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Wydarzyło się w Gryfowie

Kolejna odsłona „Opowieści Wigilijnej”.

XI Przegląd Zespołów Kolędniczych.
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Od wczesnego rana aż do światełka do nieba rozkręcała i nakręcała  
się Gryfowska Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pieniądze zbierało do 
puszek 38 wolontariuszy, łącznie zebrali oni 15.468,20 zł. Rekordzistą 
były trzy koleżanki, które do jednej puszki zebrały 2084,30 zł. Były to: 
Katarzyna Kulesa, Ewelina Jaszkiewicz i Martyna Olejnik  pod wo-
dzą nauczyciela Krzysztofa Babiaka.

Odbyły się  także liczne licytacje, najwyżej wylicytowano dwie wy-
cieczki do Parlamentu  Europejskiego do Brukseli i Strasburga ufundo-
wane przez panią Poseł Lidię Geringer de Oedenberg za kwotę 620 zł 
oraz kolacja dla dwóch osób z burmistrzem Gryfowa w Hotelu  „Stacja 
nad Kwisą”. Łącznie z licytacji zebrano 2.380 zł. Kwotę tę wzbogaciły 
także nieplanowane przejażdżki samochodem gryfowskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej i więźniarką Zakładu Karnego Zaręby wokół gryfow-
skiego Rynku. Oprócz gryfowian naszą orkiestrę, jak co roku, wspomógł 
Zakład Karny z Zaręby, który przygotował także 8 fantów na licytację. 
Zebrana łączna kwota to 17.861,75 (w tym 2.380,00 z licytacji przed-
miotów), co stanowi rekord wszystkich dotychczasowych gryfowskich 
finałów. Jest to zasługa wszystkich wolontariuszy, fundatorów, spon-
sorów, ale również organizatorów Gryfowskiego Sztabu Orkiestry pod 
wodzą Anny i Adama Domino.

WOŚP w Gryfowie Śląskim

Podziękowania dla sponsorów i osób bezinteresownie 
pomagających przy organizacji XIX Finału WOŚP:

 
Sponsor główny – Energia Pro S.A.  
Oddział w Jeleniej Górze, 
•Pracownicy PKO BP S.A. na czele z panem Romanem Halczakiem 
– Dyrektorem Oddziału w Gryfowie Śląskim, 
•Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Ślaskim, 
•Zakłady Mięsne „Niebieszczańscy” – Dariusz i Marek Niebieszczańscy, 
•Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Gryfowie Śląskim, 
•„FIRE SHOW”, Andrzej Nowaczek, Lubań, 
•„Stacja nad Kwisą” Restauracja-Hotel-SPA w Gryfowie Śląskim, 
•Komisariat Policji w Gryfowie Śląskim, 
•Gryfowska Ochotnicza Straż Pożarna, 
•Zakład Karny Zaręba, 
•„Jantur-Gryfex”, Dominik Korpysa, 
•Przedsiębiorstwo Handlowe „Sawczak” Sp. J., Krystyna i Stani-
sław Sawczak z rodziną,
•Piekarnia w Gryfowie Śląskim, Wiesław Wnukowicz,
•Cukiernia w Gryfowie Śląskim, Janusz Czernik, 
•Produkcja i Sprzedaż Artykułów Cukierniczych – Stanisław Paszkowski
•Piekarstwo i Ciastkarstwo, Barbara i Jacek Sroka, 
•Restauracja-Pizzeria „Trevi” w Gryfowie Śląskim, 
•Centrum Handlowe „GRADIX”, 
•Sklep Komputerowy „SOGEN”, Grzegorz Piejko, 
•Piekarnia i Cukiernia, Mirosława i Jerzy Horbacz 

Burmistrz Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski 

Olgierd Poniźnik

Jeszcze w świątecznym klima-
cie, choć już w nowym roku, za-
prezentowała się gryfowska grupa 
teatralna „My”. Na scenie Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Gryfowie Śl. 15 stycznia można 
było obejrzeć powtórkę „Opowie-
ści wigilijnej”, spektaklu przygo-
towanego na podstawie znanego 
wszystkim utworu K. Dickensa. 
Tym razem – poza stałymi członka-
mi grupy: Markiem Sieradzkim, 
Jakubem Sobuckim, Patrycją 
Quach-Chi wystąpili również ucz-
niowie gryfowskiego Gimnazjum: 
K. Kowalenko, O. Rybski, E. Pa-
włowska, A. Nowak, A. Wiśniew-
ski oraz W. Cichoń. Nad całością 
przygotowań czuwała opiekunka 
grupy – Elżbieta Ryba, która za-
dbała także o oprawę muzyczną 
przedstawienia.

Spektakl obejrzeli mieszkań-
cy Gryfowa, wśród nich rodzice 
młodych aktorów, przedstawicie-
le władz i lokalnych instytucji. 
Z pewnością nie żałowali czasu 
spędzonego na śledzeniu historii 
niesamowitej przemiany egoistycz-
nego Scrooge’a, o czym świadczy 
niezwykle życzliwe przyjęcie i nie-
kończący się aplauz po występie. 
A było co podziwiać! Na uwagę 
zasługuje gra, choć właściwie od-
powiedniejsze będzie określenie 
– kreacja Marka Sieradzkiego w 
głównej roli. W historii działań tej 
grupy Marek po raz trzeci zmierzył 
się z tą rolą – po raz pierwszy przed 
sześcioma laty. Dla tych, którzy 
śledzą rozwój jego poczynań aktor-
skich, była to prawdziwa uczta. Nie 
ma wątpliwości, że drzemie w nim 
niesamowity talent poparty ciężką 

pracą nad warsztatem aktorskim. 
Warto dodać, że obecnie udziela 
się on także na scenie teatru je-
leniogórskiego, ma już za sobą 
pierwsze doświadczenia na profe-
sjonalnej scenie, a przed nim nowe 
wyzwania i… nowe, już dorosłe 
plany, jako że jest on tegorocznym 
maturzystą i swoją przyszłość za-
mierza związać z zawodem aktora. 
Mamy nadzieję, że jego możliwo-
ści sceniczne zostaną dostrzeżone  
i docenione.

Spektakl nie powstałby jednak 
bez wysiłków całej grupy – wszyst-
kim uczestnikom należą się wielkie 

brawa, tym bardziej, że byli wśród 
nich nowicjusze, którzy niezwykle 
emocjonalnie wcielili się w swoje 
role i sprawili, że były momenty, w 
których powiało grozą, ale przede 
wszystkim dowiedli, że przesłanie 
widowiska było bardzo przejrzyste 
i, co najważniejsze, skłaniało do re-
fleksji: opowieść wigilijna przypo-
mina nam zwyczajną prawdę o nas 
samych, że na bycie lepszym czło-
wiekiem nigdy nie jest za późno. 
Warto o niej pamiętać w naszym 
codziennym zabieganym życiu…

Kolejny XI gryfowski Przegląd Zespołów Kolędniczych był dla 
widzów i uczestników źródłem wspaniałych przeżyć artystycznych 
nawiązujących do radosnych świąt Bożego Narodzenia. W kolędowym 
teatrze wszyscy jesteśmy sobie bliscy i życzliwi, a kolędowe przesłania 
zgody i jedności mają nam przyświecać przez cały rok. Ogromne zaan-
gażowanie dzieci i młodzieży o różnych predyspozycjach i zdolnościach  
w przygotowaniu i zorganizowaniu przedstawienia pod niezwykle trosk-
liwą opieką ich nauczycieli jest piękną i docenianą stroną gryfowskich 
przeglądów kolędniczych. Konkurs obejmował dwie kategorie uczestni-
ków: przedszkolaki oraz szkoły podstawowe i gimnazja

W przeglądzie uczestniczyli kolędnicy z Przedszkola Publicznego  
w Gryfowie Śląskim grupa 6-latków „Motylki” oraz „Słoneczka”, Szkoła 
Podstawowa w Rząsinach grupa „Kolędnicy z okolicy”, Gimnazjum im. 
Kombatantów Ziemi Gryfowskiej” Kolędnicy z okolicy”. Po uważnym 
obejrzeniu wszystkich spektakli i wnikliwej analizie jury w składzie: 
Marzena Staliś – przewodnicząca jury, instruktor pracowni plastycz-
nej Gryfowskiego Ośrodka Kultury, Bożena Raubo – Radna Miasta  
i Gminy Gryfów Śl., Wiesław Kutni – pracownik M-GOK, postanowiło 
nagrodzić, wyróżnić i przyznać nagrody indywidualne zespołom i ich 
wyróżniającym się uczestnikom.
 Jury konkursowe po burzliwych obradach ogłosiło zebranym swój werdykt:
W kategorii grupy przedszkolaków:
• I miejsce – grupa 6-latków „Słoneczka” 
(Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śl.),
•II miejsce – grupa 6-latków „Motylki” 
(Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śl.)
W kategorii szkoły podstawowe i gimnazja:
•I miejsce – „Kolędnicy z okolicy” – Szkoła Podstawowa z Rząsin
•II miejsce – „Kolędnicy z Gimnazjum” – Gimnazjum Gryfów Śl.

Nagrodę za szczególny talent aktorski otrzymała Sandra Proracka 
z Rząsin. Zwycięzcy otrzymali bony w kwocie 200 zł do realizacji  
w Centrum Handlowym „Gradix”, a pozostali uczestnicy pamiątkowe 
dyplomy i słodycze. Organizatorzy dziękują wszystkim zespołom za 
profesjonalne przygotowanie i zaangażowany udział w tegorocznym 
Przeglądzie. Podziwiamy rodziców, instruktorów, nauczycieli, którzy  
z zapałem pomagają w realizacji widowisk. Wszyscy wymieni tu razem 
podtrzymujecie  tradycje bożonarodzeniowe i stoicie na straży tego, co 
wyrasta z przepięknej tradycji kultury polskiej. Życząc wielu sukcesów 
w Nowym 2011 Roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wyraża nadzie-
ję, że w dobrym zdrowiu i z nowymi pomysłami na realizację ciekawych 
bożonarodzeniowych scenariuszy  spotkamy się  za rok na kolejnym  
XII  Przeglądzie Zespołów Kolędniczych.

ER

Opowieść nie tylko wigilijna…

XI Przegląd Zespołów 
Kolędniczych już za nami
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Nowy rok, ciąg dalszy siarczystej zimy i 
życie napisało dalszy scenariusz opowieści o sar-
nach, tym razem pozytywny! Artykuł „Dramat 
saren” zamieszczony w styczniowym Kurierze 
Gryfowskim zmobilizował radną Powiatu 
Lwóweckiego panią Iwonę Wasilewską do 
energicznego działania, (sama miała bardzo 
podobne przeżycia związane z głodującymi 
tej zimy sarnami). Po zapoznaniu się z ustawą 
„Prawo łowieckie” dotarła do kierownika wy-
działu ochrony środowiska, który zobowiązał 
się, że wyśle pisma do wszystkich Zarządów 
Kół Łowieckich działających na naszym te-
renie, z zaleceniem uzupełnienia paśników. 
Otrzymała słowne zapewnienie przewodni-
czącego Okręgu Związku Łowieckiego z Jele-
niej Góry, że paśniki są uzupełniane i ze swej 
strony obiecuje przyjrzenie się tej sprawie. 
Rozmowa z p. Szewczenko z Koła „Głuszec” 
była również bardzo pokrzepiająca – powia-
domił, że Koło ma co najmniej na trzy lata 
odstąpić od odstrzału saren, ponieważ ich 
pogłowie znacznie zmalało, ze swej strony 
obiecał przekazać kolegom prośbę o uzu-
pełnienie paśników. Kolejną zainteresowaną 
losem saren osobą okazał się pan leśniczy –  
Antoni Alchimowicz, sam dokarmia 
zwierzynę, jako strażnik kontroluje czy należy 
uzupełniać paśniki ale przyznał, że niektórzy 
rolnicy osobiście dzwonią do leśniczych pro-
sząc o zwiększenie w planie rocznym pogłowia 
do odstrzału (chodzi o niszczenie zasiewów). 
Tyle z informacji od pani Iwony Wasilewskiej. 
Ja ze swej strony dodam, że w ostatnią mroźną i 
słoneczną niedzielę stycznia spotkałam na zaśnie-
żonym polu powyżej Złotego Potoku pana, który w 

INFORMACJA O BADANIACH 
MAMMOGRAFICZNYCH W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

Analogicznie jak w poprzednich latach, w mammobusie  
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej ustawionym przy Kościele Parafialnym,  

w dniach 3 i 4 czerwca 2011 roku zostaną przeprowadzone badania mammograficzne.
Zgodnie z programem NFZ, kobiety w wielu od 50 do 69 lat,  

raz na dwa lata mogą skorzystać z badania bezpłatnie.
Zapisy rozpoczną się w kwietniu br. Można się zapisywać w sekretariacie ZBGKiM 

przy ul. Kolejowej 42 osobiście, lub telefonicznie / numer – (75) 78-13-412.
Osoby, które nie są objęte programem, a chciałyby skorzystać z badania odpłatnie,  
są proszone o zgłaszanie się w pierwszej kolejności – do końca kwietnia 2011 roku.

W imieniu organizatorów
Helena Okulowska

Sprawy saren cd.

bagażniku samochodu miał owies, ziemniaki, otrę-
by – dokarmiał zwierzynę! Z ciekawej rozmowy, 
jaka się między nami wywiązała dowiedziałam się 
o akcji dokarmiania, która jest prowadzona wyżej 
w górach, gdzie śniegu jest jeszcze więcej. Okazało 
się, że pan należy do łowieckiego koła "Głuszec" na 
moją prośbę wspólnie dotarliśmy do znajdującego 
się w pobliskim lesie paśnika pełnego siana, była 
tam też lizawka z soli, a mnie kamień spadł z serca! 
Są jednak ludzie dbający o zwierzynę. Fotografia 

zamieszczona w moim poprzednim artykule ukazu-
jąca pusty czworobok, to nie paśnik. Szkoda, że ża-
den z panów myśliwych, do których zwróciłam się 
telefonicznie prosząc o współpracę nie potraktował 
mnie poważnie a wręcz zbył.

Drodzy myśliwi, zgoda buduje! Myślę, że dla 
dobra zwierząt żyjących w naszej okolicy lepiej 
będzie, jeśli wspólnie zadbamy o ich los, im więcej 
osób  zaangażowanych w dokarmianie, tym lepiej. 
Ja ze swej strony zachęcam młodzież z kółka foto-
graficznego do wrażliwości na los dzikiej zwierzy-
ny.  Może przydałyby się pogadanki organizowane 
przez  koła łowieckie na początku zimy, czym, 
kiedy i gdzie można dokarmiać zwierzęta. Bądźmy 
wszyscy czujni, wrażliwi i każdy, w ramach swo-
ich możliwości, niech otworzy serce dla naszych 
mniejszych braci. Serdecznie dziękuję za życzliwy 
odzew, ogromne zaangażowanie i profesjonalne po-
dejście do tematu pani radnej powiatu lwóweckiego 
Iwonie Wasilewskiej. Ilona Cichoń
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W godzinach nocnych z 5 na 6 stycznia, 
nieznany sprawca dokonał kradzieży pojazdu 
marki BMW typ 320, z parkingu przy ulicy Lu-
bańskiej. Pokrzywdzony 34-letni mieszkaniec 
Bolesławca wycenił skradzione auto na kwotę 
22 tys. zł.

***
7 stycznia około godziny 3:30 funkcjonariu-

sze z Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim 
zatrzymali na gorącym uczynku dwóch męż-
czyzn w wieku 20 i 22 lat. Podejrzani zostali za-
trzymani w momencie, kiedy usiłowali ukraść 
katalizator z pojazdu zaparkowanego przy 
jednej z ulic. Jeden z nich usiłował uciekać na 
widok funkcjonariuszy. Został zatrzymany po 
krótkim pościgu. Zatrzymanymi mężczyznami 
okazali się bracia z gminy Nowogrodziec. 

***
15 stycznia o godz. 13:38 funkcjonariusze 

Wydziału Ruchu Drogowego KPP Lwówek 
Śląski zatrzymali w Gryfowie 42-letniego 
mężczyznę, mieszkańca gminy, który kierował 
samochodem marki Mazda po drodze publicz-
nej, będąc w stanie nietrzeźwości. Badanie na 
zawartość alkoholu wyniosło u zatrzymanego 
blisko 1,20 promila.

***
18 stycznia o godz. 14:23 funkcjonariusze 

Wydziału Kryminalnego z KPP w Lwówku 
Śląskim, w trakcie wykonywania czynności 
dochodzeniowo śledczych na terenie Gryfowa 
Śląskiego zatrzymali 22-letniego mieszkańca 
gminy podejrzewanego o posiadanie narko-
tyków. Policjanci znaleźli w odzieży 22-latka 
kilka porcji marihuany, amfetaminy oraz blisko 
2 gramy metamfetaminy. Zatrzymany trafił do 
policyjnego aresztu. Teraz za swój czyn odpo-
wie przed sądem.

***
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w 

Gryfowie Śląskim zatrzymali trzech mężczyzn 
w wieku od 20 do 22 lat, podejrzewanych o 
rozbój. Do zdarzenia doszło 21 stycznia ok. 
godz. 16.00 na jednej z ulic w Gryfowie Ślą-
skim. Sprawcy podeszli do pokrzywdzonego, a 
następnie doprowadzili go do stanu bezbronno-
ści, po czym ukradli mu telefon komórkowy. 
O całym zdarzeniu 17-latek poinformował 
policję. Funkcjonariusze niezwłocznie podjęli 
czynności w celu zatrzymania sprawców. W 
wyniku tych działań policjanci zatrzymali 
trzech mężczyzn podejrzewanych o ten czyn, 
a następnie odzyskali skradziony telefon.  
Zatrzymanymi okazali się mieszkańcy 
Gryfowa. Wszyscy trafili do policyjnego aresz-
tu. Za rozbój grozi im kara do 12 lat pozbawie-
nia wolności.

***
21 stycznia o godzinie 17.50 w centrum 

Gryfowa Śląskiego funkcjonariusze gryfow-
skiego Komisariatu Policji zatrzymali do kon-
troli drogowej samochód osobowy. Kierowca  
– 36-letni mieszkaniec gminy Bogatynia, był 
pijany i nie posiadał prawa jazdy. Przeprowa-
dzone badanie wykazało u niego 2,5 promila 
alkoholu. Ponadto, policjanci ustalili również, 

że jest on poszukiwany przez sąd do odbycia 
kary pozbawienia wolności. 

***
22 stycznia o godz. 1:24 funkcjonariusze 

Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim 
zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 20-22 
lat, podejrzewanych o dokonanie kradzieży 
elektronarzędzi, w nocy z 18 na 19 stycznia z 
niezabezpieczonego pomieszczenia gospodar-
czego. Jak się okazało, sprawcami są miesz-
kańcy Gryfowa. Pokrzywdzony wycenił straty 
na kwotę 450 zł. Zatrzymani mężczyźni trafili 
do policyjnego aresztu. Za kradzież grozi im do 
5 lat pozbawienia wolności.

***
24 stycznia o godz. 20:49 funkcjonariu-

sze Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim 
zatrzymali na gorącym uczynku 32-letniego 

mieszkańca Wlenia, który po uprzednim ścię-
ciu dwóch słupów drewnianych linii telekomu-
nikacyjnej, dokonał kradzieży około 100 mb 
przewodu telekomunikacyjnego. Wartość strat 
została wyceniona na kwotę 900 zł. Sprawca 
został zatrzymany w policyjnym areszcie. Za 
kradzież grozi mu do 5 lat pozbawienia wol-
ności.

***
27 stycznia o godz. 23:20 funkcjonariusze 

Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim za-
trzymali 28-letniego mężczyznę, podejrzewa-
nego o posiadanie narkotyków. Zatrzymanym 
mężczyzną okazał się mieszkaniec Gryfowa 
Śląskiego. Policjanci w jego odzieży znaleźli 
kilka porcji marihuany. Mężczyzna trafił do 
policyjnego aresztu. Teraz za swój czyn odpo-
wie przed sądem.

25 stycznia funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przeprowadzi-
li pogadankę z dziećmi klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim na temat bezpiecznego 
spędzenia ferii zimowych oraz bezpiecznego poruszania się po drogach. 

Policjanci w trakcie spotkania omówili zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu – 
jazdy na sankach, nartach, łyżwach. Podczas spotkań wykorzystali również materiały kampanii 
„Bezpieczna Droga z Radami SpongeBoba”, przekazując dzieciom podstawowe zasady bezpiecz-
nego zachowania się na drodze. Dzieci miały tradycyjnie wiele pytań, którym nie było końca. Na 
zakończenie spotkań wszyscy otrzymali odblaskowe breloki. Rzeczy te zostały zakupione przez 
burmistrza Gryfowa Śląskiego. W spotkaniu uczestniczyły maskotki Komisarz Lew i SpongeBob, 
z którymi na pożegnanie dzieci mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia

Na podstawie informacji oficera prasowego KPP Lwówek Śląski 
asp. sztab. Marka Madekszy

M.

Bezpieczne ferie

Słowa Adama Asnyka były mottem wieczoru artystycznego „Różne oblicza miłości w sztuce”, który 
odbył się 26 stycznia w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim. Spotkanie było pretekstem do spojrzenia na miłość 
przez pryzmat utworów poetyckich, muzycznych, dzieł malarskich i tańca towarzyskiego. Przedsięwzię-
cie artystyczne było efektem współpracy kilku nauczycieli: reżyseria, konferansjerka i oprawa recytator-
ska to dzieło Małgorzaty Wiśniewskiej, oprawę muzyczną przygotowała Joanna Łazur, scenografię koło 
artystyczne Agaty Pender, a oprawę techniczną koło informatyczne Kamila Kowalonka.

Młodzież naszego liceum i technikum stanęła na wysokości zadania, choć bynajmniej nie było ono ła-
twe. Poza recytacją i pięknym śpiewem, należało bowiem jeszcze wczuć się w niezwykły klimat panują-
cy na sali. Udało się to młodym doskonale, dzięki czemu, całość wypadła naturalnie i wzruszająco. Wspa-
niale zaprezentowali się Adrianna Puzyniak i Michał Nowak, młodzi tancerze ze Szkoły Tańca Towa-
rzyskiego Ametyst w Lubaniu, w niezwykłej opowieści o miłości wyrażonej w rumbie, pasodoble, tangu  
i walcu angielskim. Dodatkową atrakcją tego obfitującego w niespodzianki wieczoru była wystawa neo-
secesyjnych grafik Joan-
ny Małoszczyk. Ogrom-
ne gratulacje należą się 
nie tylko organizatorom, 
ale wszystkim uczestni-
kom wieczoru. Za wspa-
niały odbiór poezji (któ-
ra jest jedną z trudniej-
szych sztuk), aktywność 
i ciekawą dyskusję już 
po zakończeniu części 
oficjalnej. W kuluarach 
obiecano nam, że poety-
ckie wieczory będą kon-
tynuowane. Trzymamy 
za słowo.

Różne oblicza miłości 
Pierwsze uczucia, to kwiaty wiosenne, 
  Co się własną upajają wonią:
 Przed żywym blaskiem jeszcze w cień się chronią 
  I wierzą jeszcze w swe trwanie niezmienne.

M.
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W niedzielę, 30 stycznia w siedmiu sołectwach gminy Gryfów Śląski odbyły się wybory soł-
tysów i Rad Sołeckich. Łącznie uprawnionych do głosowania było 2537 osób a udział wzięło 806 
wyborców, co daje średnią frekwencję 32%. Najwyższa frekwencja była w Wolbromowie 63%, 
najniższa w Uboczu 19%.

Sołtysami niżej wymienionych 
sołectw zostali wybrani:

Krzewie Wielkie – Anna Wieliczko
   
Młyńsko – Maria Sosnowska 
   
Proszówka – Jan August 
   
Rząsiny – Stanisław Czajewicz 
   
Ubocze – Marzena Herdzik 
   
Wieża – Stanisław Krawczyk
   
Wolbromów – Eugeniusz Kumoś

W porównaniu z wyborami sprzed 
4 lat, w nowej kadencji mamy 4 „no-
wych” i 3 „starych” sołtysów.

Członkami Rad Sołeckich 
niżej wymienionych 

sołectw zostali wybrani:

Krzewie Wielkie
1. Mariusz Dąbrowa  
2. Adam Henig
3. Alicja Jagiełło
4. Helena Jagiełło 
5. Jan Jagiełło

Młyńsko
1. Halina Baszak
2. Janina Jakubowska 
3. Jan Kubiszyn 
4. Bożena Łukasik 
5. Janina Sokołowska

Proszówka
1. Krzysztof August 
2. Ryszard Baszak
3. Jolanta Burkot 
4. Adriana Karpowicz 
5. Artur Różyk  
6. Leszek Wróblewski

Rząsiny
1. Grażyna Chomentowska
2. Mieczysław Cierlik 
3. Zbigniew Grodecki  

4. Andrzej Midek 

5. Elżbieta Roskowińska 
6. Teresa Szymanel

Ubocze
1. Bogusław Cybulski 
2. Krystyna Dubaniewicz
3. Henryk Jaszewski
4. Alicja Juszkiewicz
5. Ludwik Kubasiewicz
6. Henryk Matusewicz
7. Maria Siatkowska

Wieża
1. Renata Adamska 
2. Agata Pender  
3. Katarzyna Walory
4. Justyna Wesołowska

Wolbromów
1. Zbigniew Chodorski 
2. Edward Kumoś
3. Marta Kumoś
4. Danuta Nowacka
5. Jan Ojewski

Jednocześnie bardzo serdecznie dziękuję 
za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów  
niżej wymienionym członkom sołeckich komi-
sji wyborczych:
•w Krzewiu Wielkim – Andrzej Soszka,  
Urszula Długosz, Ryszard Dubaniewicz,
•w Młyńsku – Maria Jodłowska, Krystyna 
Ustjanowska, Helena Jarkowiec,
•w Proszówce – Bronisław Paliwoda, Krysty-
na Wochnik, Irena Wydra,
•w Rząsinach – Teresa Cierlik, Mariusz Bro-
nowicki, Teresa Wal,
•w Uboczu – Edward Sidorenko, Czesława 
Baszak, Przemysław Gajdosz, Czesława Pa-
wełkiewicz, Stanisława Ślusarz
•w Wieży – Jerzy Guzy, Kamil Sobociński, 
Lesław Hawrylewicz,
•w Wolbromowie – Irena Ścigan, Alicja Le-
wandowska, Leokadia Lewandowska.

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak

W poniedziałek 
do siedemnastej
Realizując zapotrzebowanie społeczne na 

wydłużony czas pracy Urzędu Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski podjęto decyzję, że z dniem 
31 stycznia 2011 r. w każdy poniedziałek  
(z wyjątkiem świąt) Urząd Gminy i Miasta  
w Gryfowie Śląskim będzie czynny od godz. 8.00 do 
17.00, natomiast w piątek od godz. 7.30  do 14.30. 
W pozostałe dni bez zmian czyli od  7.30  do 15.30.

Propozycja wybudowania w Gryfowie włas-
nego ośrodka zdrowia to jeden z najważniejszych 
projektów, z jakimi przyjdzie się zmierzyć gryfow-
skiemu samorządowi. O potrzebie uniezależnienia 
się od Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku 
Śl. mówiło się od dawna. W końcu z powodu 
braku porozumienia z władzami powiatu oraz nie-
możliwością porozumienia się z kierownictwem 
PCZ, Rada Miejska i burmistrz Olgierd Poniźnik 
doszli do wniosku, że najlepszym wyjściem będzie 
otwarcie własnej przychodni – podobnie jak to jest 
od wielu lat np. w Olszynie. Kwestie zdrowotne 
są bowiem dla mieszkańców bardzo ważne, tym 
bardziej, że usługi medyczne, a przede wszystkim 
nocna i świąteczna pomoc lekarska jest systema-
tycznie ograniczana, mimo wielu głosów sprze-
ciwu ze strony mieszkańców i interwencji władz 
miasta. Decyzja o przychodni dla miasta i gminy 
była więc całkiem naturalną koleją rzeczy i nikt 
nie ma wątpliwości, że jest to krok na przód. Tym-
czasem podczas styczniowych obrad Rady Miej-
skiej zaprezentowano zebranym projekt nowego 
obiektu, który na powierzchni prawie 800 metrów 
kwadratowych ma pomieścić podstawową opiekę 
medyczną, a także gabinety najważniejszych spe-
cjalistów i pogotowie. Wszystko po to, by unieza-
leżniając się od Lwówka Śl. móc mieszkańcom 
zaoferować pełny pakiet usług medycznych, czego 
obecnie są pozbawieni. Jak zapewnia burmistrz 
Olgierd Poniźnik – koszt budowy od podstaw ta-
kiego obiektu jest bardzo wysoki, ale miejscowy 
samorząd będzie robił wszystko, by zamierzenie 
zostało zrealizowane w pełni. Obecnie trwają tak-
że rozmowy dotyczące personelu przychodni.

Przychodnia
priorytetem

Tegoroczna zima dała się wszystkim we zna-
ki. Wzmożone opady śniegu, śliska nawierzchnia 
ulic to tylko niektóre zjawiska, z którymi przyszło 
nam się zmierzyć. Obfitość opadów i trudne wa-
runki na drodze skutkują także dużymi wydatka-
mi. Za odśnieżanie w listopadzie ubiegłego roku 
gryfowski samorząd musiał zapłacić aż 18944,97 
zł, a były to zaledwie trzy dni odśnieżania pod ko-
niec miesiąca. Rekordowy był jednak grudzień. 
Tylko za ten ostatni miesiąc 2010 roku, koszt 
odśnieżania wyniósł 86 tys. zł a jeśli doliczy się 
do tego odśnieżenie sołectw, to zimowa akcja 
zamknie się kwotą ponad 140 tys. zł.

 Na rok 2011 na odśnieżanie zaplanowano  
w budżecie 95 tys. zł.

Wysokie zimowe 
rachunki

A.G.

Wszystkim wybranym bardzo serdecznie 
gratuluję i życzę owocnej i bardzo dobrej 
pracy na rzecz swoich sołectw.
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Styczniowa  sesja Rady Miejskiej,  która  
odbyła się 25 stycznia poświęcona była  przy-
jęciu budżetu gminy i miasta na rok 2011. Po 
przedstawieniu przez burmistrza projektu bu-
dżetu, poszczególne komisje  wniosły o kilka 
koniecznych ich zdaniem poprawek. Okazało 
się, że będzie to jeden z najtrudniejszych bu-
dżetów do realizacji. Zmniejszona o 1 milion 
zł subwencja z budżetu państwa oraz spłaty 
kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych 
spowodowały, że na inwestycje zostało prze-
znaczone znacznie mniej pieniędzy. Radni 

Panie Przewodniczący
Wysoka Rado
Szanowni Zaproszeni Goście!

Zgodnie z wymogami ustawy przedkładamy 
dziś projekt budżetu do uchwalenia. Został 
on przedłożony Wysokiej Radzie 15 listopada 
ubiegłego roku. Jednak wybory samorządowe, 
które odbyły się  21 listopada spowolniły tok 
prac  nad tegorocznym budżetem. Trwały one 
prawie 2 miesiące.

Dziś z perspektywy czasu trzeba powiedzieć, 
ze jest to i będzie bardzo trudny budżet.

 Składają się na to m.in. następujące sprawy:
•malejące wpływy podatkowe z powodu 
zmniejszenia progów podatku PIT w 2010 
roku,
•zmniejszenie subwencji wyrównawczej o 1 mln zł 
z budżetu państwa,
•kończące się środki unijne,
•zadłużenie gminy, które na koniec 2010 roku 
wyniosło 46,6 % budżetu,
•rosnące koszty utrzymania nowych obiektów 
oddanych do użytku (CIT, Orlik, hala sporto-
wa, teraz dojdzie jeszcze ECKI (Europejskie 
Centrum Kultury i Informacji),
•nowe sieci oświetlenia ulicznego, nowe prze-
pompownie ścieków i wiele innych obiektów i 
urządzeń.

To wszystko sprawia, że  musimy podjąć 
następujące działania:
•zabiegać o nowe dochody do budżetu (sprze-
daż działek  w strefie, sprzedaż działek budow-
lanych).
•monitorować corocznie podatki, opłaty we 
wszystkich jednostkach np. przez 5 lat nie były 
podnoszone opłaty za przedszkole, czy też za 
usługi opiekuńcze, to samo dotyczy stawek 
czynszów dzierżawnych czy też opłat za sprze-
daż okazjonalną (karpie, chryzantemy).

Dokonamy także przeglądu zatrudnienia 
we wszystkich jednostkach organizacyjnych 
gminy. Poprosiłem wszystkich kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy o programy 
oszczędnościowe. Sprawom pozyskiwania 
dodatkowych dochodów będzie poświęcona 

marcowa sesja Rady, do której już się przygo-
towujemy.

Dochody tegorocznego budżetu wynoszą 
20.634.678,48 zł, a wydatki 20.597.117,28 zł.

Z dochodów największą jest, jak co roku:
•subwencja oświatowa – 4.525.382 zł,
•podatek dochodowy od osób fizycznych  – 
3.375.420 zł
•podatek od nieruchomości – 3.390.000 zł
•subwencja wyrównawcza – 1.969.622 zł

Z wydatków najwięcej kosztuje nas oświata 
i wychowanie 7.483.050 zł oraz pomoc spo-
łeczna 4.624.580 zł, a w dalszej kolejności 
splata kredytu wraz z odsetkami wynosząca 
1.398.161,20 zł. Na inwestycje w br. przezna-
czamy kwotę 2.121.000 zł. W ich ramach bę-
dziemy realizować tylko 5 zadań zawartych w 
załączniku nr 5 dołączonym do uchwały.

Będzie to bardzo trudny rok. Już na samym 
początku czekają nas podwyższone znacząco 
wydatki związane z odśnieżaniem. Zimowe  
odśnieżanie za grudzień 2010 kosztowało nas 
140 tys. zł, a w planie roku bieżącego było i jest 
zapisane tylko 95 tys. zł. Już musimy dołożyć 
do grudnia 45 tys. zł, a jest jeszcze styczeń, luty 
i marzec. Mamy także  zobowiązania zaległe, 
dotyczące przywrócenia do użytkowania nie-
czynnej sieci wodociągowej ul. Partyzantów 
na kwotę ponad 30 tys. zł, a także wyposażenia 
ECKI. 

Już od początku br. od zebrań wiejskich, 
sypią się, jak z rękawa nowe postulaty, napra-
wy dróg, oświetlenia ulicznego czy też innych 
spraw. Chcę oznajmić, iż nie będę przyjmował 
do realizacji żadnych wniosków i postulatów, 
które nie mają odbicia w tegorocznym budże-
cie. Żadnych wymuszeń i przyrzeczeń, że coś 
zrobimy nie będzie, bo budżet nie jest z gumy. 
I o takie spojrzenia chcę prosić całą Radę, a w 
szczególności nowych radnych.

Jestem przekonany, że pracując w trudnych 
warunkach damy radę zrealizować założone 
zadania, które są zapisane w tegorocznym bu-
dżecie.

Proszę Wysoką Radę o przyjęcie tegorocz-
nego budżetu.

podczas dyskusji zastanawiali się, w jaki spo-
sób pogodzić dochody gminy z potrzebami (tj. 
wydatkami). Podczas swojego wystąpieniu 
na temat budżetu burmistrz powiedział: – Je-
stem przekonany, że pracując w trudnych 
warunkach, damy radę zrealizować założone 
zadania, które są zapisane w tegorocznym bu-
dżecie (tekst wystąpienia burmistrza poniżej).                                                                                                                                        
Jak wynika z nowo przyjętej uchwały 
budżetowej, dochody gminy w 20011 roku  
wynoszą  20.634.678,48 zł, natomiast wydatki 
20.597.117,28 zł.

Trudny budżet
Do największych wydatków  

w tegorocznym budżecie należą:
•Oświata w gminie (wraz z przedszkolem) – 
7.478.050,00
•Pomoc społeczna – 4.624.580,00                                                                                                        
•Ochrona zdrowia – 1.352.000,00 (z czego 
1.160.000,00 na budowę gminnej przychodni 
zdrowia).

Ponadto radni po raz pierwszy przyjęli uchwałą 
Wieloletnią Prognozę Finansową. Oprócz przy-
jęcia budżetu radni przegłosowali kilka innych 
uchwał, a wśród nich znalazła się ta, o przyjęciu 
regulaminu korzystania z hali widowiskowo-spor-
towej przy szkole podstawowej w Gryfowie oraz 
programu przeciwdziałania narkomanii, profilak-
tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Oprac. Robert Skrzypek

Wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta
na sesji budżetowej 

Rady Miejskiej – 25 stycznia 2011 r. Lwóweccy policjanci zwracają się z apelem do 
wszystkich Państwa o zwrócenie większej uwagi 
na zabezpieczenie swojego mienia.                                                                        

Włamywacz najczęściej wchodzi drzwiami 
wejściowymi. Próba wejścia do mieszkania czy 
budynku przez okno, balkon, okienko w piwnicy 
może zostać przez przypadkową osobę zauważona 
i zgłoszona jako włamanie. Aby nasza posesja była 
bezpieczna warto zainstalować oświetlenie, które-
go promienie dotrą do każdego ciemnego punktu 
wokół domu. 

Mając cenne przedmioty warto zrobić ich fo-
tografie, oznaczyć trwale w znanych tylko sobie 
miejscach. W czasie, gdy nie ma domowników 
przez dłuższy czas w domu, warto poprosić sąsiada 
aby od czasu do czasu włączył wieczorem światło, 
telewizor, podlał kwiaty, opróżnił skrzynkę pocz-
tową – dobry sąsiad także zwróci uwagę na osoby 
obce, które przebywają w pobliżu posesji i w od-
powiednim czasie może nas o tym powiadomić. 

Zwracajmy uwagę na nieznane nam osoby, 
kręcące się po klatkach schodowych i w pobliżu 
domu – na podwórzu czy ulicy. Zainteresujmy  
się nimi, zapytajmy  kogo szukają, dobrze im 
się przyjrzyjmy, abyśmy zachowali w pamięci 
ich twarze, sylwetki i ubiór. Nasze spostrzeżenia 
mogą okazać się bardzo pomocne przy ustalaniu 
tożsamości włamywaczy. 

Podczas prac polowych należy także zwrócić 
uwagę na własne mienie – sprzęt chować, zamykać 
garaże, a pojazdy czy duże elementy pozostawiać 
w miejscach oświetlonych. 
Zadbajmy także o to, aby nikt postronny nie wi-
dział co mamy w garażach, komórkach, piwnicach 
aby uchronić się przed potencjalnym włamaniem.

Jednym z ustawowych zadań policji jest prze-
ciwdziałanie przestępstwom oraz ściganie ich 
sprawców. Jednak bez Państwa pomocy i zaanga-
żowania możliwości wykrywcze policji są ograni-
czone. Stąd nasz apel o należyte zabezpieczenie i 
dbałość o własne mienie  – nie dawajmy okazji 
złodziejom.

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

Chrońmy 
swoje mienie
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Listy do redakcji
Na nasz konkurs zdjęcia nadesłali: Agniesz-

ka Nester, Anita Ochocka, Beata Rogulska, 
Edward Miłosz i Jerzy Andrzejczak. Tym ra-
zem zwycięstwo przypadło w udziale Agnieszce 
Nester i Jerzemu Andrzejczakowi (nagrodzone 
fotografie prezentujemy na stronie 20). 

Gratulujemy i zachęcamy państwa do udziału 
w konkursie.

Oczekujemy zdjęć, na których znajdą się:
• architektura Gryfowa (zabytki, budowle, 
charakterystyczne dla miasta detale architekto-
niczne),
• ludzie (mieszkańcy Gryfowa),
• ciekawe miejsca, wydarzenia związane z na-
szym miastem.

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

Poznaj miasto moje – 
konkurs dla mieszkańców

Szanowna Redakcjo!
Chciałbym pogratulować pomysłu dyrekcji gryfowskiego Gimnazjum na zorganizowanie zajęć 

uczących młodych ludzi podstaw sztuki gotowania. Cieszy mnie, że ktoś w końcu zauważył, że 
to ważny, zapomniany w naszych szkołach obszar wiedzy. Rozumiem uprzywilejowaną pozycję 
języków obcych i informatyki, sam należę do pokolenia, które mogło o tym jedynie pomarzyć., 
ale nie samą teorią przecież człowiek żyje. Lekcje gotowania, w których uczestniczy moja córka, 
przypomniały mi zajęcia praktyczno-techniczne (ZPT), ważny element szkolnej rzeczywistości 
mojego dzieciństwa. Prowadzili je: pani Janina Pszczoła dla dziewcząt i pan Tadeusz Podolski 
dla chłopców. To była enklawa praktyki w mocno steoretyzowanej polskiej szkole lat 80-tych. 
Uczyliśmy się zbijać karmniki, dziewczyny natomiast pastować podłogi i szyć na maszynie czy ce-
rować. Dzięki zajęciom z panią Burbul moja córka potrafi już upiec pierniki na Boże Narodzenie, 
zrobić prostą sałatkę. Myślę, że ważną rolę odgrywa tu osobowość nauczyciela, bo dzieci z chęcią 
przygotowują się do zajęć i wiedzę, którą wynoszą, wykorzystują praktycznie w domu. Brawa za 
pomysł! W napiętych grafikach naszych gimnazjalistów na pewno powinien znaleźć się czas na 
tak zaproponowaną praktykę

Pochwała sztuki kulinarnej

ojciec gimnazjalistki

Gotuj z Przystupą
List ojca gimnazjalistki wprowadził nas w klimat kulinariów, którymi chcielibyśmy 

Państwa zainteresować w tym numerze. Mamy bowiem niecodzienną okazję, korzystając 
z uprzejmości Notatnika Świeradowskiego, gościć na naszych łamach nietuzinkową po-
stać w tej dziedzinie – kucharza Szymona Przystupę. Ma 29 lat, urodził się i wychował  
w Lublinie. Kucharzem został jako 16-latek w restauracji Old Pub na lubelskiej Starówce. 
Ukończył szkołę gastronomiczną w Lublinie, tam też odbywał praktyki: w hotelach Vic-
toria i Europa oraz w podlubelskim Dworze Anny. Ukończył Akademię Kurta Schellera 
w Warszawie, przeszedł też szkolenie w warszawskim hotelu Sheraton. Swoje kwalifika-
cje doskonalił następnie w Kopenhadze, Hamburgu i irlandzkim Doolin (w restauracji 
odległej o 150 m od oceanu). Był kucharzem w restauracji The News na wrocławskim 
rynku i w Pałacu Borowa pod Wrocławiem. W styczniu br. objął funkcję szefa kuchni  
w hotelu Biały Kamień, a w planach ma przystąpienie – jako drugi Polak – do Académie 
Nationale de Cuisine (akademia kuchni narodowej, istniejąca od 1901 r.)

Ludzie pytają mnie, jak w kuchni można 
funkcjonować bez gotowych mieszanek przy-
prawowych, takich jak Vegeta czy Kucharek, 
skoro wymyślono je właśnie po to, by ułatwiać 
życie. I co w takim razie mają sypać do zup 
i mięs? Przypraw wręcz trzeba używać, tyl-
ko omijając szerokim łukiem te uniwersalne 
mieszanki fabryczne, pasujące do ryb, kurcza-
ków, wieprzowiny, wołowiny itd. Podstawą 
moich przypraw w kuchni są: sól (kamienna 
lub morska), pieprz (zawsze świeżo mielony, 
w kupiony ziarnkach, nazwa producenta nie 
jest ważna, pieprz to pieprz, zwykle biorą go  
z którejś z upraw południowo-amerykańskich)  
i świeże zioła. Jeśli w zimie zioła są zbyt drogie, 
powinniśmy zrobić sobie zapas latem czy jesie-
nią, susząc je nad kuchnią i zamykając nawet  
w zwykłym słoiku. O jakich ziołach myślę?  
O bazylii, rozmarynie, cząbrze, oregano, ty-
mianku, lubczyku, nie zapominając oczywi-
ście o naszej zielenince, czyli natce pietruszki  
i kopru (które możemy opcjonalnie zamrozić). 
Wszystkie te zioła możemy też wyhodować so-
bie w ogródku lub na balkonie, w ostateczności 
na parapecie w kuchni, a nasionka bez problemu 
dostaniemy w każdym sklepie ogrodniczym.

Reszta to już tylko kwestia fantazji i wy-
obraźni, która powinna nam towarzyszyć  

w kuchni. Jak, dla przykładu, skomponować 
mieszankę do ryb? Bierzemy koper, sól, odro-
binę cukru, cząber, bazylię i pieprz, wszystko 
mieszamy, posypujemy tym rybę, odstawiamy 
na godzinę do lodówki i smażymy, dusimy 
lub parujemy. A zestaw do karkówki? Sól, 
pieprz, odrobina miodu, odrobina rozmarynu, 
tymianek. Składniki mieszamy z miodem, na-
cieramy mocno karczek, wkładamy do lodówki 
na 20 minut, po czym dusimy, smażymy lub 
pieczemy. Wystrzegajmy się przypraw, jakie 
często widujemy w reklamach TV, takich 
jak kostki rosołowe czy mięsne. Oczywiście, 
podczas zakupów nie zawsze mamy czas na 
lekturę składu, ale warto czasami zajrzeć na 
odwrotną stronę torebki, gdy np. sprawdzamy 
datę ważności. Dowiemy się wtedy, czego tak 
naprawdę używamy w kuchni: nadmanganianu 
sodu, benzoesanu sodu, glutaminianu sodu, 
nukleotydów, barwników typu E i tylko 40-50 
proc. naturalnych przypraw. Gdy decydujemy 
się na zakup suszonych przypraw w torebecz-
kach, to upewnijmy się, że zawierają 100 proc. 
czystego produktu; jeśli napisane jest, iż to-
rebka zawiera suszoną pietruszkę, to w środku 
jest tylko suszona pietruszka! Tym, którzy nie 
wyobrażają już sobie gotowania bez mieszanek 
wegetopodobnych, proponuję, by sobie sami 
taką stworzyli. To jest klasyczna mieszanka su-
szonych warzyw bez soli (można ją spotkać w 
sklepach warzywniczych), które wysypujemy 

do miski, lekko posypujemy solą, mieszamy  
i nasz mix jest gotowy do użycia wedle uzna-
nia. Myślę, że w miarę nabywania doświadczeń 
każdy kucharz sam potrafi skomponować sobie 
zestawy pasujące do mięs, ryb, warzyw, bigosu 
itp. Wspomniałem ostatnio, że są dwie najlep-
sze kuchnie na świecie – francuska i naszych 
babć. Francuską chwilowo sobie podarujmy, 
tymczasem sięgnijmy do babcinego skarbca  
i uwarzmy rosół.
 Składniki na 4-6 osób: Jedna kura, jeden 
korpus kaczki – 30 dag, wołowina z koś-
cią (szponder) – 80 dag, pół kilo marchwi, 
korzeń pietruchy – 30 dag, seler – 30 dag, 
trzy średnie cebule, trzy liście laurowe, kil-
ka ziarenek ziela angielskiego, sól, pieprz  
i lubczyk do smaku.
 Przygotowanie: mięsa myjemy pod zimną 
wodą, wrzucamy do gara, zalewamy zimną 
wodą, nastawiamy na palnik lub płytę cera-
miczną, czekamy, aż zawrze, zgarniamy pierw-
sze szumowiny, dodajemy obrane warzywa  
w całości, liść, ziele oraz lubczyk. Gotujemy 
to ok. 15 min, w tym czasie obraną cebulę 
opalamy nad ogniem, a jeśli mamy tylko płytę 
ceramiczną – wystarczy potrzymać na suchej 
patelni (opalona cebula nadaje rosołowi kla-
syczny żółty kolor), dodajemy ją do wywaru, 
który doprawiamy solą i pieprzem, i gotujemy 
ok. 3 godzin na bardzo małym ogniu – nie 
przykrywając garnka! Jeśli po ściągnięciu 
pierwszej szumowiny pojawią się następne, 
nie należy ich ściągać, ponieważ szumowi-
na z drobiu to czyste białko, a białko klaruje 
rosół. Wystarczy lekko potrząsnąć garnkiem, 
szum spadnie na dno i wyklaruje zupę. Do tak 
przygotowanego rosołu możemy użyć kupnego 
makaronu, najlepiej „nitki babuni”, ale skoro 
od wielkiego dzwonu zdecydowaliśmy się już 
rosół ugotować, poświęćmy jeszcze odrobinę 
czasu na zrobienie makaronu własnymi rę-
kami. Smacznego! A w następnej pogadance 
zajmiemy się sosami.

Przyprawy

P.

Szymon Przystupa
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To już drugie tak tragiczne zdarzenie w na-
szym regionie, które nie oszczędziło siedlisk 
ludzkich. Tym razem o sporym szczęściu mogą 
mówić mieszkańcy jednej z zabytkowych rene-
sansowych kamienic gryfowskiego rynku, którzy 
cudem ocaleli z pożaru swojego domostwa.

Wszystko zaczęło się niepostrzeżenie. Noc 
21 stycznia była taka jak to zwykle zimową porą 
bywa – ludzie dogrzewali swoje mieszkania, szy-
kując się też do nocnego spoczynku. W renesan-
sowej kamienicy w samym sercu Gryfowa nikt 
z mieszkańców także nie myślał o tym, że coś 
może zakłócić ich wieczorny spokój. Tuż przed 
godziną 23.00 zauważono gęsty dym unoszący 
się nad jedną z kamienic nad południową pierzeją 
gryfowskiego rynku.
– Nagle usłyszeliśmy trzaski. Okazało się, że to 
już dachówki leciały, wszystko było w ogniu. 
Pobiegłam z córką na górę do sąsiada miesz-
kającego nade mną, by sprawdzić co się dzieje  
i zobaczyłyśmy, że pół strychu już było zajęte przez 
ogień. A na koniec zawalił się sufit i wszystek gruz 
runął do pokoju córki – mówi zrozpaczona pani 
Barbara Olszewska.

Został wyłączony dopływ prądu i gazu,  
a o sprawie natychmiast powiadomiona została 
straż pożarna. Na miejsce zdarzenia skierowane 
zostały dostępne siły i środki. Jako pierwsze 
przybyły do pożaru dwa zastępy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gryfowie Śl. Po rozpoznaniu 
okazało się, że pożarem objęta jest najwyższa 
kondygnacja budynku wraz z poddaszem oraz 
częścią dachu. Natychmiast strażacy rozpoczęli 
gaszenie. Po kilkunastu minutach dojechały ko-
lejne jednostki straży pożarnej. 
– Działania zakończono około godz. 4 nad ranem. 
W sumie w zdarzeniu brały udział dwa zastępy  
z Państwowej Straży Pożarnej z Lwówka Śląskie-
go wraz z drabiną, dwa zastępy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z Gryfowa, dwa zastępy Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Mirska i jeden zastęp z Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Rząsin – mówi Krzysztof 
Król, prezes OSP w Gryfowie Śl.

W wyniku pożaru spaleniu uległa 1/3 dachu  
i mieszkanie na poddaszu. Drugi lokal wraz z 

cukiernią bardzo poważ-
nie zostały zalane wodą  
w wyniku akcji gaśni-
czej. Przyczyny pożaru 
bada policja. 

W budynku zamiesz-
kiwało w sumie 5 rodzin, 
które natychmiast zosta-
ły ewakuowane. Szybkie 
dostrzeżenie zagrożenia 
i interwencja strażaków 
uniemożliwiły przedosta-
nie się ognia na sąsiednie 
budynki, z których jeden 
był w ostatnim czasie 
odnawiany w ramach 
programu rewitalizacji 
miasta. Mimo wszystko 
straty są ogromne a samo 
miejsce przypomina ist-
ne pobojowisko. 
– U mnie jest wszystko 
zniszczone, meble są za-
moknięte, a nowa wykła-
dzina do wyrzucenia – 
mówi pani Barbara. – Nie 
wiem co to będzie. Dosta-
niemy zastępcze miesz-
kanie na czas remon-
tu, ale co ja mogę wyre-
montować? Za co? Nasze 
mieszkanie nie było na-
wet ubezpieczone.

Kobieta wciąż nie może się otrząsnąć z tego 
wszystkiego co ją spotkało. Pani Barbara – jak 
sama mówi – żyje tylko z niskiej renty i z tego co 
dorobi dodatkowo jej mąż. Perspektywy zatem 
nie przedstawiają się różowo. Na tyle na ile to 
możliwe, chce pomóc także i miejscowy samo-
rząd. Przede wszystkim starając się uporządko-
wać pogorzelisko.
– Bardzo chcielibyśmy pomóc ofiarom tego po-
żaru, ale budżet naszej gminy jest w tym roku 
tak szczupły, że niestety na jakąś większą pomoc 
pogorzelcom po prostu nie ma pieniędzy. Pro-

O mały włos

ponowaliśmy doraźne miejsce zakwaterowania 
w świetlicy środowiskowej, ale nikt nie skorzy-
stał – rozkłada bezradnie ręce burmistrz Olgierd 
Poniźnik. – Budynek był ubezpieczony, więc to 
powinno w znacznej mierze pokryć koszty napra-
wy zniszczeń.

Poza tym mieszkańcy mogą liczyć także na 
zaradność i pomoc zarządcy wspólnoty miesz-
kaniowej, który osobiście wraz ze swoją ekipą 
oglądał zniszczenia, notując szczegółowo zakres 
niezbędnych prac remontowych.
– Jako zarządca będę się starał przede wszystkim 
o dofinansowanie zabezpieczenia tego dachu.  
W dalszej kolejności o środki kredytowe, a na-
stępnie trzeba będzie przystąpić do zabezpiecze-
nia budynku, żeby ludziom tutaj nie padał deszcz, 
śnieg, czy nie doskwierał mróz – mówi Piotr 
Wolniewicz z Agencji Nieruchomości „DO-
MATOR”, zarządca kamienicy. – Potem trzeba 
będzie usunąć nadpaloną więźbę oraz belki stro-
powe i wykonać nowe pokrycie dachowe. 

W przypadku tego pożaru można mówić  
o dużym szczęściu. Wszak serce Gryfowa to 
cenne zabytkowe kamienice, które pamiętają nie 
jeden epizod z jego długiej historii. Wystarczyło 
przecież jakieś niedopatrzenie, czy zbyt późne 
zaalarmowanie pożarników i w jednej chwili 
spłonęłoby pół miasta. Byłaby to rozpacz po-
równywalna z wojenną pożogą lub z pożarami, 
jakie kilkaset lat temu nawiedzały miasta z ciasną 
zabudową jaką posiada Gryfów czy Lubań.

Artur Grabowski
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Z ogromną przyjemnością informuję o kolej-
nym sukcesie Dziecięco-Młodzieżowej Pracowni 
Plastycznej w M-GOK, w Gryfowie Śląskim :) 
Praca młodej artystki, Nikoli Szukiewicz, została 
zakwalifikowana do wystawy Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego "Aniołowo". Na ponad 700 
prac, nadesłanych z całej Polski, to ogromne wyróż-
nienie! Gratuluję i życzę dalszych osiągnięć.

Różnie z tym w różnych gminach bywa, 
ale tytuły prasowe wydawane przez jednostki 
samorządu terytorialnego podobnie, jak nie-
zależna prasa powinny spełniać podstawowy 
standard dziennikarstwa, a mianowicie rzetelnie 
informować społeczeństwo, o tym co się w sa-
morządzie dzieje. Teoretycznie ujmując, jeżeli 
redaktorzy oraz dziennikarze takich tytułów pra-
sowych podlegają służbowo przedstawicielom 
władzy lokalnej, to nie są w stanie rzetelnie in-
formować o działalności swoich przełożonych, 
ani ich kontrolować, tymczasem to właśnie jest 
najważniejszą funkcją prasy lokalnej. 

W poprzedniej kadencji burmistrz Olgierd 
Poniźnik postawił na nieingerowanie w dzia-
łalność finansowanej przez samorząd gazety, 
powołanie niezależnego zespołu redakcyjnego 
i mimo, iż redaktor naczelny jest jego pod-
władnym, Kurier zaczął żyć własnym życiem. 
Do czasu jednak, czyli do chwili kiedy okazało 
się, że pisane przeze mnie relacje z sesji Rady 
Miejskiej nie podobają się niektórym radnym.   
I nie o styl tu chodzi, a o informacje, jakie zosta-

ły podane, a wg niektórych nie powinny zostać 
ujawnione. Pomimo, że wypowiedział się w tej 
sprawie radca prawny, który nie zauważył nicze-
go nieprawidłowego w podawaniu informacji 
jawnych opinii publicznej, usłyszałem zarzuty, 
co do mojej rzetelności dziennikarskiej. 

Według art. 1 ustawy Pra wo prasowe „prasa, 
zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Pol-
skiej korzysta z wolności wypowiedzi i urze-
czywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego 
informowania, jawności życia publicz nego 
oraz kontroli i krytyki społecznej”.

Jak do powyższego ma się fakt informowa-
nia społeczeństwa o tym, jak radni głosują na 
sesji w ważnych sprawach? Zastanówmy się, 
czy ma wyborca prawo wiedzieć, jak głosuje 
wybrany przez niego radny czy też nie? Z pro-
tokołów umieszczonych w internecie wyborca 
się tego nie dowie. Pytam więc, skąd się ma 
dowiedzieć? Skoro głosowanie jest ważne,  
a wyborca chce wiedzieć, to co? Głosowania na 
sesji są jawne, sesje są otwarte, każdy ma prawo 
przyjść i zobaczyć, co się na nich dzieje. Ale 

Mówią, że pies jest najlepszym przyjacielem 
człowieka. I pewnie mają rację, szkoda jednak, 
że człowiek nie jest najlepszym przyjacielem psa.  
Że nie potrafi o niego zadbać, zapewnić mu bez-
pieczeństwa, a przy okazji bezpieczeństwa innym 
ludziom. W Gryfowie jest mnóstwo ignorantów 
psiego tematu, będących jednocześnie właściciela-
mi czworonogów. Psy biegają beztrosko po ulicach 
powodując zagrożenie dla innych ludzi, a także w 
ruchu drogowym. Jak poinformowała nas tele-
fonicznie czytelniczka, wyjątkowo makabryczne 
zdarzenie miało miejsce 11 stycznia na ul. Oldzań-
skiej. Duży, bez kagańca i smyczy pies, rzucił się na 
mniejszego pieska i bestialsko go zagryzł. Wszystko 
działo się na oczach dziecka oraz przechodniów, na 
których padł blady strach. No bo jeżeli bestia rzuciła 
się na pieska, to jaka jest gwarancja, że nie napadnie 
na człowieka?

Właścicielka niebezpiecznego psa otrzymała 
mandat karny za brak nadzoru nad posiadanym 
zwierzęciem zgodnie z artykułem 77 Kodeksu Wy-
kroczeń w wysokości 200 zł, a pies został poddany 
14-dniowej obserwacji przez lekarza weterynarii,  
w miejscu pobytu.

O obowiązkach właścicieli psów mówi także 
obowiązująca w naszym mieście Uchwała nr 
LXXIV/260/06 Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski z dnia 27 września 2006 r. w sprawie regu-
laminu  utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy i Miasta Gryfów  Śląski, szczególnie zaś art. 
22:
„1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących 
zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów
•zarejestrowanie w Urzędzie Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski  w terminie 14 dni od wejścia w po-
siadanie psa; wpis w rejestrze obejmuje następujące 
dane: imię i nazwisko właściciela, adres właściciela, 
numer identyfikacji nadany psu, imię psa ,
•wyposażenie psa w obroże, a w przypadku ras 
uznanych za agresywne – w kaganiec, 

Rzetelność informacji czy cisza w eterze?
czy naprawdę musi się fatygować (zważywszy, 
że sesje odbywają się w godzinach pracy), by 
zobaczyć, kto jak głosuje? Czy też może rzetel-
nie powinni go o tym poinformować sami radni, 
mając do dyspozycji narzędzie medialne pt. 
„Kurier Gryfowski”? 

Piszę ten felieton, jako czytelnik i były sa-
mozwańczy, jak się okazało, współpracownik 
Kuriera Gryfowskiego. Piszę i mam nadzieję, 
że zespół redakcyjny go zamieści, tak, jak za-
mieszczane są inne teksty i listy od mieszkań-
ców. Piszę, żeby poinformować tych, którzy 
być może wciąż tego nie wiedzą, że działania 
samorządu powinny być przejrzyste. W wielu 
miastach głosowania na sesjach są rejestrowa-
ne przez elektroniczne urządzenia, by miesz-
kańcy mogli radnych sprawdzać. Dziwne, że 
u nas wciąż rodzi to takie żywe kontrowersje. 
Ewentualnej polemiki z moim subiektywnym 
stanowiskiem w sprawie głosowania oczekuję 
na łamach Kuriera Gryfowskiego.

•prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej 
za agresywną lub w inny sposób zagrażającą oto-
czeniu – nałożonym kagańcu,
•opłacanie podatku posiadania psów, którego 
wysokość ustala corocznie Rada Miejska Gminy 
Gryfów Śląski,
•systematyczne szczepienie przeciwko wściekliź-
nie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z  dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt (Dz. U. nr 69, 
poz. 625), która nakłada obowiązek szczepienia 
psów w wieku powyżej trzech miesięcy okazywa-
nie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, 
policyjnych, straży miejskiej zaświadczenia o prze-
prowadzonym szczepieniu ,
•uzyskanie zezwolenia burmistrza na utrzymywa-
nie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treś-
cią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z 28 kwietnia 2003 roku w sprawie 
wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. 
U. Nr 77, poz.687)
2.w odniesieniu  do wszystkich zwierząt domo-
wych:
•stały i skuteczny dozór,
•niewprowadzanie zwierząt do obiektów uży-
teczności publicznej, z wyłączeniem obiektów 
przeznaczonych dla zwierząt takich jak lecznice, 
wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób 
niewidomych, korzystających z pomocy psów – 
przewodników, 
•niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny 
placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, 
kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie 
odrębnych uchwał rady gminy,
•zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi  dopusz-
czalne jest tylko na terenach zielonych i specjalnie 
oznakowanych, w sytuacji gdy właściciel ma moż-
liwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, 
nie dotyczy ono psów ras uznawanych za agresyw-
ne,
•zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów 
ze smyczy na terenie nieruchomości  może mieć 

miejsce w sytuacji gdy nieruchomość  jest ogro-
dzona w sposób  uniemożliwiający jej opuszczenie 
przez psa  i wykluczający dostęp osób trzecich  
odpowiednio oznakowaną tabliczką ze stosownym 
ostrzeżeniem,
•natychmiastowe usuwanie przez właścicieli 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta 
domowe w obiektach i na innych terenach przezna-
czonych do użytku publicznego a w szczególności 
na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, te-
renach zielonych itp.; nieczystości te, umieszczone 
w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozpado-
wi torbach mogą być deponowane w komunalnych 
urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie 
to nie dotyczy niewidomych, korzystających z psów 
przewodników,
•niedopuszczanie do zakłócenia ciszy i spokoju 
przez zwierzęta domowe...”.

A wracając do wydarzenia na ul. Oldzańskiej 
oraz innych spraw, gdzie w grę wchodzi zagrożenie 
ze strony agresywnych czworonogów, poprosiliśmy 
strażnika miejskiego o odpowiedź, co w świetle pra-
wa można z tym zrobić. Okazuje się, że w takich 
przypadkach obowiązuje właśnie art. 77 KW o tre-
ści „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, 
podlega karze grzywny do 250 złotych...” Jeżeli więc 
widzimy wałęsającego się bez opieki psa, który po-
woduje zagrożenie naszego bezpieczeństwa, należy 
zgłaszać to straży miejskiej lub policji. Każde takie 
zgłoszenie będzie kosztować właściciela psa 200 zł. 
Inne kwestie, jak np. odszkodowania, rozstrzygane 
są wyłącznie na drodze cywilnej.

Pies równa się odpowiedzialność

Aniołowo

ms

Dariusz Wojciechowski

TABELA  GRUPY  II

L.p. Drużyna   1   2   3   4 Mecze Pkt Bramki  Miejsce

 1. Ślęza
Wrocław II

   1:0   6:0   2:3  3  6  9:3    II
 2. Warta

Bolesławiecka
  0:1   3:0   3:2   3  6  6:3    III

 3. Gryf
Gryfów Śl.

  0:6   0:3
  

  2:3  3  0  2:12   IV
 4. Czarni

Lwówek Śl.
  3:2   2:3   3:2

 

 3  6  8:7     I
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Turniej o puchar przechodni Hotelu "Stacja nad Kwisą"

Półfinały i mecze o miejsca:
Mecz o VII miejsce: 
Gryf Gryfów Śl.  – Różanka Wrocław 2:1
Półfinał „A”: 
Ślęza I Wrocław – Ślęza II Wrocław 4:2
Półfinał „B”:
Włókniarz  Leśna – Czarni Lwówek 1:4
Mecz o V miejsce: 
Street J. Gora – Warta Bolesławiecka  1:1  
(2:3 po rzutach karnych)
Mecz o III  miejsce:
Ślęza II Wrocław – Włókniarz Leśna 0:4 
Mecz o I miejsce:
– Ślęza I Wrocław – Czarni Lwówek Śl. 1:1  
(5:4 po rzutach karnych)

Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy zawodnik – Mateusz Zatylny (Czarni Lwówek Śl.)   
Najlepszy bramkarz  – Przemysław Salamaga (Ślęza II Wrocław)
Król Strzelców – Mateusz Janas (Ślęza I Wrocław) 
– 9 bramek w turnieju

GRUPA  I

1. Ślęza Wrocław I
2. Różanka Wrocław
3. Włókniarz Leśna
4. Stree Squard Jelenia Góra

  GRUPA  II

1. Ślęza Wrocław II
2. Warta Bolesławiecka
3. GRYF Gryfów Śląski
4. Czarni Lwówek Śląski

1-2 godz. 10.00 -Ślęza I     5 - Różanka      0 1-2 godz. 10.12- Ślęza II      1 - Warta B.        0
3-4 godz.10.24- Street        2 -  Leśna         0 3-4godz. 10.36- Gryf            2 -Czarni            3
2-3godz.10. 48-  Różanka   0 - Leśna           2 2-3godz. 11.00 – Warta         3 -Gryf               0
1-4 godz.11.12 – Ślęza I     2 - Street J.G.    1 1-4godz. 11.24 – Ślęza II      2 -Czarni            3
1-3 godz.11.36 – Ślęza I     3     - Leśna           0 1-3godz. 11.48 -  Ślęza II      6 -Gryf               0
2-4godz. 12.00 -  Różanka 0 - Street J.G.    0 2-4godz. 12.12 -  Warta B.    3 -Czarni            2

TABELA  GRUPY  I

L.p. Drużyna   1   2   3   4 Mecze Pkt Bramki  Miejsce

 1. Ślęza 
Wrocław I

   5:0    3:0   2:1   3  9 10:1    I
 2. Różanka

Wrocław
   0:5   0:2   0:0   3  1  0:7     IV

 3. Włókniarz 
Leśna

  0:3    2:0   1:1   3  4  3:4      II
 4. Street 

Jelenia Góra
  1:2   0:0    1:1   3  2  2:3    III

TABELA  GRUPY  II

L.p. Drużyna   1   2   3   4 Mecze Pkt Bramki  Miejsce

 1. Ślęza
Wrocław II

   1:0   6:0   2:3  3  6  9:3    II
 2. Warta

Bolesławiecka
  0:1   3:0   3:2   3  6  6:3    III

 3. Gryf
Gryfów Śl.

  0:6   0:3
  

  2:3  3  0  2:12   IV
 4. Czarni

Lwówek Śl.
  3:2   2:3   3:2

 

 3  6  8:7     I

     

30 stycznia odbył się  I Turniej Piłki Halowej o Puchar Przechod-
ni Hotelu „Stacja nad Kwisą”. W turnieju wzięło udział 8 zespołów: 
Czarni Lwówek, Gryf Gryfów Śląski, Różanka Wrocław, Street Squad 
Jelenia Góra, Ślęza I Wrocław, Ślęza II Wrocław, Warta Bolesławie-
cka i Włókniarz Leśna. Drużyna Gryfa w grupie, w której grała zajęła 
ostatnie 4 miejsce. W końcowej klasyfikacji po zwycięskim meczu 
z Różanką Wrocław ostatecznie zajęła przedostatnie 7 miejsce. Cały 
turniej wygrał zespół Ślęzy I Wrocław, który w finale pokonał Czar-
nych Lwówek 5:4 po rzutach karnych, gdyż w regulaminowym czasie 
gry i dogrywce nie wyłoniono zwycięzcy. Organizatorzy cieszą się, że 
dopisała frekwencja na widowni.

Zawodnicy Gryfa z pamiątkowym dyplomem.

Mecz o 7 miejsce: „Gryf” Gryfów – Różanka Wrocław.

Oprac. Arkadiusz Cichoń
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W SP w Gryfowie

Wydarzyło się w SP  18 grudnia uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim, wystąpili 
w przedstawieniu jasełkowym (fot. poniżej) dla osób przebywających w Zakładzie 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Gryfowie Śląskim. Przedstawienie było przygotowa-
ne pod kierunkiem niżej podpisanej oraz Teresy Chariton. Po występie uczniowie 
wręczyli pacjentom kartki świąteczne oraz odwiedzili na salach starsze osoby, które  
z powodów zdrowotnych nie mogły przyjść na przedstawienie.

***
Od 15 listopada do 10 grudnia w gryfowskiej SP była organizowana zbiórka słodyczy  

i środków chemicznych dla Domu Dziecka w Jeleniej Górze. W akcję zaangażowali się na-
uczyciele: Łucja Kondek, Ewa Kasprzak, Teresa Polesiak i niżej podpisana. 20 grudnia zebrane 
rzeczy zostały przewiezione do Domu Dziecka. Dziękujemy wszystkim rodzicom i uczniom 
za duże zaangażowanie w to przedsięwzięcie.

Sportowe osiągnięcia 
drużyn SP

Pierwszy semestr roku szkolnego 2010- 
2011 obfitował w zawody sportowe. Szkoła 
Podstawowa w Gryfowie była organizatorem 
większości uroczystości sportowych. 

Oto podsumowanie osiągnięć naszych ucz-
niów:

16 i 17 listopada 2010 roku, pod patronatem 
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowe-
go w Gryfowie Śląskim, odbyły się zawody 
powiatowe w mini piłce ręcznej dziewcząt  
i chłopców. 

W zawodach tych wystąpiły 4 drużyny 
dziewcząt (SP nr 3 Lwówek Śląski, SP Rębi-
szów, SP Lubomierz, SP Gryfów Śląski) oraz  
4 drużyny chłopców (SP nr 3 Lwówek Śląski, 
SP Mirsk, SP Lubomierz, SP Gryfów Śl.) 
Wyniki spotkań:
Dziewczęta: 
1. SP nr 3 Lwówek Śląski (awans na szczebel 
strefy jeleniogórskiej)
2. SP Rębiszów
3. SP Gryfów Śląski

Wyniki spotkań:
Dziewczęta: 
1. SP Lubomierz (awans na szczebel strefy 
jeleniogórskiej)
2. SP Gryfów Śląski
3. SP Rębiszów
4. SP nr 2 Lwówek Śląski
Chłopcy:
1. SP Gryfów Śląski (awans na szczebel strefy 
jeleniogórskiej)
2. SP Lubomierz
3. SP Mirsk
4. SP Płóczki Górne

Kolejne zawody powiatowe, tym razem  
w mini piłce koszykowej dziewcząt i chłopców, 
odbyły się14 i 16 grudnia. Wystąpiły w nich 4 
drużyny dziewcząt (SP nr 2 Lwówek Śląski, SP 
Rębiszów, SP Lubomierz, SP Gryfów Śląski) 
oraz 4 drużyny chłopców (SP Płóczki Górne, 
SP Mirsk, SP Lubomierz, SP Gryfów Śląski) 

Wyniki spotkań:
Dziewczęta: 
1. SP Gryfów Śląski (awans na szczebel strefy 
jeleniogórskiej)
2. SP Rębiszów
3. SP Lwówek Śląski
4. SP Lubomierz
Chłopcy:
1. SP Gryfów Śląski (awans na szczebel strefy 
jeleniogórskiej)
2. SP Lubomierz
3. SP Mirsk
4. SP Płóczki Górne

4. SP Lubomierz
W drużynie dziewcząt SP Gryfów Śląski 

grają: Weronika Wysopal, Patrycja Werkow-
ska, Katarzyna Kotarba, Dorota Mazur, Domi-
nika Wojtkun, Wiktoria Moszumańska, Anna 
Petrykowska, Patrycja Rękawik, Karolina 
Olejarz, Dominika Kądziołka, Justyna Traube, 
Agata Wójcik. Opiekunem zespołu jest Miro-
sław Mleczek.
Chłopcy:
1. SP Gryfów Śląski (awans na szczebel strefy 
jeleniogórskiej)
2. SP nr 3 Lwówek Śląski
3. SP Lubomierz
4. SP Mirsk

W drużynie chłopców SP Gryfów Śląski 
grają: Adrian Schonung, Paweł Całko, Eryk 
Chrapek, Mateusz Baszak, Mateusz Czerwiń-
ski, Piotr Bursacki, Alan Kowalski, Kamil 
Walenciak, Marek Wiedro, Oskar Józiak, Pa-
tryk Krawczyk. Opiekunką zespołu jest Anna 
Łukasik.

Zawody powiatowe w mini piłce siatkowej 
dziewcząt i chłopców odbyły się 7 i 8 grud-
nia 2010 roku pod patronatem Powiatowego 
Szkolnego Związku Sportowego w Gryfowie 
Śląskim. 

W zawodach tych wystąpiły 4 drużyny 
dziewcząt (SP nr 2 Lwówek Śląski, SP Rębi-
szów, SP Lubomierz, SP Gryfów Śląski) oraz 
4 drużyny chłopców (SP Płóczki Górne, SP 
Mirsk, SP Lubomierz, SP Gryfów Śląski) 
 

Mini piłka koszykowa

Mini piłka siatkowa

Mini piłka ręczna

Uczennica klasy VI a Anna Szostak otrzymała wyróż-
nienie (fot. powyżej) w Powiatowym Konkursie na Szop-
kę Betlejemską, organizowanym w Szkole Podstawowej  
w Niwnicach.

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowanie panu Stanisławowi Sawczakowi
za ufundowanie czekolad dla dzieci z Domu Dziecka w Jeleniej Górze.

Teresa Chariton i Agnieszka Lewandowska – nauczycielki 
ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim

Agnieszka Lewandowska   



LUTY 2011   KURIER GRYFOWSKI   13

W dniach 4-5 stycznia 2011 r. odbyła się wycieczka dydaktyczna ucz-
niów klas: IV-VI Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim. Opiekunami 
dwudziestoosobowej grupy dzieci byli nauczyciele Łukasz Mazur  
i Marta Kowalska. Wycieczka odbyła się w ramach realizacji kolejne-
go z zadań wynikających z projektu pn. „Dolnośląska szkoła liderem 
projakościowych zmian w polskim systemie edukacji.” Wycieczka 
rozpoczęła się 4 stycznia o godzinie 5.40 i trwała do godz.19.30 dnia 
następnego. Ponieważ forma ta miała mieć charakter dydaktyczny, 
organizatorzy założyli następujące cele: 
•rozbudzanie zainteresowań naukami matematyczno-przyrodniczy-
mi poprzez zwiedzenie Obserwatorium Astronomicznego i Wieży 
Matematycznej,
•poznanie zasad funkcjonowania planetarium, rozwijanie zaintereso-
wań astronomicznych, 
•rozwijanie dociekliwej i efektywnej postawy badawczej poprzez 
udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych 
wrocławskich uczelni,
•poznawanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naukowego 
Wrocławia poprzez zwiedzanie miasta i jego zabytków,
•poznawanie zastosowań technologii informatycznych poprzez ob-
serwację prezentacji multimedialnych prezentowanych w Panoramie 
Racławickiej i Wrocławskim ZOO,
•rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz rozbudzanie poczucia odpowie-
dzialności poprzez udział w zajęciach edukacyjnych we Wrocławskim ZOO,
•praktyczne wykorzystanie wiedzy poprzez odczytywanie planu miasta  
i obliczanie odległości między zwiedzanymi miejscami,
•przygotowanie do dalszego kształcenia poprzez kontakt z wyższymi, wroc-
ławskimi uczelniami oraz wykładowcami i studentami.

Po dotarciu na miejsce pierw-
szym punktem programu było 
zwiedzanie Ossolineum i udział  
w prezentacji medialnej poświę-
conej epopei Adama Mickiewicza 
„Pan Tadeusz”. Następnie odbyły 
się zajęcia na Politechnice Wroc-
ławskiej, podczas których dzieci 
poznawały magiczny świat fizyki  
i ciekawostki matematyczne. Stam-
tąd grupa udała się w kierunku 
Hali Stulecia. Dzieci  zostały zapo-
znane z historią powstania obiektu  
i jego obecnym przeznaczeniem.  
Po spacerze przez Park Szczytnicki, 
kolejnym punktem programu było 

spotkanie w Planetarium Obser-
watorium Astronomicznego, gdzie 
dzieci uczestniczyły w prezentacji: 
Bogactwo obiektów nocnego nieba. 
Około godziny 16.15 po zakwatero-
waniu w miejscu noclegu, wyciecz-
ka udała się w kierunku Rynku 
Wrocławskiego w poszukiwa-
niu wrocławskich krasnali. Po 
kolacji od godziny 18.30 dzieci 
przebywały w miejscu noclegu 
mając czas na wymianę wrażeń 
z pierwszego dnia wycieczki. 

Drugi dzień rozpoczął się 
od spotkania z przewodni-
kiem i zwiedzania Ostrowa 

Wycieczka dydaktyczna

Magiczny świat fizyki i ciekawostki matematyczna – Politechnika Wrocławska

Tumskiego – Katedry św. Jana 
Chrzciciela,  Kościoła Najświętszej 
Marii Panny na Piasku, Rynku, 
gotycko-renesansowego Ratusza, 

kamieniczek „Jaś i Małgosia”, 
romańskiego Portalu Ołbińskiego, 
Placu Solnego. Stąd wycieczka uda-
ła się do Panoramy Racławickiej, a 
po zwiedzeniu obiektu pod Pomnik 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Po obie-
dzie ostatnim punktem programu 
było Wrocławskie  ZOO. Tu dzieci 
odwiedziły Małpiarnię i Motylarnię 
oraz zoologiczny dzieciniec. 

Wyjazd z Wrocławia w kierun-
ku Gryfowa nastąpił o godz. 16.15. 
Mimo trwającej ponad trzy godziny 

Wizyta w Ossolineum.
podróży, czas płynął szybko, bo   
wypełniła go wymiana wrażeń  
z tych dwóch, pełnych emocji dni. 
Po podsumowaniu wycieczki i po-
żegnaniu, dzieci  zostały odebrane 
przez rodziców.

Wycieczka bardzo się dzieciom 
podobała. Różnorodność zajęć 

zarówno pod względem form jak 
i tematyki sprawiła, że każde  
z nich znalazło dla siebie atrakcyj-
ny materiał. Uczniowie zadawali  

mnóstwo pytań prowadzącym za-
jęcia i otrzymywali rzetelne, łatwe  
w odbiorze odpowiedzi. Poprawnie 
odpowiadali nawet na trudne pyta-
nia związane z prezentowanym za-
kresem materiału. Na podkreślenie 
zasługują: sprawność organizacyjna 
oraz umiejętność nawiązania kon-
taktu z dziećmi i podzielenia się  
z nimi konkretną wiedzą ze strony 
prowadzących zajęcia.

Realizowany przez Szkołę Pod-
stawową w Gryfowie Śląskim pro-

jekt dał naszym uczniom nie tylko 
możliwość uczestnictwa w atrak-
cyjnej wycieczce, mamy nadzieję, 
że najbliższa przyszłość pokaże, iż 
założone przez organizatora cele 
zostały w pełni osiągnięte.

Panorama Racławicka.



14 KURIER GRYFOWSKI  LUTY 2011      

W ramach współpracy szkół z Gryfowa Śl.  
i Bischofswerdy młodzież z naszego gimnazjum 
(Maciej Burkot, Angelika Członka, Magdalena 
Dubiel, Katarzyna Kowalenko, Anna Miszkowska, 
Wioletta Romankiewicz, Dominika Sobucka, Jakub 
Wyrazik, Agata Zięcik i Małgorzata Zmaczyńska) 
pojechała do Niemiec w dniach 20-22 stycznia 2011r. 
Czekało nas miłe przywitanie. Znowu zobaczyliśmy 
naszych kolegów. Z niektórymi byliśmy już zaprzy-
jaźnieni, ale zawarliśmy też nowe znajomości. 

Na początku uczestniczyliśmy w różnych zaba-
wach integracyjnych. Niemal od razu przestała ist-
nieć bariera językowa. Porozumiewaliśmy się języ-
kiem polskim, niemieckim, angielskim i migowym. 
Było przy tym dużo śmiechu. Już pierwszego dnia 
zaczęliśmy przygotowywać się do otwarcia wystawy 
naszych prac, które wykonywalismy w Bischofswer-
dzie w marcu 2010 roku. Wieczorem pojechaliśmy 
do domów naszych niemieckich przyjaciół i tam 
nocowaliśmy. 

W SP w Uboczu
Dzień Babci i Dziadka 

21 stycznia dzieci z oddziału przedszkolnego 
oraz z klas młodszych pod kierunkiem Ewy Szyl-
kiewicz i Alicji Kuźniarz zaprezentowały program 
artystyczny, poświęcony babciom i dziadkom. Re-
cytacja wierszy i śpiewanie piosenek bardzo wzru-
szyły przybyłych gości. Po wystąpieniu wnuczęta 
wręczyły przygotowane upominki i zaprosiły na 
słodki poczęstunek, który przygotowali rodzice. 

Czytamy dzieła Reymonta
21 stycznia odbył się Szkolny Konkurs Czy-

telniczy kl. IV-VI „Czytamy dzieła Reymonta”. 
Oceny wystąpień uczniów dokonał aktor Teatru 
im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze Tadeusz 
Wnuk. Zwycięzcy wezmą udział w etapie szkol-
nym Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Reymontem” w maju tego roku. Konkurs 
zorganizowała i przeprowadziła nauczycielka języka polskiego Janina Hryniewiecka.

Następnego dnia rano poszliśmy na lekcje z oso-
bami, u których nocowaliśmy. Potem dużo pracowa-
liśmy nad programem, który mieliśmy przedstawić 
na wernisażu wystawy „Wiosna w Bischofswerdzie”. 
Szykowaliśmy stroje, teksty, piosenki i potrzebne 

rekwizyty, dotyczące czterech 
pór roku. Występ zaczął się o 
godz. 19.00. Oglądali go dy-
rektorzy i nauczyciele naszych 
szkół, dyrektor wydziału kultury  
z Bischofswerdy i zastępca nad-
burmistrza Bischofswerdy. Nam 

Warsztaty w Bischofswerdzie

najbardziej podobał się finał: Cała grupa polskich  
i niemieckich uczniów spiewała piosenkę „Z kopyta 
kulig rwie”. Po występie wszyscy oglądali nasze pra-
ce. Później bawiliśmy się na dyskotece w piwnicach 
ratusza.

Trzeci dzień spędziliśmy w Goethe-Gymnasium. 
Graliśmy w różne gry na pożegnanie. Niestety musie-
liśmy wracać do domu, ale będziemy miło wspomi-
nać wyjazd i czekać, aż uczniowie z Bischofswerdy 
odwiedzą nas w czerwcu, a do tej pory możemy 
utrzymywać kontakt przez internet.

Program Operacyjny Współpracy Transgra-
nicznej Polska-Saksonia 2007-2013
Operationelles Programm der grenzübergreifen-
den Zusammenarbeit Sachsen-Polen 2007-2013

Filharmonia Dolnośląska od kilku lata wspomaga 
naszą szkołę edukacją muzyczną. 26 stycznia odbyły 
się warsztaty perkusyjne. Wspaniała aktywność dzie-
ci, otwarcie na muzykę, mnóstwo zadawanych pytań 
oraz gra na instrumentach perkusyjnych wprowadziła 
uczniów w zaczarowany świat muzyki, uwrażliwia-
jąc na piękno, harmonię i sztukę.

Uczniowie naszej szkoły oprócz warsztatów mu-
zycznych mieli okazję w grudniu kreatywnie zabawić 
się materiałem plastycznym – gliną. Przyjemne zaję-
cia odprężające przy muzyce, pozwoliły wyczarować 
przeróżne ozdoby – rzeźby, które po wyschnięciu  
i pokolorowaniu można było zabrać do domu. 

Lepienie z gliny

Warsztaty
muzyczno-perkusyjne

Alicja Celejowska

Anna Miszkowska, Katarzyna Kowalenko   



LUTY 2011   KURIER GRYFOWSKI   15

Wieści z sołectw
Młyńsko

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki rozpo-
czyna wielką akcję zbierania zdjęć oraz pocztó-
wek dokumentujących dzieje Proszówki. Zachę-
camy mieszkańców Gryfowa i okolic poszpe-

rajcie w dawno nie-
otwieranych szufla-
dach, przejrzyjcie sta-
re albumy fotograficz-
ne, może tam kryją się 
prawdziwe ikonogra-
ficzne perełki. Zdję-
cia lub ich skany prze-
kazane nam pozwo-
lą na zorganizowanie 
wystawy wspomnień  

Fotografie Proszówki na kalendarza rozkładówki
i wydanie kalendarza na rok 2012, w którym 
utrwalimy i niejednokrotnie ukażemy zmiany ja-
kie zaszły przez lata w Proszówce. Połączmy na-
sze siły z siłami innych, którzy chcą promować 
Proszówkę i ocalić jej historię od zapomnienia.

Na jakie zdjęcia czekamy? Oczywiście naj-
cenniejsze są fotografie najstarsze. Mogą ukazy-
wać architekturę Proszówki. Zabytki, które lata 
świetności mają już za sobą, ważne dla Proszów-
ki wydarzenia i codzienne życie wioski oraz ludzi 
związanych z nią. Istotne będą dla nas informacje 
o okolicznościach powstania fotografii i historiach 
ludzi, którzy je wykonali.

Na zdjęcia czekamy do końca marca 2011 roku 
skany fotografii mogą Państwo przesyłać pocztą 

Proszówka

elektroniczną: a-zawisza@o2.pl lub jacoba@in-
teria.pl. Można również dostarczać osobiście fo-
tografie lub skany zdjęć zapisane na CD do Cen-
trum Informacji Turystycznej Rynek w Gryfowie 
Śląskim oraz do „Klub przy szosie” Proszówka 
70.

Nam nie jest obojętna Proszówki historia. 
Tworzymy ją wszyscy i Ty i Ja i inni, 
i Ci, których już nie ma 
a o których pamiętać trzeba.

Osoba do kontaktu:
Anna Zawisza, tel. 692-512-771
e-mail: a-zawisza@o2.pl

PODZIĘKOWANIA
Szanowni mieszkańcy Proszówki. Bardzo serdecznie dziękuję za oddane na 

mnie głosy w wyborach sołeckich. Pełnienie funkcji sołtysa to dla mnie ogrom-
ne wyróżnienie, ale i zobowiązanie do dalszej służby wobec mieszkańców  
i sołectwa. Postaram się uczynić wszystko, by nie zawieść Państwa zaufania. 
Dziękuję także wszystkim, którzy wspomagali mnie w kampanii wyborczej. 

Gratuluję również wszystkim radnym wybranym do Rady Sołeckiej. 
Mam nadzieję na dalszą dobrą, partnerską współpracę.

sołtys Proszówki 
Jan August

PODZIĘKOWANIA 
Uszczęśliwione dzieci, sołtys i inni obdarowani, serdecznie dziękują dyrek-

tor generalnej firmy FF „Polmex” pani Sylwi Wróblewskiej, panu Januszowi  
Niebieszczańskiemu właścicielowi firmy ABiPOL, radzie sołeckiej, naczelni-
kowi OSP Leszkowi Wróblewskiemu i Kołu Gospodyń Wiejskich za pomoc 
w przygotowaniu paczek i zorganizowaniu zabawy mikołajkowej w Proszówce. 

***
Strażacy z Proszówki bardzo serdecznie dziękują panu Tomaszowi 

Krawczykowi za stałe i solidne odśnieżanie dojazdu do remizy.

Zabawa karnawałowa 
w Młyńsku

Zimowa aura nie przeszkodziła dzieciom, 
które w sobotę 15 stycznia przybyły z rodzi-
cami i babciami na zabawę karnawałową.  
Na dzieci czekali organizatorzy: sołtys i Rada 
Sołecka. Konkursy i całość zabawy poprowa-
dziła z dziećmi pani Magda Kotarba z Młyń-
ska. Nagrodami były książeczki ze znanymi 
bajkami oraz inne upominki. Większość dzieci 
była barwnie przebrana za bajkowe postacie. 
Uczestnicy zabawy mieli zapewniony słodki 
poczęstunek, owoce i ciepłą herbatę. W trakcie 
zabawy dzieciom zostały wręczone paczki ze 
słodkościami, na które to czekały od samego 
początku imprezy. Radosna atmosfera i dobra 
zabawa przeciągnęły się do późnych godzin wieczornych. Uwieńczeniem tego spotkania było oczywiście pamiątkowe zdjęcie dzieci na tle choinki. 
Nieobecnym na zabawie dzieciom paczki dostarczono do domu.

sołtys Młyńska Maria Sosnowska

Rząsiny

Po kilkumiesięcznym remoncie filia biblioteki 
w Rząsinach otworzyła swoje podwoje. Działal-
ność kulturalną rozpoczęto organizacją święta dla 
seniorów. 21 stycznia dziecięce koło biblioteczne 
przygotowało niespodziankę dla członków zespołu 
„Rząsinianki” z okazji Dnia Babci i Dziadka. Były 
laurki, upominki i słodki poczęstunek. Zaprezento-
wany program artystyczny wzbudził wiele emocji  
i wywołał uśmiech i zadowolenie na twarzach gości. 
Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem 
piosenek.

Dzień Babci i Dziadka

Teresa Cierlik



WYKONUJEMY:
CYKLICZNE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI OBICIOWEJ,
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, 
MYCIE OKIEN, SPRZĄTANIE BUDYNKÓW 
I MIESZKAŃ PO REMONTACH, OPIEKA NAD 
NAGROBKAMI NA CMENTARZACH.
Polecamy cykliczne i jednorazowe sprzątanie specjalistycznym 
sprzętem i środkami piorącymi renomowanej firmy KÄRCHER.

  
    
Kierownik budowlany z uprawnieniami do kie-

rowania robotami budow-
lanymi bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno
-budowlanej oraz dużym do-
świadczeniem zawodowym 
podejmie nadzór nad pra-

cami przy budowie domków jednorodzinnych  
i innych obiektów.

OGŁOSZENIE

Tel.: 697-932-875
USŁUGI SPRZĄTANIA        

AGMAR

Tel. kontaktowy: 795-624-134
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Uroczy domek 80 m2 po generalnym 
remoncie 4 pokoje, kuchnia,  

3 łazienki, budynek gospodarczy 
z garażem, pracownia na 

ogrodzonej, 16 arowej działce.
Sprzedam za 300 000 zł lub zamienię

na duże mieszkanie w mieście.
Mojesz 39 koło Lwówka Śląskiego

Tel.: 601-167-505
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14 stycznia uczestniczyłyśmy w super imprezie 
w hotelu „Stacja nad Kwisą”. Odbył się wtedy wy-
jątkowy dla nas bal studniówkowy. Po raz pierwszy 
młodzież z ZSOiZ urządziła studniówkę na gryfow-
skiej ziemi. W hotelowych murach od godz. 20.00 
rozbrzmiewała muzyka w różnych rytmach, pre-
zentowana przez wesołego wodzireja. Oj, działo się! 
Kapciowy i międzynarodowy konkurs tańca, wybory 
pary królewskiej, stoły uginające się od jadła oraz 
inne atrakcje, to wszystko było dopełnieniem wspa-
niałej atmosfery, rozkręconej niekonwencjonalnym 
polonezem. Niezmordowani uczestnicy balu szaleli 
do rana. Składamy podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do uświetnienia tego wydarzenia.

100 dni 
przed maturą

W ciągu kilku ostatnich lat z naszego otoczenia 
bez rozgłosu i szumu medialnego znikają zabytki. 
Nie są to może dzieła sztuki, unikalne budowle na 
miarę piramid czy świątyń Majów, lecz zabytki 
osiągnięć technicznych z końca XIX i początku 
XX wieku. Nitowane mosty, taśmociągi, z okresu 
powstawania przemysłu w naszym miasteczku, to 
dokument postępu cywilizacyjnego, myśli tech-
nicznej, która nie powinna zostać zapomniana.

Pamiętamy stalowy pomost unoszący się nad 
ul. Polną, łączący bocznicę kolejową z kotłownią 
fabryki „Gryfex”. Na nim to właśnie umocowany 
był taśmociąg transportujący węgiel przywiezio-
ny z wałbrzyskich kopalń do kotłowni. Genialne 
w swojej prostocie rozwiązanie techniczne znik-
nęło w latach dziewięćdziesiątych. Wspomnę o 
nieistniejącej parowozowni i ręcznej nastawni, 
dzięki której bez wysiłku można było tonowe 
lokomotywy przestawić na odpowiedni tor. Dziś 
już takim technicznym rodzynkiem jest most nie-
istniejącej już kolejki wąskotorowej nad Kwisą. 
Jej trasa  biegła od kamieniołomów we wsi Wieża 
do Proszówki,  gdzie znakomity bazalt o błękitno
-granatowej barwie kruszono i załadowywano na 
wagony kolei normalnotorowej. Most składał się 
z dwóch przęseł. Pierwsze przęsło o pół łukowej 
balustradzie, zostało już skradzione. Zostało tyl-
ko przęsło nad rzeką. Słyszy się,  że właśnie ten 
most jest wielkim zagrożeniem w czasie powodzi 

i należy go rozebrać. Gromadzi resztki drzew 
powodując wzrost poziomu wody. Dziwne, że 
właśnie po stu latach istnienia tego przęsła został 
zauważony problem. Zburzyć łatwo, odbudować 
trudniej. Czy nie lepiej odmalować, położyć de-
ski, wyciąć krzaki i zrobić atrakcję turystyczną?. 
Sukcesem byłoby na trasie dawnej kolejki wąsko-

torowej stworzyć ścieżkę rowerową. Ale to chyba 
dziś niemożliwe z uwagi na kryzys i kryzys wy-
obraźni decydentów. Pomóc może tylko apel do 
lokalnych patriotów – „Pilnujmy naszych zabyt-
ków, by było co pokazać i opowiedzieć wnukom, 
gdy spytają o historię naszych okolic”.

Zagrożony most

Tradycyjnie już, przedszkolaki z najstarszych 
grup wiekowych przygotowały i zaprezentowały 
przedstawienia jasełkowe. 16 grudnia dzieci z 
grupy Słoneczka wystąpiły przed rodzicami i 
gośćmi zaproszonymi. Natomiast 17 grudnia za-
prezentowały się dzieci z grupy Motylki. Przygo-
towania do uroczystości trwały od kilku tygodni. 
Potrzebna była dekoracja sali, podział ról, nauka 
kolęd i piosenek o świętach, prezenty dla rodzi-
ców i gości zaproszonych. Rodzice przygotowali 

Nasze przedszkolaki wsparły również swoją 
obecnością tegoroczny finał WOŚP. Wystąpiły 
o godz. 15.00 na gryfowskim rynku. Licznie 

W dniach 20 i 21 stycznia w sali MGOK w 
Gryfowie Śl. odbyły się uroczyste akademie z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka, których organizatorem  
było przedszkole. Zaproszeni goście nie zawiedli  
swoich wnucząt i przybyli licznie. Dla przedszko-
laków ich dziadkowie to bardzo ważne i ukochane 
osoby, bo kto jak nie oni cierpliwie wysłuchają  
wszystkich dziecięcych myśli i marzeń rodzących 

W przedszkolu
Jasełka piękne stroje, pomogli w zakupie poczęstunku 

dla dzieci.  
Jasełka przebiegły w świątecznej, rodzinnej 

atmosferze. Szczególnie solowe występy dzieci 
wywołały u gości łzy wzruszenia. Dzieci popisały 
się wspaniałą pamięcią. Niektóre ujawniły swój 
talent muzyczny i recytatorski. Na zakończenie 
dyrektor Małgorzata Krakowska złożyła życzenia 
świąteczne i podziękowała za występy dzieciom. 
Rodzice wręczyli swoim pociechom słodkie upo-
minki za występ, natomiast dzieci obdarowały 
gości zaproszonych i rodziców prezentami.

 Przedszkolaki na WOŚP

PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania kierujemy do 

pani dyrektor M-GOK Anny Domino za udo-
stępnienie sali widowiskowej oraz dla pana 
Adama Domino za wypożyczenie sprzętu 
nagłaśniającego na akademię z okazji dnia 
Babci i Dziadka.

Dzień Babci i Dziadka
J. Lewandowska, R. Sobucka

się w małych  główkach? Dzieci ze wszystkich 
grup poprzez słowa wierszy i piosenek okazały 
babciom i dziadkom swoją wdzięczność i podzię-

kowania za dobroć, miłość i wszelkie starania. Na 
zakończenie dzieci rozdały im upominki.

Maturzystki

Jan Wysopal

przybyły dzieci z grup: Biedronki, Motylki, 
Muchomorki i Słoneczka. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim rodzicom, bez wsparcia któ-
rych, nie odbyłby się nasz występ.  





Poznaj miasto moje

Fot.: Jerzy Andrzejczak (więcej na stronie 8).

Poznaj miasto moje (zamek „Gryf” w dwóch odsłonach)

Fot.: Agnieszka Nester (więcej na stronie 8).


