmieniać, 
budować, prowadzić do rozkwitu, ale także siać 
zniszczenie, niezgodę i brak zaufania między 
ludźmi. Wiemy o tym aż nadto z lekcji historii. 

Cóż zatem? Chyba na niewiele się zda morali-
zowanie. Dylemat jednak pozostaje i to czy wir-
tualna rzeczywistość będzie niszczyć realne życie 
naszych lokalnych wspólnot zależy tylko od nas i 
naszego pragnienia czynienia dobra ze względu 
na naszych współziomków. Wszystko w myśl za-
sady: „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”.

Felieton ku chwale internetu

Artur Daniel Grabowski

Skromnie, ale efektownie – tak określić można 
historyczną, bo pierwszą studniówkę w Liceum 
dla Dorosłych w gryfowskim ZSOiZ. Słuchacze 
wrócili do źródeł tradycji studniówkowej – bal 
zorganizowali sobie w szkole. Było wszystko, co 
być powinno – odtańczony polonez, przemówie-
nia, podziękowania, tort.

„Dziękujemy radnym Powiatu Lwóweckiego 
i dyrekcji szkoły za umożliwienie nam nauki w 
publicznej szkole dla dorosłych. (...) Staliśmy się 
specyficzną piątkowo-sobotnią rodziną. Czujemy 
się częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 
Zawodowych” – mówiła w imieniu słuchaczy Do-
rota Orzełek. Decyzję o uruchomieniu placówki 
nazwała strzałem w dziesiątkę. Wskazuje na to 
liczba słuchaczy i dwa w tej chwili funkcjonujące 
w ramach LO dla Dorosłych typy szkół – na pod-
budowie zasadniczej szkoły zawodowej (2-letnia) 
oraz gimnazjum i szkoły podstawowej (3-letnia). 

Wszyscy słuchacze zgodnie potwierdzają, że 
decyzja o podjęciu nauki zmieniła ich życie nie 
do poznania. To rodzaj rodzinnej rewolucji – mó-
wiła dalej Dorota Orzełek. Każdy musiał zwery-
fikować swój dotychczasowy zakres obowiązków. 
Już teraz wiedzą jednak, że było warto. 

Historyczna studniówka

M.

Mateusz Orzełek i Monika Kaźmierczak – absolwenci sprzed dwóch lat dali lekcję poloneza i wspa-
niale go poprowadzili. 

Absolwenci w pełnej krasie.
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Przedszkolaki Babciom i Dziadkom Zabawa karnawałowa 

Przedszkolaka dzień powszedni...

21 stycznia „Delfinki” czyli maluchy z przedszkola przy ul. Przedszkola-
ków w Gryfowie Śl. fantastycznie uczciły Dzień Babci i Dziadka. Mali artyści 
przygotowali specjalny repertuar składający się z wierszy i piosenek. Babcie i 
Dziadkowie z dumą patrzyli na swoje pociechy, gromkimi brawami dziękowali 
za występy. Po części artystycznej dzieci złożyły życzenia wręczając swoim go-
ściom własnoręcznie wykonane upominki oraz zaprosiły na słodki poczęstu-
nek. Po poczęstunku nie zabrakło gier i zabaw, w których Babcie i Dziadkowie 
uczestniczyli wraz ze swoimi wnukami. Spotkanie przebiegło w miłej atmos-
ferze. Natomiast 30 stycznia grupy „Delfinki” i „Wiewiórki” uczestniczyły w 
Balu Karnawałowym. Rodzice zadbali o to, aby dzieci pięknie się przebrały, 
nie zabrakło księżniczek,rycerzy,wróżek,była również Myszka Miki,Spider 
Man,Pszczółka, Indianin oraz Indianka,był też Zorro oraz wiele innych 
postaci. Panie organizowały wiele zabaw tanecznych,a zawodowy kucharz 
zaprosił na pizzę własnej roboty oraz wiele innych pysznych słodkości przy-
gotowanych przez rodziców. Dzieci cieszyły się z mile spędzonego dnia i już z 
utęsknieniem czekają na przyszłoroczną zabawę karnawałową. 

Wizyta czarodzieja w Przedszkolu 
Odwiedziny prawdziwego magika w przedszkolu to wielka atrakcja. W śro-

dowy poranek  5 lutego w przedszkolu pojawił się niezwykły gość, który prze-
niósł przedszkolaki w świat iluzji i czarów. Wyprawa do tajemniczego świata 
dostarczyła wszystkim sporo satysfakcji i radości. Dzieci miały możliwość prze-
życia czegoś niezwykłego, ponieważ  aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu. 
Uczyły się tajemniczych zaklęć, a odważni ochotnicy pomagali mistrzowi w 
jego pokazie. Dzieci miały   okazję podziwiać najróżnorodniejsze sztuczki: z 
gołębiami, sznurkami, z chustami, obręczami i wiele innych. Z całą pewnością 
wizyta magika i jego zaklęcia na długo pozostaną w pamięci dzieci.

Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. A 
może przede wszystkim dla naszych milusińskich. Dla dzieci jest to dzień 
niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. W naszym Przedszko-
lu taki bal odbył się 31stycznia 2014 roku. Dzieci nie mogły doczekać się 
tego dnia ze względu na zaprezentowanie swoich wymarzonych strojów 
karnawałowych. Nauczyciele zachęcali dzieci do wspólnej zabawy poprzez 
puszczanie piosenek nowoczesnych jak i tych mniej znanych. Dzieci próbo-
wały tańczyć jak najlepiej przy tym bawiąc się znakomicie. Podczas zabawy 
wytworzyła się pogodna i radosna atmosfera rozwijająca pozytywne relacje 
w grupach. Podczas trwania zabawy odbyły się różne quizy i konkursy. 
Wspólna zabawa przysporzyła wiele radości naszym pociechom, a to było 
głównym celem naszego balu.

Tradycją Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim jest 
uroczyste obchodzenie Dnia Babci i Dnia Dziadka.

W tym roku w dniach 20-21 i 23 stycznia w klubie  
M-GOK odbyły się również spotkania wnuków z najbliższy-
mi i najbardziej kochanymi w ich życiu osobami. To Babcie i 
Dziadkowie są ostoją życia rodzinnego. Oprócz podziwiania 
wspaniałych występów artystycznych dzieci, Dziadkowie mo-
gli również aktywnie spędzić czas z wnukami, biorąc udział w 
konkurencjach sportowych, jak i podczas tradycyjnych zabaw 
ruchowych oraz nowoczesnych tańców. Wszyscy, rozbawieni 
i w doskonałych humorach, opuszczali klub. Jeszcze raz ser-
decznie dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie i za to, że 
mogliśmy razem spędzić tak ważne dla nas wszystkich chwile.

Dzień Babci i Dziadka

Bernadeta Wiedro

Dzieci wraz z personelem 
Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śl.


