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Na wernisażu rysunku Jacka Knapa spotkało się bardzo liczne grono jego fanów, dopisali także 
mieszkańcy Gryfowa. Twórca urzekł skromnością, a jego prace wzbudziły powszechny zachwyt. 
Wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w wernisażu zapraszamy do obejrzenia wystawy w go-
dzinach pracy Biblioteki Publicznej do 9 marca.

Autor wystawy jest mieszkańcem Wlenia, zawodowo pracuje w Domu Pomocy Społecznej 
w Nielestnie, jako terapeuta zajęciowy. Jest grafi kiem, tworzy rysunki i obrazy. Czasami, o czym 
nie wszyscy wiedzą pisuje także wiersze. Jego wielką miłością są piękne okolice, w których się 
wychował i mieszka. To jego główna fascynacja i inspiracja twórcza, która ma także silny wpływ 
na tematykę prac oraz na to, w jakim są utrzymane klimacie. Sporo jest w tej tematyce odwołań 
do wątków lokalnych, np. charakterystycznych dla Pogórza domów przysłupowo-szachulcowych 
i wspaniałych krajobrazów Ziemi Lwóweckiej.

Jego grafi ki przedstawiają piękną naturę w otoczeniu której autor mieszka, pracuje i tworzy. 
Jak  sam przyznaje, lubi „niesamowite klimaty”. Dlatego jego prace nie są dokładnym odwzoro-
waniem obserwowanej rzeczywistości, lecz w sposób bardzo subtelny i dyskretny oddalają się od 
realizmu, ukazując ciekawe, surrealistyczne, metafi zyczne wizje przenikania się dwóch światów.

Poetycko i metafi zycznie

Tradycyjny bal karnawałowy za nami. Jak co 
roku, we współpracy z Kołem Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci Specjalnej Troski w Mirsku i jego pre-
zesem Lidią Pereniuk oraz panią Urszulą Magą, 
zorganizowaliśmy zabawę dla niepełnosprawnych 
i ich opiekunów. Na tę imprezę, która w tym roku 
odbyła się w sobotę 6 lutego, jej uczestnicy czekają 
z niecierpliwością, dlatego staramy się, aby była ona 
na jak najwyższym poziomie. Najważniejsza jest 
dobra zabawa, skupiamy się zatem na tańcach i we-
sołych konkursach, dostosowanych do możliwości 
uczestników. Tym razem, jako niespodziankę przy-
gotowaliśmy teatrzyk pacynkowy, czapki i  maski 
karnawałowe oraz kotyliony, które wykonała dla 
nas pani Elwira Urbańska. Całość utrzymana 
była w konwencji balu maskowego prowadzonego 
przez wróżkę, w którą wcieliła się niżej podpisana. 
Wykonaliśmy też drzewko naszych serc, na któ-
rym każdy przykleił serduszko ze swoim imieniem. 
Nie mogło zabraknąć słodkości i o te, niezmiennie 
od lat, zadbała pani Urszula Maga, tym razem jako 
dyrektor Biura Senatorskiego Rafała Ślusarza. 
Serdecznie dziękujemy za pomoc Oli Majkoś oraz 
wszystkim, którzy wsparli organizację balu, którego 
radosną atmosferę doskonale uchwycił na zdjęciach 
Paweł Rubaj.

Bal karnawałowy w bibliotece

Jolanta Kuczyńska
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Zainspirowany naszym cyklem „Był taki zespół”, pan Zbigniew 
Mielańczuk z Wieży, przyniósł do redakcji Kuriera zdjęcie kolejnego ze-
społu, który swego czasu grał i śpiewał na terenie naszej gminy. Była to 
grupa METRYZ, w skład której wchodzili:
Ryszard Sadowski – gitara prowadząca, wokal
Mieczysław Lebiedź – gitara basowa, wokal
Zbigniew Mielańczuk – perkusja
Remigiusz Krawczak – organy, wokal.
Zespół grał w latach 1979-1990.

Parafrazując mistrza można by rzec: Gdzie się podziały tamte zespoły, 
tamte chłopaki, gdzie tamten świat???

Redakcja

Kurier inspiruje

Od lat współpracująca z gryfowską biblio-
teką, fotografi czka Ilona Cichoń, tym razem 
wystawiła swoje zdjęcia w Muzeum i Galerii 
„BRAMA” w Gryfi cach. Wernisaż wystawy 
fotografi cznej PARYŻ NOSTALGICZNIE 
odbył się 11 lutego o godz. 17.00. Zamiesz-
kała w Złotym Potoku Ilona Cichoń osobiście 
uczestniczyła w otwarciu wystawy, którego 
dokonała również zaprzyjaźniona z gryfowską 
biblioteką dyrektor MDK w Gryfi cach Róża 
Szuster. Gdybyście Państwo przebywali w oko-
licach nadmorskich, serdecznie zapraszamy do 

Paryż oczami Ilony
odwiedzenia Gryfi c i obejrzenia tej interesującej 
wystawy.

Jak pisze autorka zdjęć: „Zapraszam do spoj-
rzenia na Paryż moimi oczami. Miasto które 
poznałam i pokochałam wiele lat temu, dziś 
już nie jest takie samo. Stolica Francji zawsze 
była wielokulturowa i to tworzyło tę niezwykłą 
atmosferę, jednak w ostatnim czasie stała się 
przystanią rozbitków. Niestety ilość jaskrawych 
turystów i krzyczących obcokrajowców tłumi 
duszę miasta. Wędrując po śpiesznych ulicach, 
szukając cienia ciszy zawędrowałam do ostatniej 

przystani ziemskiego życia, na paryskie cmen-
tarze. Ostoje światła i cienia, milczenia i zadu-
my.  Odnalazłam tamten, pokochany przed laty 
Paryż, pełen artystów, sztuki i magii". 

Tych, którzy nie jadą akurat nad morze, 
pragniemy pocieszyć, że wystawa Paryż nostal-
gicznie z pewnością zagości także w Gryfowie.

We wtorek 26 lutego gościem gryfowskiej galerii ECKI była Mary 
Dorian ze Stanów Zjednoczonych, która prowadzi warsztaty i szkolenia 
o tematyce rozwoju duchowego i osobistego w USA, Europie, a od kilku 
lat także w Polsce. Tematem spotkania były sny i ich interpretacja. Pod-
czas półtoragodzinnego wykładu goście zapoznali się z punktem widze-
nia Mary Dorian na symbolikę snów, mogli też opowiedzieć własne sny, 
które Mary starała się na bieżąco interpretować. Jeszce długo po ofi cjal-
nym zakończeniu spotkania, nasza gościni w kuluarach odpowiadała na 
pytania zebranych. Wykład tłumaczyła Wanda Kiewra, której serdecznie 
dziękujemy za możliwość zorganizowania spotkania Mary Dorian z gry-
fowską publicznością.

Tajemnice ukryte w snach

OGŁOSZENIE DROBNE
Wynajmę mieszkanie w Gryfowie, 

90m2, ul Strzelnicza 14/7. 
Więcej informacji pod numerem 

telefonu 506-131-733
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Z Robertem Cierniakiem – prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Gryf” 
rozmawia Marzena Wojciechowska.

Panie prezesie nie jest pan człowiekiem stąd, zatem czy mógłby pan po-
wiedzieć parę słów o sobie, abyśmy mogli przybliżyć gryfowianom postać 
nowego prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Gryf”?

Pochodzę z Pleszewa, ale od niemal 30 lat mieszkamy z żoną Dorotą 
(z zawodu nauczycielka) w Dobrzycy w województwie wielkopolskim. 
Mamy dwie dorosłe córki: Beatę (lekarz stomatolog) i Klaudię (lekarz 
weterynarii). Ukończyłem Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynie-
rii Środowiska, kierunek Budownictwo – konstrukcje budowlane i inży-
nierskie na Politechnice Poznańskiej oraz Studia Podyplomowe w zakre-
sie szacowania nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie. Od 15 lat jestem licencjonowanym zarządcą nieruchomości. 
W swojej karierze zawodowej mam wieloletnią pracę w administracji pań-
stwowej i samorządowej, prawie dwadzieścia lat na stanowisku kierownika 
Zakładu Komunalnego oraz własną działalność gospodarczą. Ze wzglę-
du na wykonywaną pracę znam się na zagadnieniach gospodarki komu-
nalnej i mieszkaniowej, budownictwie, ochronie środowiska, zarządzania 
nieruchomościami, gospodarce odpadami, drogownictwie, przetargach, 
windykacji należności, BHP i prawie pracy. Wspólnotami mieszkanio-
wymi zarządzałem jako kierownik Zakładu Komunalnego oraz w ramach 
własnej działalności gospodarczej. Współpracowałem też ze spółdzielnią 
mieszkaniową. Prywatnie interesują mnie górskie wędrówki, fi lm, książka, 
numizmatyka i sport.

Sprawuje pan funkcję prezesa spółdzielni od 1 grudnia 2015, czy te kilka 
miesięcy pozwoliły panu określić największe jej problemy?

Problemów mamy sporo, ale do tych największych zaliczyłbym te zwią-
zane z termomodernizacją większości budynków spółdzielni. Musimy tak-
że popracować nad rozwiązaniem kwestii garaży i miejsc parkingowych. 
Równie ważna jest zmiana wizerunku spółdzielni postrzeganego zarówno 
przez spółdzielców, jak i członków lokalnych wspólnot mieszkaniowych. 
Chcemy przywrócić zaufanie do spółdzielni, jako do dobrego zarządcy.

Jakie są zasoby mieszkaniowe spółdzielni i ilu obecnie liczy ona członków?
Zasoby mieszkaniowe spółdzielni to 605 mieszkań i 3 lokale użytko-

we w 25 budynkach na terenie trzech miejscowości: Gryfów Śląski, Mirsk 
i  Giebułtów; w tym 347 mieszkań to mieszkania spółdzielcze. Ponadto 
spółdzielnia posiada 52 mieszkania w budynkach wspólnot mieszkanio-
wych. Obecnie spółdzielnia ma zawarte umowy na zarządzanie z 6 wspól-
notami, obejmującymi 107 lokali na terenie miejscowości Gryfów Śląski 
(4 budynki) oraz Lubomierz (2 budynki). Ponadto w skład zasobów spół-
dzielni wchodzi 78 garaży na terenie Gryfowa Śląskiego i Mirska, z czego 
54 to garaże spółdzielcze. Spółdzielnia liczy 440 członków. Są to dane 
według stanu na 31 grudnia 2015.

Jakie są pana plany na najbliższe miesiące? Czy szykują się jakieś remonty?
Na najbliższe miesiące planujemy spotkania z mieszkańcami wszystkich 

budynków spółdzielni, na których to zostaną omówione plany remontowe 
na bieżący rok oraz kwestia termomodernizacji budynków i zaciągnięcia 
w tym celu niezbędnego kredytu. Współpracujemy z gminą w sprawie 
miejscowego planu gospodarki niskoemisyjnej.

Chcemy zorganizować spotkania ze wspólnotami mieszkaniowymi, 
celem przekonania ich, że spółdzielnia to dobry, fachowy, rzetelny za-
rządca, któremu warto powierzyć zarządzanie nieruchomością. Zależy 
nam na rozwiązaniu problemów z parkingami, miejscami postojowymi, 
być może uda nam się to zrobić we współdziałaniu z gminą. Myślimy też 
o budowie garaży na wynajem. W najbliższym czasie planujemy przeka-
zać na rzecz gminy nieruchomość (drogę), na której zlokalizowana jest 
ulica Sienkiewicza. Chcemy także utworzyć strefy zamieszkania na ulicy 
Żeromskiego. Jest to zadanie bardziej pod adresem miasta, ale we współ-
działaniu ze spółdzielnią i mieszkańcami.

Proponujecie państwo profesjonalne zarządzanie wspólnotami mieszka-
niowymi. Z czego to wynika?

Wynika to z tego, że wiemy jak to robić. Profesjonalne zarządzanie opie-
ra się na bogatej wiedzy, popartej wieloletnim doświadczeniem. Zarządca 
musi pamiętać, że każda wspólnota jest inna, jest specyfi czna i wyjątkowa, 
i że występują w niej często inne problemy, niż we wspólnocie sąsiedniej.

To właściciele rządzą na terenie wspólnoty i to oni mają głos decydujący 
w każdej kwestii dotyczącej wspólnoty i o tym zarządcy nie wolno zapo-
minać. Ważną kwestią jest zaufanie zbudowane na wieloletnim dobrym 
działaniu i funkcjonowanie na rynku zarządców. Spółdzielnia, jako duży 
odbiorca gazu wynegocjowała od 1 lutego znaczne obniżki cen na dostawę 
gazu do swoich budynków. Wspólnoty zarządzane przez naszą spółdzielnię 
też na tym skorzystają, bo udało się tymi nowymi stawkami gazu objąć 
także te wspólnoty.

Mam też zapewnienie od fi rmy ubezpieczeniowej, że nowe umowy, 
które zostaną zawarte w lipcu będą dużo korzystniejsze dla spółdzielni – 
szerszy zakres za niższą cenę. Oferta ta ma dotyczyć także wspólnot miesz-
kaniowych. 
Dziękuję za rozmowę i życzę owocnego zarządzania spółdzielnią.

Co ma w planach spółdzielnia?

50 lat na rowerze
11 marca o godz. 17.00 Bi-
blioteka Publiczna Mia-
sta i  Gminy Gryfów Śląski 
i  Gryfowskie Towarzystwo 
Cyklistyczne serdecznie za-
praszają na wystawę zdjęć 
oraz prelekcję

50 lat podróży 
rowerowych 

i motorowerowych
 po Europie 
Bolesława 

i Mieczysława Osipików

Biblioteka Publiczna (galeria ECKI, ul. Kolejowa 44). Wstęp wolny.
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"...z rozkoszą otworzy jakiś portal informacyjny i po-
czyta wiadomości, które wyprowadzą ją do tego stopnia 
z równowagi, że nie będzie mogła się skupić do połu-
dnia. W końcu na to przecież płaciła podatki. Ktoś mu-
siał utrzymywać dwuizbowy szpital psychiatryczny na 
Wiejskiej." 

Przyglądając się rodzimemu rynkowi wydawni-
czemu brakowało mi na nim dobrych, polskich sen-
sacji, kogoś, kto wypełni lukę między kryminałami 

a powieściami obyczajowymi i nagle pojawia się Leszek Herman i już 
wiem, że owa pustka została zapełniona. 

Akcja powieści rozpoczyna się pewnego piątkowego wieczoru, kie-
dy zawaleniu ulega parking podziemny jednego z biurowców. Katastro-
fa odsłoniła nieznane dotąd podziemia wraz ze znajdującą się w nich od 
wojny ciężarówką z trupem za kierownicą oraz tajemniczym sarkofagiem 
na pace. Znalezisko diametralnie zmienia życie kilku osób, a w szczegól-
ności dziennikarki – Pauliny i architekta – Igora, w krótkim czasie poja-
wia się również Johann – pół Niemiec pół Anglik, który twierdzi, że wie 
kim jest kierowca ciężarówki. Szybko okazuje się, że odkrycie tożsamo-
ści nieboszczyka jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej, pierwszym 
ogniwem długiego łańcucha poszlak i zagadek, a gdy do tego wszystkiego 
dochodzi jeszcze morderstwo, robi się naprawdę gorąco...

Podczas lektury „Sedinum...” ciągle miałam gdzieś z tyłu głowy Dana 
Browna i odruchowo odnajdywałam kolejne podobieństwa między autora-
mi. Nie jest to jeszcze ten sam poziom, znalazłam kilka aspektów, które mi 
osobiście przeszkadzały np. zbyt szczegółowy opis topografi i miasta, jednak są 
to niuanse, które łatwo skorygować. Najważniejsza w tego typu powieściach 
jest intrygująca zagadka, a tej autorowi absolutnie odmówić nie można. Czego 
tutaj nie ma? Sarkofag, szyfry, zaginiony obraz, płaskorzeźba, ołtarz, masoni, 
Werwolf, templariusze, reformacja, Barnim IX... Sam Dan Brown nie powsty-
dziłby się tak skonstruowanej fabuły! 

Bardzo podoba mi się pomysł umiejscowienia akcji w Szczecinie. Ta książ-
ka to najlepszy dowód na to, że nasz kraj też może być atrakcyjny dla autorów 
sensacji i absolutnie nie jest pod tym względem gorszy od Włoch czy Fran-
cji. Duży plus dla autora za bardzo subtelne poczucie humoru, znajdujące się 
w powieści. Nie jest to najważniejszy element książki, ale stanowi przyjemną 
odskocznię od mrocznych, historycznych zagadek. 

„Sedinum” to książka, która pochłania bez pamięci, ma w sobie wszyst-
ko to, co powinna zawierać dobra sensacja i jestem pewna, że przypadnie do 
gustu każdemu, nawet najbardziej wybrednemu wielbicielowi gatunku. Mimo 
pokaźnych gabarytów powieść czyta się niezwykle szybko. Sama z wypiekami 
na twarzy śledziłam przygody naszych bohaterów i mam nadzieję, że Herman 
nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i pojawi się kontynuacja. Początkowo 
wzbraniałam się przed porównaniami, jednak po zakończeniu lektury uznałam 
to za najlepsze podsumowanie tych ośmiuset stron: Leszek Herman to nasz 
polski Dan Brown i wierzę, że jest w stanie odnieść sukces na miarę amerykań-
skiego mistrza sensacji.

http://ksiazkoholiczka94.blogspot.com/
Od redakcji: 
Książkę można wypożyczyć w gryfowskiej bibliotece. Zapraszamy.

Doczekaliśmy się własnej, redakcyjnej recenzentki 
rodem z Gryfowa Śląskiego. Sandra Gałka prowadzi, 
coraz popularniejszy w sieci blog Książkoholicy. Teraz 
będzie Państwa zachęcać do czytania także za pośred-
nictwem Kuriera Gryfowskiego. 

Sandra poleca

Książka na luty: 
Sedinum. Wiadomość z podziemi

Szanowna Redakcjo
Za pośrednictwem Kuriera Gryfowskiego chciałbym serdecznie podzię-

kować Powiatowi Lwóweckiemu za projekt „Promocja i pro� laktyka chorób 
układu krążenia dla mieszkańców Powiatu Lwóweckiego”. W ramach tego 
projektu przebadano wielu gryfowian, między innymi także i mnie. Po wstęp-
nej diagnostyce skierowano mnie na badania specjalistyczne do kardiologa. 
Ważne dla mnie było to, że wszystko odbywało się za darmo i szybko, w prze-
ciągu dwóch tygodni, a nie jak to w naszym kraju bywa, że do kardiologa czeka 
się wiele miesięcy. A zanim się człowiek w taką kolejkę zapisze, to jeszcze musi 
udowodnić, że nie jest wielbłądem. Wiele lat krążyłem sobie pomiędzy różnymi 
lekarzami starając się ustalić przyczynę mojego wysokiego ciśnienia. Na wstę-
pie każdy miły pan doktor zapisywał mi tabletki na nadciśnienie w różnych 
dawkach. Nikt nie widział potrzeby wysyłania mnie do kardiologa, bo EKG 
było w normie. Nie brałem tych tabletek, bo się bałem i ...okazało się że miałem 
rację. Dzięki projektowi powiatowemu dostałem się do kardiologa, który zlecił 
mi dwa holtery: ciśnieniowy i EKG. Po całym dniu noszenia okazało się, że nie 
mam żadnego nadciśnienia tylko chorobę serca. Dostałem tabletki na tę chorobę, 
a nie na nadciśnienie. Trzy razy zadałem pytanie, czy aby na pewno nie mam 
nadciśnienia i czy nie są mi potrzebne leki. I trzy razy kardiolog odpowiedział, 
że nie. Zresztą mam dowód w postaci wydruku komputerowego. A zapisywano 
mi tabletki na nadciśnienie od lat. I nikt nie chciał mnie wysłać do kardiologa.

 Piszę to z dwóch powodów. Po pierwsze chcę zachęcić wszystkich do ba-
dań w tym programie (o ile jeszcze są), po drugie chciałbym zwrócić uwagę 
na sytuację w naszej służbie zdrowia, kiedy to czujemy, że lekarz nas zbywa. 
Zapisuje coś bez badań specjalistycznych i po prostu skąpi skierowania. W ta-
kiej sytuacji chyba warto nawet iść prywatnie do specjalisty, niż pochłaniać leki 
dobrane na tzw. pałę. Pozdrawiam czytelników Kuriera Gryfowskiego i życzę 
wszystkim zdrowia, bo to największy dar.

Czytelnik (imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Od 10 lat zimową porą, Szklarska Poręba bawi się w klimacie re-
tro. Ski Retro to cykl imprez z nutką nostalgii w tle, który przyciąga co 
roku „retro fanów” z  Polski i  zza granicy. Uczestnicy Ski Retro bawią 
się w przebraniach i  na sprzęcie z  początków XX wieku. Na fi nale tej 
wspaniałej imprezy, który odbył się 23 stycznia, bawiła się (i wszystkich 
zebranych) Gryfowska Kapela Podwórkowa.

Foto: Daniel Koszela http://www.szklarskaporeba.pl

Gdy lekarz nas zbywa
Listy do redakcji

Kapela w klimacie retro
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OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski in-

formuje, że wykazy nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wie-
czyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w  roku 
2016 znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz na 
stronie internetowej www.gryfow.pl i www.bip.
gryfow.pl na zakładce nieruchomości. 

UWAGA! 
Ogólne zasady odbioru 
odpadów komunalnych 

z nieruchomości
Konsultacje społeczne 
nad statutami sołectw 
Gminy Gryfów Śląski Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z § 8 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Gryfów Śląski właściciele 
nieruchomości zapewniają ustawienie pojem-
ników do zbierania odpadów komunalnych 
w  miejscach wyodrębnionych, dostępnych dla 
pracowników podmiotu uprawnionego, bez 
konieczności otwierania wejścia na teren nie-
ruchomości, do którego jest możliwy dojazd 
pojazdu do transportu odpadów. W przypad-
ku braku możliwości bezpośredniego dojazdu 
do miejsca, w którym znajdują się urządzenia 
(pojemniki na odpady), należy wystawić w dniu 
odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem 
na teren nieruchomości. Za utrzymanie czysto-
ści pojemników i miejsc ich usytuowania odpo-
wiadają właściciele nieruchomości. 

Uprzejmie informuję, że w okresie 
od 29 marca do 20 kwietnia 2016 r. na terenie 
naszego miasta i sołectw odbędzie się kolejna 
akcja zbierania zbędnych przedmiotów i sprzę-
tu z gospodarstw domowych (sprzęt gospo-
darstwa domowego, meble itp.). Wywozem 
nie będą objęte gruz i inne podobne odpady, 
drobne śmieci, odpady niebezpieczne.

Zapraszamy do skorzystania z szansy pozby-
cia się niepotrzebnych rzeczy i umieszczenia ich 
w specjalnie na ten okres ustawionych kontene-
rach, o szczegółach poinformujemy wkrótce.

Wszelkich informacji na temat zbiórki bę-
dzie można uzyskać od pracowników Urzędu 
Gminy i Miasta Gryfów Śl. – pok. nr 3; tel. 75 
78-12-952; 75 78-11-267 oraz poprzez ogłosze-
nia na stronach internetowych: www.gryfow.pl.

PŁATNOŚĆ ZA ODPADY
Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski infor-

muje, że właściciele nieruchomości, zobowiązani 
do ponoszenia opłat z tytułu gospodarowania 
odpadami komunalnymi mogą dokonywać wpłat 
w kasach Urzędu lub na rachunek bankowy:

Gmina Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, 
59-620 Gryfów Śląski 

nr 63 1020 2137 0000 9402 0145 8041
W związku z podjętą Uchwałą nr XIV/67/15 

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 
27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwa-
ły w  sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w Gminie Gryfów Śląski uległ 
zmianie termin płatności. Uchwała określa że 
od 1 kwietnia 2016 r. opłatę trzeba będzie wno-
sić „z góry" za miesiąc kalendarzowy, do 15-tego 
dnia każdego miesiąca.

 Inspektor ds. gospodarki odpadami
 Krystyna Samborska

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 15 
lutego do 14 marca 2016 r. trwają konsultacje 
nad projektami statutów sołectw Gminy Gryfów 
Śląski. Poniżej przedstawiamy obwieszczenie 
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w tej 
sprawie.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 9 lutego 2016 r.
Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 usta-

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku 
z uchwałą nr XV/74/15 Rady Miejskiej Gminy 
Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2015 r. w spra-
wie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących projektów statutów sołectw Gminy 
Gryfów Śląski Burmistrz Gminy i Miasta Gry-
fów Śląski zawiadamia:
w terminie od 15 lutego 2016 r. do 14 marca 
2016 r. trwają konsultacje społeczne w sprawie 
nadania statutów sołectwom: Krzewie Wielkie, 
Młyńsko, Proszówka, Rząsiny, Ubocze, Wieża 
i Wolbromów. Projekty statutów są dostępne 
w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gry-
fowie Śląskim ul. Rynek 1 – pokój nr 9, Biulety-
nie Informacji Publicznej Gminy Gryfów Śląski 
zakładka „prawo lokalne – statuty sołectw” oraz 
u sołtysów poszczególnych sołectw.

Pisemnie opinie, wnioski i uwagi miesz-
kańców sołectw do projektów statutów sołectw 
należy kierować bezpośrednio do Sekretariatu 
Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim lub 
z wykorzystaniem techniki informatycznej na 
adres mailowy: sekretariat@gryfow.pl

Wyniki konsultacji społecznych w ww. spra-
wie dotyczą każdego sołectwa i mają charakter 
opiniodawczy. Zachęcamy mieszkańców sołectw 
naszej Gminy do składania uwag i wniosków 
w formach opisanych w obwieszczeniu.

Od 8 lutego 2016 r. w Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych w gryfowskim Ra-
tuszu (wejście od strony TAXI) w poniedziałki 
w godz. 10:00 – 14:00 i piątki w godz. 14:00 
– 18:00 każdego tygodnia, w ramach nieod-
płatnej pomocy prawnej, profesjonalni prawnicy 
będą służyć pomocą i udzielać porad prawnych 
w trudnych sprawach.

Nie czekaj! Przyjdź! Pozwól sobie pomóc! 
Tu są ludzie, którzy pomogą rozwiązać naj-
większe problemy w zakresie m. in. prawa pra-
cy, prawa cywilnego, prawa podatkowego czy 
w ramach przygotowania do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej.

Dla kogo pomoc?
- dla osób uprawnionych do pomocy społecznej 
z powodu m.in. niepełnosprawności i przemocy 
w rodzinie, - dla młodzieży do 26-go roku ży-
cia, - dla kombatantów, - dla weteranów, - dla 
osób powyżej 65 roku życia, - dla posiadaczy 
Karty Dużej Rodziny, - dla każdego zagrożo-
nego lub poszkodowanego: katastrofą natural-
ną, awarią techniczną, klęską żywiołową.

Pomoc w zakresie:
- prawa pracy, - ubezpieczenia społecznego, 
- spraw administracyjnych, - spraw cywilnych, 
- spraw karnych, - przygotowania do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, - prawa podatkowego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje sprawy:
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od 
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu, - udzielenie informacji o stanie prawnym 
i przysługujących uprawnieniach lub obowiąz-
kach, - wskazanie sposobu rozwiązania problemu 
prawnego, - pomoc w sporządzeniu projektu pisma 
z wyłączeniem pisma procesowego.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
- podatkowych, związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, - z zakresu prawa cel-
nego, dewizowego i handlowego, - związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna 
pomoc prawna

Na wniosek służb ratowniczych (Pogotowie 
Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Pogoto-
wie Gazowe i inne zapewniające bezpieczeństwo 
mieszkańców) uprzejmie przypominamy:
zgodnie z art. 47b ust 1 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartografi czne – 
właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne 
podmioty, które takimi nieruchomościami włada-
ją, mają obowiązek umieszczania w widocznym 

miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki 
z numerami porządkowymi w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu 
tego numeru. Po umieszczeniu tabliczki z nume-
rem należy także dbać o jej dobry stan techniczny 
(czytelny numer)

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 64 
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń 
kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą 
lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia 
obowiązku umieszczania w odpowiednim miej-
scu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki 
z numerem porządkowym nieruchomości podle-
ga karze grzywny do 250 zł.

Szanowni właściciele nieruchomości!
Zadbajcie o właściwe oznaczenie swoich pose-
sji a  unikniecie grzywny oraz, co najważniejsze, 
służby ratunkowe szybko trafi ą we właściwe miej-
sce ratując zdrowie i życie.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy panu burmistrzowi 
Olgierdowi Poniźnikowi za skuteczną inter-
wencję w sprawie uruchomienia oświetlenia 
przy ulicy Strzelniczej.

Mieszkańcy 

Zadbajmy o oznaczenia swoich posesji

Sekretarz Gminy  i Miasta Gryfów Śląski
 Jerzy Andrzejczak
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22 stycznia w gryfowskiej galerii ECKI odbyła się wystawa 
Rock@Fosfory. Prezentowała ona dorobek koncertowy klubu Fosfory. 
Zaprezentowano zdjęcia i plakaty ze wszystkich wydarzeń organizowa-
nych w podpiwniczeniach budynku Ubocze 300. Realizacja projektu była 
możliwa dzięki dotacji Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski. W in-
ternecie można obejrzeć � lm przedstawiający historię klubu, a po raz 
pierwszy zaprezentowany w trakcie wystawy. Wystarczy wpisać w wyszu-
kiwarkę YouTube hasło: Rock@Fosfory. Zapraszamy.

Mariusz Dragan

Kolędowo-opłatkowe 
spotkanie w Młyńsku

30 stycznia w świetlicy Wiejskiej w Młyńsku odbyło się spotkanie 
kolędowo-opłatkowe zorganizowane przez sołtys Młyńska oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich, na czele z przewodniczącą Jadwigą Kubiszyn 
i Janiną Jakubowską. Wszystkich przybyłych serdecznie powitała niżej 
podpisana, złożyła życzenia łamiąc się opłatkiem ze wszystkimi. Następ-
nie każdy między sobą dzieląc się opłatkiem, patrząc sobie w oczy składał 
najlepsze i najserdeczniejsze życzenia. Oprawę muzyczną zapewnili nam 
zaproszeni goście państwo Regina i Marian Przybyłowscy (gitara i śpiew) 
oraz radna Marta Wilas (organy, śpiew) za co im serdecznie dziękujemy. 
Było przyjemnie i wesoło, a śpiewy znanych i lubianych kolęd trwały do 
późnych godzin wieczornych. Wspólne kolędowanie, życzenia, dzielenie 
się opłatkiem stworzyły rodzinny, ciepły klimat spotkania. Na stołach 
znalazły się potrawy specjalnie przygotowane dla uczestników spotka-
nia. Była też lampka wina za spotkanie i pomyślność. Takie integracyjne, 
przyjazne spotkanie na początku roku, mam nadzieję jest dobrym zna-
kiem na cały nowy rok. 

Maria Sosnowska - Sołtys Młyńska

Kolędy i pastorałki
31 stycznia dzieci przybyły do kościoła pw. Świętego Józefa Robotnika 

w Młyńsku, aby pokłonić się Świętej Rodzinie, w scenerii świątecznych 
choinek i żłóbka. Dzieci mogły zaśpiewać lub zagrać kolędę, pastorał-
kę ewentualnie powiedzieć wierszyk. Oklaskami, czekoladą i opłatkiem 
nagrodzono występy wszystkich, odważnych dzieci, a były to: Malwi-
na Daszczyńska, Oskar Daszczyński, Dawid Baszak, Piotr Sokołowski, 
Tomek Sokołowski, Filip Simon. 

Maria Sosnowska

 Pamiątkowe zdjęcie dzieci z księdzem kanonikiem Szymonem Bajakiem.

Rock@Fosfory – 5 lat

To była duża impreza. Na mikołajki do świetlicy w Uboczu przybyło 
około siedemdziesięcioro dzieci z opiekunami. Przybył także Mikołaj ze 
Śnieżynką. Dzieci oczekiwały na niego w wielkim napięciu - od maluszka 
do gimnazjalistów. Paczki, które rozdawał Mikołaj bardzo się dzieciom 
podobały. Spotkanie zorganizowała świetlica środowiskowa i biblioteka 
wraz z Radą Sołecką, na czele z panią sołtys Emilią Szymutko. Dzięku-
jemy serdecznie członkom rady za słodki poczęstunek, a przede wszyst-
kim paczki Mikołajowe. Dzieci wyśmienicie się bawiły, a dziewczęta 
zaprezentowały wspaniały układ taneczny, który zebrani (czyli rodzice, 
babcie i dziadkowie) nagrodzili gromkimi brawami. Do zobaczenia Mi-
kołaju za rok. Przywieź nam tylko więcej śniegu.

Joanna Czerwiec

Mikołaj w Uboczu
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SPRZEDAM MIESZKANIE 
W GRYFOWIE

Sprzedam mieszkanie własnościowe spół-
dzielcze 2-pokojowe o powierzchni 32 m2 
na ul. Akacjowej 14a. Mieszkanie znajduje 
się na pierwszym piętrze (b. ciepłe). Miesz-
kanie jest po generalnym remoncie, wy-
mienione plastikowe okna, wykafelkowana 
kuchnia i łazienka. Podłogi drewniane, ale 
można wg uznania położyć panele.
Łazienka w pełni wyposażona. Kuchnia 
z meblami pod zabudowę. Mieszkanie na-
daje się do zamieszkania od zaraz. 
Więcej informacji pod numerem telefonu 
508-179-263

Potocznie nazywany jest projektem norweskim. 
Dokładnie chodzi o badania profi laktyczne w kie-
runku kardiologicznym sporej grupy osób naszego 
powiatu. Badania wykazały bowiem, że znajdujemy 
się w niechlubnej czołówce powiatów w związku 
z umieralnością na choroby układu krążenia. Miesz-
kańcy powiatu dali się namówić na badania. Wielu 
jest zadowolonych, niektórzy twierdzą, że uratowa-
no im życie. To wystarczy, aby powiedzieć że projekt 
był potrzebny, zdał egzamin. Zależy nam jednak na 
włączeniu do niego większej grupy dzieci w wieku 
10- 19 lat. Do tej grupy wiekowej adresujemy kon-
kurs, w ramach którego wśród uczestników rozlosu-
jemy 5 rowerów. Oto wyciąg z regulaminu:

Organizatorem Konkursu internetowego w ra-
mach Programu promocji zdrowia i profi laktyki 
chorób układu krążenia dla Powiatu Lwóweckie-
go jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. 
z siedzibą w Lwówku Śląskim, fundatorem nagród 
w konkursie jest Starostwo Powiatowe w Lwówku 
Śląskim Konkurs przeprowadzony będzie w grupie 
dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat, które zostały 
objęte badaniami w ramach usług medycznych w 
Programie promocji zdrowia i profi laktyki chorób 
układu krążenia dla Powiatu Lwóweckiego do dnia 
31.03.2016 r. Spośród dzieci i młodzieży w wieku 
10-19 lat, które zostały objęte badaniami w ramach 
usług medycznych w Programie promocji zdro-

wia i profi laktyki chorób 
układu krążenia dla Powia-
tu Lwóweckiego do dnia 
31.03.2016 r. zostanie stwo-
rzone 5 zbiorów danych 
dzieci. Każdy ze zbiorów 
będzie zawierał dane dzieci 
zamieszkujących w jednej 
gminie Powiatu Lwówec-
kiego tj. Lwówek Śląski, 
Gryfów Śląski, Wleń, Lu-
bomierz, Mirsk. Z pięciu 
zbiorów, o których mowa 
wyżej, Komisja wylosuje po 
jednym laureacie ogłaszając podczas konferencji imię 
nazwisko i miejsce zamieszkania laureata. W ten 
sposób zostanie wyłoniona grupa pięciu laureatów. 
Nagrodą w konkursie jest ROWER dla każdego 
laureata wyłonionego drogą losowania. 

Fundator przyznaje Zwycięzcy dodatkową na-
grodę w formie pieniężnej w wysokości odpowiada-
jącej podatkowi dochodowemu od osób fi zycznych 
z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubrut-
towionej o należny podatek dochodowy wartości 
nagrody pieniężnej. Kwota ta nie podlega wypłacie 
na rzecz uczestnika, lecz przeznaczona jest do za-
płaty należnego podatku dochodowego od wartości 
nagrody, obciążającego Zwycięzcę („ubruttowienie 

Był taki zespół...
Kontynuujemy cykl wspomnieniowy o gryfowskich zespołach muzycznych. Jako, że pamięć bywa za-

wodna, w tekstach, szczególnie w nazwiskach, mogą pojawiać się błędy, będziemy wdzięczni za wszelkie 
poprawki, uwagi i uzupełnienia.

Redakcja
Był rok 1953, pan Józef Fronczyk po odbyciu służby wojskowej, zamieszkał w Lwówku Śl., gdzie 

podjął pracę na poczcie. Jego pasją była muzyka, założył więc pierwszy zespół do tańca. W skład zespołu 
weszły instrumenty: trąbka, saksofon tenorowy, skrzypce, akordeon, cymbały, bajo, perkusja. W czasach 
powojennych ludzie byli spragnieni tańca, więc zespół grywał każdą sobotę i niedzielę. W latach 50. 
na zachodzie szalał rock and roll, dzięki radiowym transmisjom uczono się go grać także we Lwówku. 
Takim inspirującym się zachodnimi trendami muzykiem był pan Władysław Hary. Był on bardzo po-
pularny i grał te nowatorskie wówczas utwory na akordeonie. 

Pan Józef Fronczyk (skrzypce) zebrał muzyków w składzie: Szczepan Kostecki – trąbka, Franek 
Gawron – bęben, Władysław Hary – akordeon, … Chrześcijański – bajo, Benedykt Murzyn – saksofon 
sopranowy, Albin Kostecki – saksofon tenorowy, Władysław Żak – perkusja i inni (składy się zmieniały). 
Obecnie żyją tylko panowie J. Fronczyk i Wł. Hary. Znałem tych panów i pamiętam te czasy.

Zygmunt Bodak

Na zdjęciu od lewej: Kostecki, Gawron, Hary, Fronczyk i nieznajomy (cymbały). Zdjęcie z 1957 r., 
pochodzi ze zbiorów pani Kosteckiej.

W ramach projektu norweskiego promujemy również zdrowy styl życia – tu 
rozpoczęcie sezonu rowerowego w Żaclerzu.

nagrody”) zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 
o  podatku dochodowym od osób fi zycznych (tj. 
Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Fundator 
zgodnie z tą ustawą obliczy, pobierze i odprowadzi 
do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany 
podatek dochodowy od wartości nagród pienięż-
nych w wysokości 10% wartości nagrody otrzymanej 
przez Zwycięzcę.

Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna 
na stronie internetowej: http://norwaygrants.powia-
tlwowecki.pl/

1. Dodatkowe informacje na temat Konkursu 
udzielane są przez: Maciej Lech tel. 516-144-993
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Sporo „roboty” mieli w ostatnim miesiącu zawodnicy Akademii Pił-
karskiej Gryfów Śląski. Ciężka praca na treningach, sporo ćwiczeń moto-
rycznych, siły, wytrzymałości, szybkości. W związku z okresem halowym 
chłopcy mają głównie treningi ogólnorozwojowe, z elementami technicz-
nymi. Taktyka poszła na boczny tor przez cały okres treningów w hali. 
Podczas treningów skupiamy się nad poprawieniem naszej zwinności, 
szybkości, siły, wytrzymałości. Trenujemy 2 razy w tygodniu i staramy się 
rozegrać przynajmniej raz dodatkowo sparing lub turniej halowy. Roze-
graliśmy 4 duże turnieje, w których strzeliliśmy około 40 goli, zdobyliśmy 
medale i puchary, a celem przewodnim była dobra zabawa. 

Akademia Piłkarska 
Gryfów Śląski na medal

W karnawale bal nad bale, przedszkolaki rozradowane i pięknie po-
przebierane! 29 stycznia w Przedszkolu pojawiły się: księżniczki, cza-
rownice, dżiny, motylki, biedroneczki, pszczółki oraz piraci, policjanci 
i supermeni, nie sposób wymienić wszystkich bohaterów balu. Słowa 
uznania dla rodziców i opiekunów za pomysłowość, kreatywność i wy-
obraźnię. Wesoła zabawa, tańce i śpiewy rozbrzmiewały w salach, dzieci 
na długo zapamiętają ten wesoły i kolorowy dzień.

Z okazji tych szczególnych świąt, wszystkie   nasze przedszkolaki 
przygotowały piękny występ, dla swoich ukochanych babć i dziadków, 
którzy zgromadzili się w sali gryfowskiego M-GOK.  Swoimi piosenka-
mi i wierszykami wywołały uśmiech i wzruszenie na twarzach zebranych. 
Babcie i dziadkowie byli szczęśliwi i dumni z ogromnej pracy, jaką przed-
szkolaki włożyły w przedstawienie.

A w przedszkolu...
Święto Babci i Dziadka Bal karnawałowy
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Popis pomysłowości organizatorów

Biblioteka pękała w szwach, a mury trzęsły się od wesołego śmiechu 
dzieci. Codziennie mieliśmy wesoły komplet, który podczas zajęć poznawał 
różne techniki plastyczne, wyczarował magiczny papierowy świat, bawił się 
przy muzyce, czytał dużo baśni, wierszy i opowiadań, a na koniec wykonał 
piękne prace plastyczne, które można podziwiać w holu biblioteki. 

Podczas ferii gościliśmy pasjonatkę robótek ręcznych panią Ewelinę 
Przybysz, która pokazała dzieciom jak można wykonać kwiaty z bibu-
ły, czapki i piękne maski karnawałowe. Dzieci wykonały też stonogę, do 
czego zachęcił je teatrzyk pacynkowy Marzikotka, kolorowały Muminki, 
zapoznały się z światem małego bałwanka Malmi „Przygodami krasnala 
Hałabały” oraz wierszami Doroty Gellner z okazji 55 rocznicy urodzin au-
torki. Na zakończenie ferii, z okazji walentynek, dzieci wykonały „szklane 
serca”. Słodki poczęstunek w trakcie i na zakończenie zajęć ufundowali: 
Agnieszka Lewandowska, Urszula Babiak, Ireneusz Kuczyński, Urszu-
la Maga, Olgierd Poniźnik i oczywiście pracownicy biblioteki. Materiały, 
które zostały wykorzystane podczas zajęć feryjnych do prac plastycznych 
ufundowali: Małgorzata Szczepańska, Dariusz Wojciechowski i Ma-
riusz Dragan. W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy.

Jolanta Kuczyńska

100% radości W bibliotece w Rząsinach, sami nie wiemy, kiedy minęły ferie. Bawi-
liśmy się świetnie. Na początku przygotowywaliśmy się do podróży na 
wyspę piratów, wykonując stroje oraz miecze ponieważ czekała nas walka 
o jej zdobycie. Każdy z nas włożył wiele pracy i serca w wykonanie stro-
jów, a potem ruszyliśmy na podbicie wyspy, walka trwała długo, ale od-
nieśliśmy zwycięstwo. Dziewczęta piratki wykazały się również ogromną 
siłą i wprawą we władaniu mieczem. Ciekawym dniem był dzień bałwan-
kowy, w którym taplaliśmy się w farbach malując bałwanka oraz robiąc 
domek zimowy dla wcześniej wykonanych bałwanków z waty i papieru. 
Trochę ubrudzeni dotrwaliśmy do końca. Super dniem było zakończenie 
ferii mieliśmy pole do popisu mogliśmy przebrać się i zrobić sobie stroje 
nindża z worków na śmieci. Przy dobrej zabawie, zwinnych kocich ru-
chach i słodkim poczęstunku czas szybko minął. Na koniec otrzymali-
śmy nagrody za udział w zabawach. Niestety czas wracać do normalnych 
szkolnych obowiązków. Co dobre szybko się kończy.

Jadwiga Miłan i uczestnicy zajęć

Sposobów na dobry nastrój mieliśmy mnóstwo. Dzieci w czasie ferii 
rozwiązywały zagadki z alfabetem polskim, gimnastykowały swój język z 
w zgaduj-zgadulach literackich, odkrywały cyfrowy świat bez przykrych 
niespodzianek z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Dowiedziały się, 
jak należy się opiekować swoimi kotkami oraz podziwiały wspaniałe rasy 
tych  zwierząt. Oczywiście uczestnicy zajęć musieli wykazać się swoimi 
umiejętnościami plastycznymi wykonując sylwetki bajkowych kotków. 
Ta  tematyka została poruszona nie przypadkowo ponieważ w lutym 
obchodzimy Światowy Dzień Kota. Dzieci nie zapomniały oczywiście 
o swoich babciach i jak co roku przygotowały dla nich laurki,krótką część 
artystyczną oraz słodki poczęstunek z okazji ich święta. Jak widać brak 
śniegu nie zepsuł nikomu humoru tej zimy.

Joanna Czerwiec

W bibliotece Piraci w Rząsinach

Zimowe sposoby 
na dobry nastrój w Uboczu
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W trakcie ferii w M-GOK zorganizowano zajęcia dla dzieci o bardzo 
bogatej i różnorodnej tematyce. W poniedziałki można było wziąć udział 
w zajęciach ruchowych, poznać zabawy z chustą Klanzy, pograć w piłkę czy 
przebiec slalom w turnieju z przeszkodami. We wtorki rozwijaliśmy swoją 
sprawność manualną za sprawą zajęć w pracowni wyrobu biżuterii i deco-
upage z prowadzącą Elżbietą Kurec. Środy należały do mistrzów parkietu 
i miłośników tańca, gdyż w ów dzień uczestnicy brali udział w warsztatach 
tanecznych prowadzonych przez Mariusza Kozaka.

W czwartki zwiedzaliśmy krainę kolorowych barw, a także tworzyliśmy 
przedziwne rzeczy z materiałów recyklingowych. Po raz kolejny nasi młod-
si i trochę starsi uczestnicy warsztatów mogli się przekonać, że wiele rze-
czy, które nazywamy potocznie „śmieciami” można wykorzystać ponownie. 
A wszystko pod artystyczną opieką Anny Marcinkowskiej.

Piątki należały do pasjonatów fi lmu i fotografi i. W trakcie zajęć można 
było poznać od podstaw proces powstawania fi lmu. Poczuć się jak prawdziwy 
reżyser, tworząc własny scenariusz fi lmowy, stać się aktorem, dźwiękowcem, 
scenografem czy fotografem. A w świat fi lmu wprowadził uczestników Ma-
riusz Dragan. Mamy nadzieję, że te dwa tygodnie spędzone razem z nami 
przyniosły dzieciom i młodzieży wiele chwil radości ale także wzbogaciły ich 
w nową wiedzę i doświadczenie. Magdalena Antonowicz

Podczas tegorocznych ferii zimowych 49-ro dzieci i młodzieży spę-
dziło aktywnie czas w Świetlicy Środowiskowej w Gryfowie Śl. Zajęcia 
prowadzone były z ramienia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w ramach działalności profi laktycznej. Uczestnicy wypoczynku, 
oprócz zajęć świetlicowych takich jak: zajęcia manualne, kulinarne, mu-
zyczne oraz sportowe zapewnione mieli trzy wyjazdy. 

W pierwszym tygodniu spędziliśmy wspaniale dzień w Pensjonacie 
„Złoty Sen” w Złotnikach Lubańskich, grając w kręgle, „piłarzyki” i cym-
bergaj, a następnie piekąc kiełbaskę na przygotowanym przez właściciela 
pensjonatu ognisku, za co serdecznie dziękujemy. Podziękowania kieru-
jemy również w stronę prezesa fi rmy Voyager za nieodpłatny przejazd na-
szej grupy w obie strony.

W pierwszym tygodniu bawiliśmy się także na lodowisku w Łago-
wie. Za nieodpłatny wstęp dziękujemy właścicielowi obiektu. Karnawał 
zakończyliśmy zabawą taneczną z szeregiem konkursów, zabaw przy mu-
zyce oraz słodkim poczęstunku. W drugim tygodniu ferii nie zabrakło 

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

W Świetlicy Środowiskowej

również atrakcji dla uczestników zajęć. Odbyły się drużynowe zawody 
sportowe o „Nagrodę Niespodziankę” ufundowaną przez Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Roberta Skrzypka. Ostatni dzień zajęć świetlico-
wych podczas tegorocznych ferii zimowych spędziliśmy na basenie w Ho-
telu Malachit w Świeradowie Zdroju. Po powrocie wspominaliśmy czas 
spędzony w świetlicy oglądając zdjęcia z zajęć na dużym ekranie.

Dziękuję wszystkim, którzy wsparli fi nansowo naszą działalność tj. 
Państwu Justynie i Damianowi Rusinkom, Adriannie i Robertowi Kar-
powiczom oraz Agnieszce Bichalskiej, jak również rodzicom, którzy pod-
czas wyjazdów pomogli w opiece nad dziećmi. Zapraszam do Świetlicy 
Środowiskowej dzieci i młodzież od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 12.00 do 17.30.

Marta Wilas

czyli niezwykle udane ferie w Gryfowie
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W SP w Gryfowie

Karnawał z babcią i dziadkiem 
W SP w Uboczu

W sobotę 23 stycznia w Centrum Kulturalnym w Uboczu odbyła się 
zorganizowana przez Szkołę Podstawową w Uboczu zabawa karnawało-
wa dla dzieci połączona z Dniem Babci i Dziadka. Jak co roku frekwencja 
dopisała. Po powitaniu przez panią Alicję Kuźniarz wszystkich przy-
byłych gości, wnuczęta składały dziadkom życzenia recytując wiersze, 
a następnie wręczały samodzielnie wykonane serduszka. Nie zabrakło 
wspaniałej muzyki i wspólnej zabawy, prowadzonej przez DJ. Dzieci były 
pięknie przebrane w postacie z bajek i baśni. Starsi natomiast prezen-
towali swoje umiejętności taneczne w pokazie kilku tańców przygoto-
wanych samodzielnie pod kierunkiem uczennic z klasy piątej. Coroczna 
organizacja tej wspaniałej uroczystości daje okazję do integracji i wspólnej 
zabawy mieszkańców wsi i okolic.

Dyrektor Szkoły składa serdeczne podziękowania Radzie Rodziców, 
pracownikom szkoły, rodzicom, którzy upiekli pyszne ciasta oraz wszyst-
kim, którzy w różny sposób przyczynili się do zorganizowania zabawy, na 
której bawiło się kilka pokoleń.

29 stycznia korytarze Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śl. zaroiły się 
postaciami z bajek, fi lmów i książek. Na balu karnawałowym nie zabra-
kło księżniczek i książąt z różnych stron świata, rycerzy, egzotycznych 
zwierząt, policjantów, żołnierzy oraz niezwykłych przybyszów z odległej 
galaktyki. Szkolna sala gimnastyczna zmieniła się w salę balową, wy-
pełnioną wesołą muzyką i dziecięcymi śmiechami. Uczniowie bawili się 
wraz z wychowawcami przy muzyce dobieranej przez DJ - Dawida Sty-
szyńskiego. W przerwie pomiędzy tańcami dzieci mogły posilić się słod-
kim pączkiem, który na pewno dodał im energii do dalszej zabawy. A ci, 
którym mało było łakoci, mogli skorzystać z kuszących ciast oferowanych 
przez kawiarenkę prowadzoną przez Samorząd Uczniowski oraz zakupić 
lizaki i coś do picia. Na korytarzach uczniowie próbowali również szczę-
ścia ciągnąc losy. Na koniec zabawy dzieci z poszczególnych klas mogły 
uwiecznić się na fotografi i grupowej wykonanej przez szkolnego fotografa 
panią Agnieszkę Guzy.

Kierujemy podziękowania do rodziców, którzy pomogli przygotować 
bal – stoiska, stroje dla swoich pociech oraz pyszne ciasta ciasta. Dzięku-
jemy również wychowawcom wszystkich klas oraz nauczycielom czuwa-
jącym nad bezpieczeństwem na korytarzach, nade wszystko zaś dzieciom, 
które z zaangażowaniem włączyły się w barwny korowód karnawałowy. 

Zabawa zamknęła pierwsze pół roku pracy naszych uczniów i rozpo-
częła ferie zimowe.

Czas karnawału 

Redaktor Ewa
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Po raz trzeci został wyreżyserowany i przedstawiony spektakl z cy-
klu mikołajkowe opowieści. Tym razem przedstawienie nosiło tytuł Baju 
baju – cała prawda o Mikołaju. Realizacja przedsięwzięcia poza wspania-
łą zabawą i przygodą ze sztuką promowała zdolności sceniczne: aktorskie 
i wokalne. Istotą były przekazane treści i puenta, że każdy z nas może 
zostać Świętym Mikołajem i dzielić się dobrem. Ponownie była to okazja 
do spotkania ze społecznością lokalną, co sprzyjało integracji wielopoko-
leniowej. Dziękujemy za wsparcie i uczestnictwo w wydarzeniu. Uzyska-
ny dochód zostanie przeznaczony na wsparcie zadań świetlicy.

Beata Wolar

17 grudnia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Niwnicach odbyło roz-
strzygnięcie XXI Powiatowego Konkursu na ,, Najpiękniejszą szopkę Be-
tlejemską”. Uczniowie ze szkoły Podstawowej z Gryfowa Śląskiego zajęli 
następujące miejsca: I miejsce – Mikołaj Wolar z klasy Va. Wyróżnienia: 
Michał Płotnicki z klasy VI b, Filip Drążek z klasy Va, Oskar Pasiak 
z klasy II b.

A. Lewandowska

Od 16 listopada do 15 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Gryfo-
wie Śląskim była zorganizowana zbiórka słodyczy i środków chemicznych 
do Domu Małego Dziecka w Jeleniej Górze. Nauczyciele zaangażowani 
w tę akcję: Ewa Kasprzak, Elżbieta Rakowska i Agnieszka Lewandow-
ska. 17 grudnia zebrane rzeczy zostały przewiezione do Domu Małego 
Dziecka. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom, za 
duże zaangażowanie w przedsięwzięcie.

Agnieszka Lewandowska

Pomagamy innym Najpiękniejsze szopki 

Teatr w szkole 
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26 stycznia odbyły się Mistrzostwa Powiatu Lwóweckiego w Piłce 
Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych. Organizatorem turnieju był 
Powiatowy Związek Sportowy we Lwówku Śląskim oraz Gminny Szkol-
ny Związek Sportowy w Gryfowie Śląskim.

Zawody odbyły się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gry-
fowie Śląskim, których otwarcia, a potem dekoracji zwycięzców dokonała 
pani Dyrektor Gimnazjum Alicja Kownacka. Początek zmagań siatkar-
skich uświetnił występ czirliderek z naszego gimnazjum, które przygo-
towała Agnieszka Gumieniak. Mistrzostwa zostały rozegrane systemem 
gry „każdy z każdym”, a kolejność gier wyglądała następująco:
1. Gimnazjum Mirsk - Gimnazjum Wleń (1:2)
2. Gimnazjum Gryfów Śląski – Gimnazjum Lubomierz (2:0)
3. Gimnazjum Mirsk - Gimnazjum Gryfów Śląski (0:2)
4. Gimnazjum Wleń - Gimnazjum Lubomierz (2:0)
5. Gimnazjum Mirsk - Gimnazjum Lubomierz (0:2)
6. Gimnazjum Wleń - Gimnazjum Gryfów Śląski (0:2)
Wyniki turnieju:
I miejsce Gimnazjum Gryfów Śląski 6 pkt. (6:0)
II miejsce Gimnazjum Wleń 3 pkt. (4:3)
III miejsce Gimnazjum Lubomierz 2 pkt. (2:4)
IV miejsce Gimnazjum Mirsk 1pkt. (1:6)

Jak widać drużyna z Uczniowskiej 11 w Gryfowie Śląskim nie miała sobie 
równych i królowała w każdym meczu. Za zaangażowanie i dozowanie 
pozytywnych emocji zebranej publiczności należą się dziewczętom po-
dziękowania i życzenia dalszych sukcesów, ponieważ w niedługim czasie 
siatkarki z Gryfowa będą reprezentowały powiat lwówecki na fi nale strefy 
jeleniogórskiej. A są to: Agata Zelkowska – kapitan, Dominika Boro-
wa, Jessika Buczyńska, Aleksandra Korgul, Katarzyna Cielicka, Patry-
cja Bułkowska, Nikola Wiedro, Magdalena Ślusarz, Zofi a Jakubowska, 
Pamela Trubisz, Patrycja Sadowska, Oliwia Ferensowicz 
Dzień później na parkiecie hali sportowej spotkały się drużyny chłopców.
Gimnazjum Mirsk - Gimnazjum Wleń (2:0)
Gimnazjum Gryfów Śląski – Gimnazjum Wleń (0:2)
Gimnazjum Mirsk - Gimnazjum Gryfów Śląski (2:0)
Wyniki końcowe przedstawiają się następująco:
I miejsce Gimnazjum Mirsk (6:0) 4 pkt.
II miejsce Gimnazjum Wleń (4:2) 2 pkt.
III miejsce Gimnazjum Gryfów Śląski (0:6) 0 pkt.
Jak widać podium i medali siatkarzom nie zabrakło. Wszyscy są zwy-
cięzcami. III miejsce dla naszej szkoły wywalczyli: Artur Sikora, Maciej 
Celuch, Wojciech Krawczyk, Kamil Olszewski, Krystian Jamróz, Jakub 
Kaliński, Hubert Bender, Hubert Piejko, Szymon Bagrij, Emil Choiński

Gimnazjalistki z Uczniowskiej 11 najlepsze!

30 stycznia w Centrum Kulturalnym w Uboczu, odbył się Bal Gim-
nazjalny trzecioklasistów. Niezapomniane przeżycia zarówno uczniów, 
jak i pedagogów utrwalono na zdjęciach. Więcej na stronie gimnazjum.
gryfow.info i jej profi lu FB Gimnazjum w Gryfowie Śląskim.

PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gry-

fowie Śląskim składa serdeczne podziękowania panu Dominikowi 
Korpysie za podarowanie gąbki, którą uszczelniono drzwi w sali gim-
nastycznej.

Ach, co to był za bal!
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Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gryf ” z Gryfo-

wa Śląskiego to fi rma o wieloletnim doświad-
czeniu w administrowaniu i zarządzaniu nie-
ruchomościami. Spółdzielnia „Gryf ” działa na 
rynku nieruchomości już od 1995 roku.

Dysponuje fachową, wykwalifi kowaną kadrą 
pracowników, mającą duże doświadczenie w 
branży oraz w kontaktach i współdziałaniu z mieszkańcami. Zespół 
pracowników kierowany jest przez osobę o wieloletniej praktyce w 
zarządzaniu nieruchomościami – inżyniera budownictwa; absolwenta 
Politechniki Poznańskiej i studiów podyplomowych na Uniwersyte-
cie Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie; licencja zarządcy nierucho-
mości nr 3637; bogate doświadczenie w dziedzinie mieszkalnictwa, 
gospodarki mieszkaniowej i komunalnej nabyte dzięki pracy w jed-
nostkach administracji samorządowej, zakładzie budżetowym, spół-
dzielni mieszkaniowej oraz wspólnotach mieszkaniowych.

Wykwalifi kowana i wykształcona kadra fi nansowo- księgowa jest 
gwarantem solidnego, zgodnego z prawem rozliczenia nieruchomości 
i właścicieli nieruchomości. Profesjonalne zarządzanie wspólnotami 
mieszkaniowymi obejmuje m.in. nadzór nad pracami remontowymi, 
przeglądy budowlane oraz utrzymanie wszystkich obiektów na nie-
ruchomości w pełnej sprawności technicznej. Spółdzielnia dysponuje 
specjalistyczną, fachową obsługą prawną. Wszystkie te cechy predys-
ponują Nas do złożenia oferty na zarządzanie nieruchomością, której 
jesteście Państwo właścicielami.

Szukacie Państwo profesjonalnego zarządcy? 
Jesteście zainteresowani współpracą z nami? Szczegó-
łowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Gryf” w Gryfowie Śląskim ul. Kolejo-
wa 64, lub pod nr telefonu 75 78-13-440 lub 75 78-13-411;
e- mail: sm.gryf@wp.pl

13 grudnia 2015 r. wznowiono bezpośrednie połączenie kolejowe Wro-
cław - Drezno przez Bolesławiec. Pociągi kursują trzy razy dziennie w każdą 
stronę (w soboty dwa razy). Przejazd dedykowany jest wszystkim tym, dla 
których idea połączeń transgranicznych, jako tych łączących nas w sposób 
szczególny z sąsiadami, jest bliska. Uroczyste otwarcie tego połączenia na-
stąpiło w Görlitz 11 grudnia br. gdzie specjalnym pociągiem z Drezna, 
Wrocławia i Jeleniej Góry przybyli goście. Na uroczystość inauguracji przy-
byli:  premier Saksonii Stanislaw Tillich, członek Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego Jerzy Michalak, szefowie spółek kolejowych, samorządowcy, 
a wśród nich, jako jedyny z powiatu lwóweckiego burmistrz Gryfowa Śląskie-
go Olgierd Poniźnik oraz inni zaproszeni goście, jak piszący te słowa.

Wrocław-Drezno przez Bolesławiec

Zdzisław Mirecki

15 stycznia w bibliotece szkolnej oraz holu Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych im. Jana Pawła II, można było obejrzeć wystawę prac 
Eweliny Pyś z Gryfowa Śląskiego i Magdaleny Jarosiewicz z Pisarzowic. 
Młodzież szkolna mogła podczas przerw podziwiać wyeksponowane prace, 
które przedstawiały zwierzęta, wiosenne kwiaty, różnokolorowe ptaki, ma-
ski weneckie i postacie dziecięce- haftowane krzyżykami na kanwie. To już 
druga wystawa tych zdolnych dziewcząt. Jak same mówią, wyszywaniem 
zajmują się od dziecka, natomiast prawdziwa pasja zaczęła się, gdy odkryły 
bogaty przekrój wzorów, kolorów i technik haftu. W obecnym czasie to dla 
nich zajęcie w nudne weekendy i deszczowe dni. Montażem wystawy zajęła 
się Agata Pender – bibliotekarka szkolna.

Zachowaj spokój i krzyżuj nitki

30 stycznia w gryfowskim M-GOK Zarząd Miejsko-Gminny PKPS 
zorganizował Bal karnawałowy dla seniorów. Frekwencja jak zwykle dopi-
sała, przebierańców było wielu, wśród nich między innymi ksiądz, diabeł, 
więźniowie, różne zwierzęta oraz wiele innych pomysłowych postaci. Było 
wesoło i kolorowo. W tańcu z kotylionami w wesołej atmosferze uczestnicy 
odnajdywali się i tworzyli pary. Jak wiemy w styczniu obchodzimy Dzień 
Babci i Dziadka, w związku z tym, na salę wjechał wielki tort z racami i napi-
sem „Dla Babci i Dziadka – 2016”. Do tańca przygrywał zespół PASTELE 
z Mirska a panie z Klubu Seniora zadbały o smaczne menu. Jak przystało na 
karnawał serwowano słodkie oponki i ptysie z kremem. Bardzo serdecznie 
dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom Balu.

Seniorzy potrafią się bawić

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PKPS Stanisław Dasiak
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Terapia, satysfakcja i uśmiech do wieczora
Podziel się z nami swoją pasją

Od kiedy biegacie i co skłoniło was do takiej 
formy aktywności � zycznej?

Regularnie biegamy od pięciu lat. Na po-
czątku była to chęć zgubienia zbędnych kilo-
gramów, później przerodziło się w zdrowe uza-
leżnienie. Zaczęłyśmy biegać, bo chciałyśmy 
dodać do swojej aktywności (zumba, zajęcia 
fi tness) treningi,  które  można by było wykony-
wać na miejscu i o każdej porze.

Częściej biegacie razem, czy w pojedynkę? 
Lepiej mieć towarzystwo, czy pokonywać trasę 
samemu?

Częściej biegamy razem, nie tylko we trzy, 
czasami mamy towarzystwo. W grupie jest   
bezpieczniej, szczególnie jak wybiera się odlud-
ne nieznane tereny. Towarzystwo też jest mile 
widziane, jak trzeba wstać o 5.40, jest ciemno, 
chce się spać, ale trzeba się zmusić, bo koleżanka 
stoi po domem i nie możemy zostawić jej samej.
 Są jednak dni, kiedy potrzebujemy odreagować 
stres, nawał pracy, przemyśleć kilka spraw, wtedy 
samotny, godzinny trening to najlepsza terapia.

 Jak często i jak długo trwają wasze treningi?
Można powiedzieć, że teraz to bardziej 

biegamy dla przyjemności niż trenujemy. 
W okresie od  wiosny do jesieni do pięciu razy 
w tygodniu, zimą w weekendy. Trasy, jakie po-
konujemy to 7-10 km, na naszym terenie jest raj 
dla biegaczy. Mieszkając w Gryfowie od uro-
dzenia, w niektórych miejscach byłyśmy pierw-
szy raz – las w Młyńsku, tereny w Nowej Świd-
nicy, Kałużna czy leśne dróżki nad jeziorem.

Co daje bieganie, jakich wymiernych efektów 
możemy się spodziewać, jeśli się zdecydujemy?

Bieganie to przede wszystkim aktywność, 
która daje satysfakcję z przebytych kilometrów, 
spalenie kalorii, wymodelowanie sylwetki, 
dotlenienie, a najważniejsze – uwolnienie en-
dorfi n. Dzień rozpoczęty z porannym trenin-
giem, to uśmiech i zadowolenie do wieczora.

Macie za sobą pierwszy maraton...
Mamy za sobą cztery półmaratony (21 km). 

Dwa we Wrocławiu i dwa w Leśnej. Następny 
będzie w czerwcu, nocny półmaraton wrocław-
ski. Zapraszamy gryfowian, jest to niesamowite 
przeżycie. Jeździmy z naszymi kibicami, którzy 
na trasie dbają o nasze nawodnienie i bawią się 
równie dobrze jak my. Po 15 kilometrach ma się 
dość i myśli, że już nigdy więcej, ale jak prze-
kroczy się metę, to satysfakcja jest ogromna!

W Polsce mamy obecnie kurs na bieganie, organi-
zowane są akcje m.in. Biegam, bo lubię, coraz wię-
cej osób wskakuje w sportowe buty. Niestety wiele 
z nich kończy równie szybko, jak zaczęło, zatem co 
zrobić, by nie opadł zapał, jak się motywować?

Żeby zacząć przygodę z bieganiem, dużo nie 
potrzeba. Wystarczą dopasowane buty, dobre do 
biegania i odpowiedni do pogody, wygodny, naj-
lepiej termoaktywny strój. Zaczynamy od 2-3 km, 
naprzemiennie z szybkim marszem, z czasem wy-
dłużamy. Każdy swoim tempem, dlatego zaczyna-
jąc nasze treningi, każda biegała sama. Nie należy 
przeceniać swoich możliwości i pamiętać o rozcią-
ganiu po i rozgrzewce przed treningiem, bo bardzo 
łatwo o kontuzję i przymusową przerwę.

Mamy połowę lutego, za miesiąc wiosna czyli 
dobry czas na pierwszy bieg. A może nie ma co 
czekać do wiosny?

Każda pora na rozpoczęcie biegania jest do-
bra, ale idealna jest wczesna wiosna. 
Budząca się do życia przyroda i myśl, 
że nasza fi gura przed latem będzie 
idealna, to najlepsza motywacja.
Zachęcamy do biegania z partne-
rami, córkami, przyjaciółmi. Jest 
to okazja na czas spędzony razem 
z  najbliższymi. Życzymy powo-
dzenia rozpoczynającym przygodę 
z  bieganiem i mamy nadzieję, że 
spotkamy się wiosną na trasie bie-
gowej.
Dziękuję w imieniu gryfowian
 i do zobaczenia na trasie.

Z gryfowiankami: Dorotą Dżamalis, Anną 
Sawczak-Kowalską i Bernadetą Drążek 
rozmawia Marzena Wojciechowska.
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EKSPRESOWE 
NAPRAWY 

PROTEZ
 DENTYSTYCZNYCH

Rząsiny 87, 
Tel. 794-090-866

 
 

Biuro zarządzania nieruchomościami zaprasza zainteresowane 
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE  

z terenu Gryfowa Śląskiego i okolic na spotkania w sprawach 
związanych z ich funkcjonowaniem i organizacją. 

(Do Państwa dyspozycji zarządca z licencją państwową oraz ponad 16 letnim doświadczeniem) 
 

Zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie : 
prowadzenia dokumentacji ; korespondencji ; rozliczeń mediów 

(śmieci,woda,energia elektryczna,C.O.); 
aktualizacji danych; księgowości; windykacji; kontroli i nadzoru nad dokumentacją; 

zlecania niezbędnych przeglądów i konserwacji w częściach wspólnych. 
Zapewniamy bieżącą obsługę techniczną budynków. 

 
 
Biuro czynne :  
poniedziałki ,wtorki ,środy ,czwartki  godz. 10.00-15.00 , piątki : 10.00 -14.00 
 

        Z A P R A S Z A M Y 

BIURO w GRYFOWIE ŚLĄSKIM 
ul. KOLEJOWA 45 , I piętro 
TELEFON: 729 686 230 
E-MAIL : twojzarzadca@vp.pl 
www. adm-zarządzanie.pl 
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Wydaje wam się, że wszystkie zużyte rzeczy można nazwać śmiecia-
mi? Otóż my wam mówimy, że jesteście w błędzie. To są skarby, a nie 
śmieci. Każdy, no prawie każdy przedmiot, może otrzymać swoje drugie 
życie. A nawet i trzecie.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury we wtorki i czwartki o godz 
14.30. odbywają się KREATYWNE WARSZTATY TWÓRCZE. 
W trakcie zajęć dzieci pod okiem instruktor Anny Marcinkowskiej prze-
mieniają stare, nikomu już niepotrzebne rzeczy, we wspaniałe arcydzieła 
do ponownego użytku. Dzięki tym zajęciom, dzieci nie tylko nabierają 
dobrego nawyku segregacji odpadów, ale także nabywają umiejętność 
ponownego wykorzystania rzeczy oraz rozszerzają swoją wyobraźnię 
w trakcie przekształcania przedmiotów. Zapraszamy do spotkania z nami 
w świecie recyklingu.

Za nami już druga edycja „Kolacji z artystą” w ramach, której w nie-
dzielne popołudnie 17 stycznia na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gryfowie Śląskim mieliśmy okazję obejrzeć przedstawienie 
pt.: „Skonan i Przeterminator”. 

Wiele pozytywnych wrażeń, jakie na gryfowskiej publiczności wy-
warło listopadowe przedstawienie pt.: „Mąż mojej żony” przełożyło się na 
zainteresowanie i frekwencję w minioną niedzielę. Punktualnie o godzi-
nie 17.00, przy prawie pełnej widowni, na scenie M-GOK rozpoczął się 
spektakl, w którego stworzenie i zaprezentowanie go zaangażowało się 
wielu znanych ludzi ze świata jeleniogórskiej kultury. Autorem tekstów 
jest Grzegorz Żak – animator kultury wszelakiej. Muzykę skomponował 
Lech Nawrocki – poznański kompozytor. W rolach głównych wystą-
pili: Jacek Grondowy i Tadeusz Wnuk. Aktorom akompaniował zespół 
„Adwokat Band”.

Fabuła przedstawienie jest wzięta z życia. Wprawdzie autor, pan 
Grzegorz Żak z uśmiechem odżegnuje się od bazowania na własnych 
doświadczeniach życiowych, to nie ukrywa jednocześnie, iż coraz wię-
cej jego znajomych przeżywa dramaty przedstawione w spektaklu.
„Skonan i Przeterminator” to widowisko teatralno-rozrywkowe z dużą 
dawką humoru. Historia dwóch mężczyzn spotykających się przed salą 
sądową, gdzie w oczekiwaniu na swoje sprawy rozwodowe mają dużo 
przemyśleń na życiowe tematy. Dowcipne dialogi o życiu, kobietach, 
pracy oraz duża dawka muzyki sprawiły, iż przez ponad godzinę gry-
fowska publiczność bawiła się znakomicie. Na zakończenie spektaklu 
Anna Michalkiewicz, dyrektor M-GOK w Gryfowie Śląskim dziękując 
artystom zaprosiła mieszkańców na marcowe przedstawienie. Nieofi cjal-
nie mówi się o prawdziwej uczcie z okazji Dnia Kobiet. Czy tak będzie? 
Żeby się o tym przekonać warto już dziś zarezerwować sobie miejsce. 
Cykl „Kolacja z artystą” to znakomity pomysł i przykład działalności 
ośrodka kultury przykład, z którego warto korzystać.

 Marek Dral / www.lwowecki.info

Skonan i Przeterminator

W każdą sobotę o godz 11.00 w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury 
odbywają się zajęcia wyrobu biżuterii i decoupage. Zajęcia są powadzone 
przez panią Elżbietę Kurec.

Starsze dzieci i młodzież mogą przenieść się do świata kolorowych 
koralików, rzemyków i kamyczków i wykonać jedyną w swoim rodzaju, 
autorską biżuterię. Oprócz wyrobu biżuterii można także poznać tajniki 
decoupage, czyli techniki zdobniczej polegającej na przyklejaniu na od-
powiednio spreparowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub 
papierowej serwetki. Decoupage klasyczny polega na naklejaniu wzoru 
z papieru i pokryciu go wieloma warstwami lakieru tak, aby wtopił się cał-
kowicie i nie był wyczuwalny przy dotknięciu. W zamyśle ma on wyglą-
dać jak namalowany. Taką techniką dzieci na ostatnich zajęciach zdobiły 
m.in. wielkanocne jajka. Rezultat prac i końcowe wyroby uczestników 
warsztatów można podziwiać w gablocie w korytarzowej galerii Miej-
sko- Gminnego Ośrodka Kultury. Można je również nabyć na różnego 
rodzaju imprezach szkolnych, dniach miasta czy jarmarkach. Kolejną 
możliwością zakupu tych wspaniałych arcydzieł będzie Jarmark Wielka-
nocny 20 marca na Rynku w Gryfowie.Serdecznie zapraszamy młodzież 
do odwiedzenia naszej pracowni i uczestnictwa w kolejnych zajęciach.

Magdalena Antonowicz

Jeśli z sentymentem upychasz do pudeł ubranka, zabawki, bibeloty, 
książki i inne starocie, nie mogąc nigdy znaleźć pretekstu do pozbycia 
się ich, to... TERAZ NADARZA SIĘ KU TEMU DOSKONAŁA 
OKAZJA! 5 marca w M-GOK odbędzie się Kiermasz Rzeczy Używa-
nych.Każdy chętny będzie mógł bezpłatnie wziąć udział w wymianie 
lub sprzedaży. Już od dziś oczekujemy na Państwa zgłoszenia do udziału 
w wydarzeniu. Osoba do kontaktu: Magdalena Antonowicz, tel. 75 78-
12-900

Marcowe wymianki 
czyli Szafing w M-GOK

Drugie życie słoika

Z wizytą w pracowni wyrobu 
biżuterii i decoupage

INFORMACJE Z M-GOK
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W niedzielę 24 stycznia w M-GOK odbyły się Międzypokoleniowe 
Warsztaty Twórcze - Kreatywne Z Babcią i Dziadkiem, czyli kolejne 
spotkanie z cyklu: „Kreatywne weekendy rodzinne”. W trakcie warszta-
tów dzieci wraz z opiekunami stworzyły przepiękne galerie zdjęć. Wyko-
rzystując rożnego rodzaju materiały recyklingowe: deski z starych mebli, 
kawałki materiałów, gazety oraz drewniane i papierowe ozdoby, połą-
czone w całość pod okiem pani instruktor Anny Marcinkowskiej otrzy-
mały nowe życie. Stworzone arcydzieła stanowiły doskonały prezent dla 
kochanych babć i dziadków. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Tym 
mniejszym i tym troszkę większym. Jesteście wspaniali.

Magdalena Antonowicz

W piątek 5 stycznia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
o godz.17.00. odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci. Przez dwie go-
dziny z głośników wybrzmiewały muzyczne rytmy, przy których dzie-
ci mogły przenieść się w krainę tańca. Można było także wziąć udział 
w balonowym konkursie ze słodkimi nagrodami. Na twarzach niemal stu 
uczestników zabawy malowały się radosne uśmiechy, po których możemy 
sądzić, iż impreza się udała. Dziękujemy tym młodszym i starszym za 
udział w zabawie.

Magdalena Antonowicz

Sztuka łączy pokoleniaZabawa karnawałowa w M-GOK
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Teatry uliczne w Gryfowie Śląskim
Dziś o teatrach ulicznych i aktorach występujących na gryfowskim 

bruku przypominają stare fotografi e, które przypadkowo weszły w posia-
danie Towarzystwa Miłośników Gryfowa Śląskiego. Zdjęcia pochodzą 
z roku 1989, a więc jest to rok przejściowy między zmianami ustrojo-
wymi w naszym kraju. Dziś wydarzenia kulturalne pt. „Teatry uliczne” 
z rzadka docierają do naszego miasteczka. Był taki okres, gdy w czasie 
trwania w dawnym województwie jeleniogórskim, Międzynarodowe-
go Festiwalu Teatru Ulicznego, prawie codziennie w każdym zakątku 
Gryfowa Śląskiego odgrywany był spektakl. Zespoły teatralne docie-
rały praktycznie do każdego miasteczka czy też wsi zlikwidowanego, 
dawnego województwa jeleniogórskiego, niosąc radość, inność i  bli-
ski kontakt ze sztuką przez duże „S”. Docierały do ludzi, którzy nigdy 
nie byli w prawdziwym teatrze lub mieli z nim sporadyczny kontakt. 
Twórcą tego przebudzenia kulturalnego w tamtym okresie była pani 

Alina Obidniak – dyrektorka Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Gó-
rze w  latach 1973-1988. Z jej inicjatywy od 1973 corocznie odbywają 
się Jeleniogórskie Spotkania Teatralne z udziałem zespołów krajowych 
i zagranicznych, a od 1983 Międzynarodowy Festiwal Teatru Ulicznego.
Teatr uliczny to forma teatru wkraczająca w powszednie życie miasta, 
wykorzystująca skwery, parki, ulice, place itp. Widowiska obliczone na 
zwrócenie uwagi przechodniów, odwołują się do najprostszych środków. 
Forma szczególnie popularna w latach 70 i 80 XX w. i stosowana głów-
nie przez teatry alternatywne, w celu dotarcia do szerokiej publiczności. 
W szarzyźnie lat osiemdziesiątych, kolorowe spektakle w naszym mia-
steczku cieszyły się dużą popularnością. Dziś, w świecie goniących za 
mamoną, pozostały stare zdjęcia i zaduma nad ulotnością sztuki, jaką jest 
magia teatru. Teatru licznego, jeżeli można tak to ująć...

Jan Wysopal 


