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6 marca o godz. 17 w galerii ECKI odbył się wernisaż malarstwa oraz 
wieczór poetycki Krystyny Skwarkowskiej pt „Zatrzymać czas”. Poetce 
i  malarce udało się stworzyć wspaniałą atmosferę, dzięki której ostatni 
goście opuszczali bibliotekę dopiero przed 20.00. Gości zaś na wernisażu 
było ok. 100 i znakomita większość pozostała posłuchać ciepłej, życiowej 
poezji pani Krystyny. W trakcie wieczoru poetyckiego, oprawę muzyczną 
do wierszy zapewnił muzyk pan Stanisław Baszak.

Pani Krystyna Skwarkowska jest emerytką, mieszkanką Rakowic 
Wielkich. Miała wiele wystaw indywidualnych głównie w regionie, ale 
także w dalszych zakątkach naszego kraju, jak Darłowo, Zielona Góra czy 
Szczawno Zdrój. Uczestniczyła także w plenerach plastycznych i wystawach 
zbiorowych m. in. w czeskim Żaclerzu i Upicach. W 2010 roku zdobyła 
I miejsce w konkursie literackim „Ziemia Lwówecka we wspomnieniach jej 
mieszkańców”. O sobie mówi, że jest amatorką-entuzjastką, która wyraża 
swoje stany ducha za pomocą pędzla i pióra. Tytuł wystawy i spotkania po-
etyckiego „Zatrzymać czas” to równocześnie tytuł jej wiersza:

Chciałabym zatrzymać czas, który pędzi jak wielka maszyna.
Zabiera w posiadanie ludzi, drzewa. Ogrody.
Chciałabym zatrzymać czas w moich wierszach i obrazach.
Spowolnić życie, dać mu szansę na zaistnienie.

Chciałabym zatrzymać czas.
Zrobić to, co jeszcze nie zostało zrobione.
Chciałabym zatrzymać czas, nie pozwolić jeszcze odejść tym, 
którzy odeszli z naszego życia.
Zadać wiele pytań, na które już nie otrzymam odpowiedzi.
Chciałabym zatrzymać czas, zmienić to co można.
Dać szansę ludziom na odnalezienie swego miejsca w życiu.
Chciałabym zatrzymać czas tych najpiękniejszych chwil, 
które dały mi tak wiele radości.
Które dały mi tak wiele szczęścia?
Które dały mi miłość?
Chwile pełne wiary, nadziei.
Chciałabym zatrzymać czas, chciałabym...

Śmierć przerwała plany
Na chwilę przed wysłaniem do druku Kuriera Gryfowskiego otrzyma-

liśmy bardzo smutną wiadomość o śmierci pana Stanisława Baszaka, który 
w  trakcie wieczoru poetyckiego „Zatrzymać czas” grał dla nas na instru-
mentach klawiszowych. Cieszyliśmy się z muzyki na żywo i planowaliśmy 
kolejne wieczory poetycko-muzyczne. Niestety ten koncert okazał się Jego 
ostatnim.
Rodzinie i znajomym składamy wyrazy szczerego współczucia.

Redakcja i pracownicy biblioteki

Zatrzymaliśmy czas 

5 marca w bibliotece odbyły się zajęcia animacyjne z książką dla dzie-
ci w wieku 2 – 3 lat i ich rodziców. Dzieci przywitano bajkową melodią, 
następnie bibliotekarka zapytała maluszki czy wiedzą co to jest tęcza i jak 
wygląda. W tym temacie pomogła nam książeczka pt. „Maks poznaje 

2-3 latki w bibliotece
świat” – opowiadanie „Maks i tęcza” Katarzyny Zychli. Dzieci dowiedziały 
się jak mały Maks hipopotam i jego siostra Zuzia rozmawiali z mamusią 
o tęczy a następnie wyczarowali własną tęczę. My też po tym opowiadaniu 
wyczarowaliśmy tęczę malując farbami (prace wyeksponowano w bibliote-
ce). Po zajęciach czytelniczo plastycznych dzieci miały czas na zabawę oraz 
otrzymały słodycze ufundowane przez dobrych czytelników. Dziękujemy 
że nas odwiedziliście, zapraszamy po książeczki.

Jolanta Kuczyńska



MARZEC 2015 KURIER GRYFOWSKI  3

Kameralna sala biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śl. była miejscem, gdzie spo-
tkały się w czwartkowy wieczór (5 III), muzy poezji i muzyki. Wszystko 
to za sprawą Pani M. Wiśniewskiej, dyrektorki i polonistki, Eweliny Szan-
dały, nauczycielki wychowania fizycznego, która ponadto obdarzona jest 
talentem muzycznym i oczywiście, naszej wspaniałej młodzieży. Wieczór 
upływał pod hasłem „Życie sztuką malowane” i zgodnie z tym przesłaniem, 
uczniowie zaprezentowali poezję, fragment prozy, piosenki oraz ciekawe 
aranżacje muzyczne.

Na widowni zasiedli zaproszeni goście, między innymi M. Wojciechow-
ska – dyrektor Biblioteki Publicznej, M. Krawczyk – przewodnicząca Rady 
Rodziców ZSO i Z, rodzice, nauczyciele oraz młodzież. Dzięki wspania-
łemu, zróżnicowanemu repertuarowi, mogliśmy przeżyć chwile wzruszeń 
i refleksji, na które nie zawsze mamy czas na co dzień.

Autorzy tego literacko-muzycznego przedsięwzięcia to: M. Wiśniewska 
– reżyser, E. Szandała – oprawa muzyczna, A. Pender – scenografia.

Uczniowie kl. I Liceum Ogólnokształcącego: A. Twardochleb- konfe-
ransjer, M. Ryczkowska – recytacja i śpiew, D. Walaszczyk, A. Sieradzka- 
recytacja, M. Porzuc – akompaniament i śpiew w duecie z M. Ryczkowską, 
P. Krawczyk – recytacja i muzyka. Uczennice kl. IV Technikum Hotelar-
skiego A. Woźniak i A. Okulska – śpiew. Uczeń kl. III Szkoły Zawodowej 
– G. Iwanowski, akompaniament i rewelacyjna gra na akordeonie. 

Po uczcie duchowej przyszedł czas na słodki poczęstunek (za który dzię-
kujemy naszym uczniom) i rozmowy o sztuce, która czasami gości nawet 
w cmniejszych miejscowościach.

Życie sztuką malowane

Jak co roku w walentynki Biblioteka organizu-
je spotkanie integracyjne dla niepełnosprawnych 
i ich opiekunów. Tradycyjnie przybywa na nie 
młodzież z Gryfowa oraz nasi goście zza między 
z przewodniczącą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
Koła Specjalnej Troski w Mirsku panią Danutą 
Szeląg na czele. 

Tym razem spotkanie rozpoczęło się od 
przedstawienia „Rzepka”. Jako aktorzy wystąpili 
m.in. bibliotekarze (Joanna Czerwiec, Jolanta 
Kuczyńska i Anna Jarnicka) oraz członkowie 
stowarzyszenia Awantura (Mariusz Dragan, 
Aneta Postoł i Dariusz Wojciechowski). Starania 
występujących publiczność doceniła gromkim 
aplauzem.

Następnie każdy gość został zaangażowany we 
wspaniałą zabawę przy muzyce, z konkursami, 
losami, walentynkowymi serduszkami i wier-
szykami. Wspólnym dziełem uczestników były 
dłonie z imionami, które po zakończeniu zabawy 
zostały wyeksponowane na wystawie w bibliotece.

Organizatorzy serdecznie dziękują za współpracę i zaangażowanie pani Urszuli Madze, która tradycyjnie już była głównym sponsorem imprezy.

Walentynkowe spotkanie integracyjne

W gryfowskiej bibliotece Dzień Kota to już tradycja, w tym roku ob-
chodziliśmy go w środę 25 lutego. W odwiedziny przybyli uczniowie kl IIa 
Szkoły Podstawowej. Aby wejść do krainy kotów dzieci musiały okazać się 
własnoręcznie zrobionymi biletami wstępu oczywiście w kociej postaci.

Spotkanie rozpoczęliśmy muzyką z bajki Kot Filemon. Dzieci poznały 
świat kotów z przygotowanych książeczek. Odgadywały tytuły książek o ko-
tach, czytaliśmy wiersz Juliana Tuwima „Kotek”. Były mruczanki, piosenka 
„Wlazł kotek na płotek” i kocie grzbiety – gimnastyka oraz konkursy: dla 
dziewczynek zwijanie włóczki, a dla chłopców picie mleka z miseczki.

Uczniowie poznali kocie powiedzenia, a pomogła im w tym książka 
Grzegorza Kasdepki „Co to znaczy...”, odbyły się też zabawy ruchowe np. 
„Ucieknij myszko do ...”, rysowaliśmy „Kotka Cudaczka”, a zabawę zakoń-
czyliśmy kocim tańcem. Na zakończenie dzieci otrzymały zakładki do 
książek i cukierki.

Dziękujemy paniom Wiesi Zańko i Emmie Kochman za wypożyczenie 
kotów do dekoracji KOCIEJ KRAINY.  

W Kociej Krainie

Jolanta Kuczyńska

Wesołych Świąt Wielkanocnych
wielu rodzinnych spotkań, 
rozmów a nade wszystko
długiego odpoczynku z książką 

życzą pracownicy Biblioteki Publicznej
Zespół Promocyjny ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śl.
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Lidia Geringer de Oedenberg 
dla Kuriera Gryfowskiego

Czy zaproponowano Pani udział w nadchodzących wyborach prezy-
denckich? Co pani sądzi o kandydatce SLD?

Lidia Geringer de Oedenberg: W czerwcu zeszłego roku podjęłam nieła-
twą decyzję o odejściu ze struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej (o przy-
czynach wypowiadałam się już wielokrotnie i pisałam na moim blogu), w 
związku z tym ominęła mnie partyjna dyskusja dotycząca wyboru kandydata 
na prezydenta. Moim zdaniem, osoba kandydująca na najwyższy urząd w 
państwie powinna posiadać mocny kapitał polityczny i doświadczenie, które 
w oczach społeczeństwa predestynuje ją do tej pozycji.

 
Co uznałaby Pani za słabość polskiej lewicy? Gdzie jest właściwie jej 
miejsce?

Gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej niebieską flagę z gwiazdami 1 maja 
2004 r. wciągali na maszt Premier Leszek Miller i Prezydent Aleksander Kwa-
śniewski. To było zwieńczenie wielu lat negocjacji i sukces, który otworzył nam 
kurek z miliardami euro dalej ciągle pompowanymi w naszą gospodarkę. Ostat-
ni sukces polskiej lewicy. Po dekadzie w opozycji SLD nie odbudował poparcia 
dającego szansę na dojście do władzy, to oznacza, że dotychczasowa strategia 
się nie sprawdza. Obserwując europejską lewicę sprawującą rządy np. we Fran-
cji, Danii czy współrządzącą w Niemczech mam wrażenie, że polska lewica 
została na peronie, z którego pociąg dawno odjechał. 

Za nami wybory w Grecji. Jak skomentowałaby Pani ich wyniki?
Zwycięska partia SYRIZA obiecała “przywrócić” godność Grekom, co za-

pewniło im sukces wyborczy, ale w praktyce nie wiadomo, co to ma oznaczać? 
– Odmowę spłaty długów, która wróci im honor? – Obwinianie innych krajów 
za udzielanie Grecji pożyczek, w celu… doprowadzenia ich kraju do nędzy? Na 
czele państw obwinianych przez Greków o niecne zamiary nieustannie znajdują 
się Niemcy, największy wierzyciel tego kraju, czyli ten, który pożyczył najwięcej 
i teraz domaga się zwrotu pieniędzy. Czy to ze strony Niemiec przejaw wrogo-
ści, egoizmu, nacjonalizmu, faszyzmu? Zdaniem Greków – tak. SYRIZA idzie 
nawet dalej, podnosząc kwestię niezapłaconych reparacji z II wojny światowej 
i deklarując, że to dalej Niemcy są dłużne Grecji, a nie vice versa. Angela Merkel 
portretowana od miesięcy w Grecji z „hitlerowskim wąsikiem” przypomniała 
niedawno, że „umów zawartych przez poprzednie rządy należy przestrzegać”, 
co jeszcze dodatkowo rozsierdziło Greków. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że 
problemy Grecji wykraczają daleko poza granice tego kraju. „Grexit” nie jest 
na rękę żadnemu z państw UE ze strefy euro czy spoza niej. „Tragedia” grecka 
dalej rozgrywana jest na tamtejszej scenie politycznej i żaden polityk, ani żad-
na partia – nie zamierzają mówić o prawdziwych przyczynach tego kryzysu, 
ani o tym jak efektywnie zreformować ich niewydolną gospodarkę. Zadłużone 
ponad miarę greckie państwo, którego obywatele nauczyli się przez długie lata 
„kreatywnie” podchodzić do podatków - stoi obecnie nad gospodarczą prze-
paścią. Upadek Grecji nie jest jednak teraz tylko problemem Greków, ale całej 
Europy. Trudne zadanie stoi przed nowym rządem Grecji. 

Pisała Pani na blogu, że 20% Europarlamentarzystów jest przychylnych 
Rosji. W ostatnich dniach polskie media obiegła informacja o  aństwach, 
które są gotowe dogadać się w sprawie sankcji i dostarczać Rosji pro-
dukty spożywcze. Czy w takim razie Europa jest solidarna? Ku czemu 
zmierza obecny konflikt?

Europa musi być solidarna i wierzę, że pomimo pewnych nieporozumień 
potrafimy się jednoczyć we wspólnym celu, świadczą o tym choćby unijne 
sankcje względem Rosji, na które zgodziły się wszystkie państwa Wspólnoty. 
Władimir Putin pewnie wolałby widzieć Europę podzieloną, łatwiej byłoby 
wtedy Rosji z pozycji siły dogadywać się z poszczególnymi państwami osobno. 
Na razie zjednuje sobie przychylność liderów partii niechętnych integracji 
europejskiej, zarówno z ekstremy lewicowej jak i... prawicowej, wspierając 
nawet niektóre z tych partii finansowo. Niedawna wizyta prezydenta Putina 
na Węgrzech pokazała, że niektórzy jego sojusznicy są już u władzy. Laim-

W trakcie pobytu w Brukseli próbowałem spotkać się z europosłanką Lidią Geringer de Oedenberg. Pomimo dobrej woli ze strony 
biura pani poseł i usilnych starań spotkanie nie doszło do skutku. Nic straconego jednak. Pytania, które chciałem zadać w trakcie rozmowy 
zostały wysłane drogą elektroniczną. Cierpliwie odczekałem i mam odpowiedzi. Wywiad z panią Lidią dla Kuriera Gryfowskiego, porusza 
tematy oscylujące wokół moich zainteresowań – polityki polskiej i globalnej, spraw lokalnych i kultury.

Mariusz Dragan

dota Straujuma, premier Łotwy sprawującej obecnie prezydencję w Radzie 
UE za główne zadanie uznała obecnie utrzymanie jedności Wspólnoty wobec 
działań Rosji na Ukrainie. Na razie w tej kwestii nie ma różnicy zdań.

Dlaczego wciąż aktualnym tematem jest pewnego rodzaju rozwar-
stwienie Dolnego Śląska. Z jednej strony mamy statystykę GUS`u która 
określa poziom bezrobocia dla województwa w wysokości poniżej 10%, 
a z drugiej jest w nim powiat lwówecki wraz z ościennymi gdzie poziom 
bezrobocia przekracza 20%. 

Alarmujące dane na temat rozwarstwienia społecznego dotyczą całej Polski. 
Z jednej strony mamy silne ośrodki wielkomiejskie, a z drugiej powiaty i gminy, 
które zmagają się z bezrobociem i... z wyludnieniem, ponieważ mieszkańcy nie 
znajdując pracy decydują się na migrację. Wyjeżdżają za pracą właśnie do 
wielkich miast, a także za granicę. Potrzebna jest polityka zrównoważonego 
rozwoju: dostępu do dobrej edukacji, kultury i programów gospodarczych, które 
będą zachęcać obywateli do pozostania w mniejszych miejscowościach, a nawet 
przyciągać nowych mieszkańców, którzy na przykład świadomie wybiorą życie 
poza metropolią. Wbrew pozorom nie każdy chce żyć w „wielkim mieście”, są 
ludzie którzy po prostu są do tego zmuszeni, ponieważ w ich miejscowościach 
nie ma dobrych szkół, pracy, infrastruktury i możliwości rozwoju. 

Czy dotacje z Unii Europejskiej w nowym okresie mogą się okazać szan-
są dla tych regionów? Aktywizować mieszkańców i zwiększyć wzrost go-
spodarczy, a może problem niektórych powiatów znajduje się w zupełnie 
innym miejscu?

W tym kontekście warto przytoczyć liczby: na politykę spójności czyli roz-
woju regionalnego w latach 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, z cze-
go w gestii samorządów województw będzie ok. 40 % tych funduszy. To są 
olbrzymie kwoty i wielkie szanse dla powiatów, które z ich pomocą mogą 
uporać się z lokalnymi problemami. Eksperci analizujący czynniki powiększa-
jące różnice regionalne wskazują, że powodem „ucieczki” do wielkich miast 
jest np. brak miejsc pracy dla ludzi dobrze wykształconych. Jednym słowem 
gminy i powiaty tracą część swojego najlepszego kapitału – ludzi z potencja-
łem. Fundusze unijne są więc szansą, wobec której gminy i powiaty nie mogą 
przejść obojętnie, trzeba z nich mądrze korzystać i traktować jako inwestycję 
w przyszłość. 

Co Pani zdaniem może być lekarstwem dla małych miejscowości, aby za-
interesować mieszkańców dostępem do kultury i zachęcić ich do udziału 
w jej współtworzeniu?

Dostęp do kultury nigdy nie był tak łatwy i szeroki jak dzisiaj, w dobie 
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Internetu. Uważam, że prawo do kultury, podobnie jak np. do edukacji – po-
winno być prawem podstawowym obywateli Wspólnoty, zagwarantowanym 
odpowiednim dokumentem. Wraz z grupą europosłów postawiliśmy już 
pierwsze kroki w tym kierunku. Teraz z przyjemnością obserwuję, że nasza 
idea ma coraz silniejsze polityczne „zaplecze”. Jednakże potrzebę obcowania 
z kulturą trzeba najpierw „wytworzyć”, im wcześniej tym lepiej, już na etapie 
szkolnej edukacji. Niestety w naszym kraju nie przykłada się do tego należy-
tej wagi, daleko nam do Francji czy Niemiec w tym względzie. Odpowiednie 
zachęty kulturalne mogą oczywiście także kreować społeczności lokalne np. 
poprzez umiejętną promocję własnego regionu. Festyny, festiwale, przeglą-
dy zachęcają mieszkańców do uczestnictwa w nich i przyciągają odbiorców 
z innych części kraju, czy z zagranicy. Co więcej sprzyjać temu może także 
wykorzystanie unijnego budżetu na lata 2014-2020, w kwestii rozwoju regio-
nalnego poprzez kulturę. W perspektywie długofalowej koniecznym jest oczy-
wiście wytworzenie pewnej „mody” na kulturę, wplecionej w charakterystykę 
miasteczka, miasta, regionu. Dla osiągnięcia widocznych rezultatów potrzeba 
lat pielęgnacji tej “mody” i jak najwyższego poziomu związanej z nią oferty 
kulturalnej. 
 
Czy czuje Pani „miętę” do Gryfowa Śląskiego, skoro w tak małym mie-
ście znajdziemy Pani biuro poselskie?

Moje gryfowskie biuro poselskie powstało w odpowiedzi na apel mieszkań-
ców - entuzjastów europejskich, którzy znaleźli chętnych do jego prowadzenia 
i odpowiedni lokal. Gryfów Śląski miałam okazję odwiedzać wielokrotnie, 
jako dyrektor Festiwalu Wratislavia Cantans organizując koncerty w regio-
nie, potem jako poseł do Parlamentu Europejskiego spotykając się z uczniami, 
mieszkańcami, czy samorządowcami. Bardzo często są to spotkania animo-
wane przez władze miasta. Podziwiam wielkie zaangażowanie i wyróżniają-
cą się aktywność (od wielu lat i przy różnych okazjach) Burmistrza Gryfowa 
Olgierda Poniźnika. Potencjał naszego regionu nie ogranicza się tylko do 
Wrocławia, trzeba dbać o to, aby mieszkańcy mniejszych miejscowości mie-
li szanse na podobny rozwój i aktywizację. Moje biuro, a w nim asystenci: 
Marzena Wojciechowska i Mieczysław Gnach, stara się pełnić rolę „eurołącz-
nika”, dając dostęp do informacji na temat szans jakie UE stwarza swoim 
obywatelom, zachęcając do korzystania z możliwości jakie dają np. programy 
unijne skierowane do organizacji pozarządowych, instytucji kultury. Dzięki 

działalności biura mam możliwość lepszego kontaktu z mieszkańcami, do-
cierają do mnie ich opinie i problemy, którymi mogę się zająć w mojej pracy 
poselskiej. 

Pani stronę wykonała spółdzielnia socjalna. Co pani sądzi o takiej for-
mie aktywizacji społecznej?

Spółdzielnie socjalne, spełniają bardzo ważne zadanie w społeczeństwie. 
Dzięki nim osoby niepełnosprawne, którym bardzo trudno jest znaleźć za-
trudnienie – mogą być samodzielne i niezależne ekonomicznie. Tworzą miej-
sca pracy dla osób długotrwale bezrobotnych, dając im szansę na aktywizację 
zawodową i podniesienie własnych kwalifikacji. W całej Unii Europejskiej 
dostrzega się ogromny potencjał spółdzielni socjalnych, które zatrudniają 
ponad 2,3 mln osób niepełnosprawnych. 

Na jakie wsparcie ze strony UE mogą liczyć spółdzielnie?
Na lata 2014-2020 w budżecie UE zaplanowaliśmy w ramach Funduszu 

Społecznego ponad 80 mln euro, z tej puli ponad 13 mln euro jest przeznaczo-
nych dla Polski. To są środki, po które śmiało mogą obecnie sięgać spółdzielnie 
socjalne. Zaprzyjaźniona ze mną spółdzielnia socjalna „WwwPromotion” nie 
tylko sama wykorzystuje dostępne środki unijne, ale dodatkowo realizuje pro-
jekty szkoleniowe dla innych, rozpoczynających własną działalność. 
Serdecznie dziękuję za odpowiedzi.

Niech nadchodzące Święta 
Wielkanocne przyniosą pogodę ducha.

Niech pogoda ducha towarzyszy
Wam w trudzie każdego dnia.

Wszystkim Sybirakom, honorowym 
członkom i sympatykom oraz ich 

rodzinom najlepsze świąteczne życzenia 
 składa Zarząd Sybiraków 

w Gryfowie Śląskim

Złodziej auta zatrzymany
Gryfowscy policjanci zatrzymali złodzieja samochodu. Auto zostało od-

zyskane i oddane właścicielowi. Jak się okazało nie posiadało dokumentów. 
Złodziej odpowie za kradzież przed sądem zaś właściciel zapłaci mandat.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Pławna. Mieszkaniec tej miejsco-
wości przyjechał wieczorem do kolegi samochodem osobowym Honda; 
pozostawił go przy posesji i poszedł w odwiedziny. Po wyjściu zauwa-
żył, iż auta w pozostawionym miejscu nie ma. Zgłosił sprawę na policję.  
Jak się okazało znalezienie auta nie było takie łatwe. Kierujący jeździł nim 
bez dokumentów. Auto niedawno sprowadził z Niemiec, nie znał numeru 
rejestracyjnego oraz numeru VIN. Znane było tylko marka i kolor auta.  
Policjanci rozpoczęli zbieranie informacji którędy takie auto mogłoby 
jechać, na ile kilometrów było paliwa itp. W ten oto sposób „po nitce 
do kłębka” dotarli do sprawcy kradzieży którym okazał się znany policji  
20-letni mieszkaniec Lubomierza.

Mężczyzna został zatrzymany odpowie przed lwóweckim Sądem 
Rejonowym za kradzież samochodu za co grozi mu kara pozbawienia 
wolności do lat 5. Policjantom udało się ustalić także gdzie schowane jest 
auto i po kilku dniach odnaleźli je na terenie Giebułtowa. Auto zosta-
ło oddane właścicielowi. Prowadzący sprawę policjanci nie poprzestali 
tylko na zatrzymaniu złodzieja, po analizie zdarzenia i przesłuchaniu 
wszystkich uczestników okazało się że obydwaj tak właściciel auta 
jak i złodziej popełnili szereg wykroczeń w ruchu drogowym i zostali  
ukarani łączną karą grzywny w kwocie 1 500 zł.

Kolejni włamywacze w rękach lwóweckiej policji
Jak informowaliśmy na początku marca na terenie powiatu lwóweckiego 

policjanci odnotowali wzrost kradzieży z włamaniem do różnych obiektów, 

do domów w budowie, do piwnic i komórek. Apelowaliśmy o wzmożenie 
czujności, zabezpieczanie posesji, pilnowanie swojego majątku.

 W większości złodzieje kradli elektronarzędzia ale ginęły też części do 
samochodów, rowery, wszystko co dało się wynieść. 

  Policjanci postanowili przyjrzeć się bliżej „okolicznym złodziejasz-
kom”, rozpoczęto żmudną policyjną robotę, dokonano sprawdzeń gdzie 
przebywali w trakcie włamań, czy próbowali sprzedać rzeczy pochodzące 
z kradzieży. W ustalanie zaangażowani byli prawie wszyscy policjanci od 
policjantów w patrolu po dzielnicowych i policjantów operacyjnych. W wy-
niku tej pracy policjanci sekcji kryminalnej zatrzymali dwóch mieszkańców 
Lwówka Śląskiego w wieku 19 i 23 lata którzy przyznali się do szeregu wła-
mań na terenie Lwówka Śląskiego i okolic. 

 Policjantom udało się także odzyskać część skradzionych rzeczy min. 
elektronarzędzia, części samochodowe, rower i wiele innych.

 
Sprawcy zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie ich dal-

szym losem zajmie się teraz prokurator i sąd. Za popełnione przestępstwa 
grozić im może kara pozbawienia wolności do lat 10.

Policjanci nie zakończyli jednak pracy tylko na zatrzymaniu złodziei, 
przyjrzą się teraz bliżej pracy właścicieli skupów złomu na terenie powiatu 
lwóweckiego którzy skupowali kradzione rzeczy. Przypomnijmy, iż prze-
stępstwo paserstwa to zachowanie polegające na nabyciu rzeczy uzyskanej 
za pomocą czynu zabronionego (najczęściej kradzieży), lub udzieleniu in-
nej osobie pomocy do jej zbycia, albo na przyjęciu tej rzeczy lub pomocy  
w jej ukryciu i grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 5. Dlatego ape-
lujemy do wszystkim mieszkańców gdy zauważą jak podejrzane osoby (np. 
osoby karane za kradzieże) sprzedają rzeczy których próbują się szybko po-
zbyć na punktach skupu złomu by poinformowały policję dzwoniąc na nu-
mer telefonu 112 (pamiętajmy informację taką można podać anonimowo)

Oficer Prasowy KPP Lwówek Śląski
st.asp. Mateusz Królak

Tel. 600 266 063
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Kultura, strategia 
i plan kadencyjny

Podczas sesji zwyczajnej Rady Miejskiej 27 lutego głównymi punktami 
programu były ocena działalności kulturalnej w mieście i gminie Gryfów 
Śląski, ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski, a także 
przyjęcie kadencyjnego programu działalności Rady Miejskiej i Burmistrza 
GiM Gryfów Śląski na lata 2014 — 2018.

Zanim jednak przystąpiono do obrad wręczono wiele miłych podzięko-
wań. Przede wszystkim podziękowano dotychczasowym sołtysom za pracę 
na rzecz sołectw gminnych, a nowo wybranym wręczono listy gratulacyjne.

W punkcie dotyczącym oceny działalności kulturalnej dyrektorzy 
M-GOK oraz Biblioteki Publicznej przedstawili prezentacje dotyczące dzia-
łania instytucji kultury w mieście w ostatnich latach oraz plany działania na 
najbliższy rok.

Kolejnym punktem programu była prezentacja pt. Informacja o realizacji 
w 2014 roku strategii rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2014-
2020 opracowana przez sekretarza gminy Jerzego Andrzejczaka. Co udało 
się zrealizować w gminie zgodnie z postanowieniami strategii przedstawio-
no w obszernym dokumencie dostępnym na www.gryfow.pl pod adresem:  
http://www.gryfow.pl/informacja,a1893.html

W dalszej kolejności, w celu harmonijnego i zrównoważonego rozwoju 
Gminy Gryfów Śląski oraz zaspokajania potrzeb jej mieszkańców w oparciu 
o programy wyborcze radnych, program wyborczy Burmistrza GiM oraz 
wnioski mieszkańców, Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski postanowiła 
przyjąć kadencyjny program działania na lata 2014 — 2018 (UCHWAŁA 
NR IV/14/15)

Na sesji podjęto także szereg uchwał m.in. w sprawie:
■ „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfów Ślą-
ski w 2015 roku"
■ zmiany cen za dostarczoną wodę oraz oczyszczanie ścieków 
przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Gryfowie Śląskim
■ powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na stronie internetowej BIP (www.bip.gryfow.pl) w zakładce 
Prawo lokalne dostępne są pełne treści uchwał Rady Miejskiej oraz 
protokoły z sesji. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 
Czas odradzania się wiary 
w drugiego człowieka. 
Życzymy, aby Święta Wielkanocne 
przyniosły radość 
oraz wzajemną życzliwość. 
By stały się źródłem wzmacniania 
ducha. Niech Zmartwychwstanie, 
które niesie odrodzenie, napełni 
Państwa pokojem i wiarą, niech da siłę 
w pokonywaniu trudności i pozwoli 
z ufnością patrzeć w przyszłość.

Miłych, spokojnych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych życzą pracownicy 
Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie 
Śląskim wraz z Jerzym Andrzejczakiem 
– Sekretarzem Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski.

Barbara Pasiak – nowa sołtys Wieży.

Emilia Szymutko – nowa sołtys Ubocza.

Katarzyna Jezierska – nowa sołtys Rząsin
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OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy nieruchomości przeznaczonych 

do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w  roku 2015 
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. 

Od 1 marca 2015 obowiązuje nowy wzór 
dowodu osobistego. Nowo obowiązująca ustawa 
o dowodach osobistych wprowadziła następujące 
zmiany: 
■ Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji 
o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. 
■ Nie będzie też zeskanowanego podpisu posia-
dacza dowodu osobistego.
■ Fotografia do dowodów obowiązuje taka, jak 
do paszportów. 
■ Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od 
daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego 
wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, 
który będzie ważny przez 5 lat. Nie będzie już 
dowodów wydawanych na czas nieoznaczony.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można 
złożyć w dowolnej gminie w kraju lub drogą elek-
troniczną. Dowód odbiera się w gminie, w której 
został złożony wniosek.
Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem: 
■ osoby małoletniej, której do ukoń-
czyła 18 roku życia zostało więcej niż 
30 dni, w imieniu której wniosek skła-
da jeden z rodziców lub opiekun prawny, 
■ osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie po-
zostającej pod władzą rodzicielską, w imie-
niu której wniosek składa jeden z rodziców  
■ osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie nie-
pozostającej pod władzą rodzicielską, w imie-
niu której wniosek składa opiekun prawny, 
■ osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imie-
niu której wniosek składa kurator.

Więcej informacji na www.gryfow.pl w arty-
kule Nowe Dowody Osobiste – Nowy wniosek, 
tam też do pobrania nowy wniosek o wydanie 
dowodu osobistego http://www.gryfow.pl/nowe-
-dowody-osobiste-nowy-wniosek,a1898.html

Urszula Grodecka 

Nowe Dowody Osobiste 
– Nowy wniosek

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą 
nr   IV/68/11 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRY-
FÓW ŚLĄSKI z dnia 27 października 2011 r. 
w  sprawie opłaty od posiadania psów w ter-
minie do dnia 30 kwietnia roku podatkowego 
należy uiszczać jednorazowo, bez wezwania, 
opłatę od posiadania psów w wysokości 30,00 
zł rocznie za pierwszego psa. Za każdego 
kolejnego psa - 20,00 zł. Wpłat należy doko-
nywać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy 
i Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu:  
PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106.

Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie 
z Uchwałą nr XXVIII/142/13 RADY MIEJ-
SKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 11 lutego 
2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy Gryfów Śląski do 
obowiązków właścicieli psów należy wyposażenie 
psa w obrożę oraz prowadzenie psa na uwięzi.

Bezwzględnie wymagane jest także natych-
miastowe usuwanie przez właścicieli zanieczysz-
czeń pozostawionych przez zwierzęta domowe 
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych 
do  użytku publicznego, a w szczególności na 
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, tere-
nach zielonych itp. Za nieposprzątanie po swoim 
psie grozi mandat w wysokości do 500 zł.

Obowiązki 
właścicieli psów

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. 
o  środkach ochrony roślin z dniem 1 stycznia 
2014 r. stosowanie integrowanej ochrony roślin 
stało się obowiązkiem wszystkich profesjonal-
nych użytkowników środków ochrony roślin. 
Jednym z wymogów jest ochrona organizmów 
pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzy-
jających ich występowaniu a w szczególności 
dotyczy to owadów zapylających i naturalnych 
wrogów organizmów szkodliwych. O stopniu toksyczności w stosunku do pszczoły miodnej informu-
je zapis na etykiecie preparatu w punkcie – okres prewencji dla pszczół.
Najważniejsze zasady ochrony roślin bezpiecznej dla pszczół:
○ nie stosować środków toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin;
○ unikać opryskiwania plantacji, na których występują kwitnące chwasty;
○ dobierać preparaty mało toksyczne dla pszczół;
○ przestrzegać okresów prewencji;
○ przeciwdziałać znoszeniu cieczy opryskowej podczas zabiegu;
○ wykonywać zabiegi późnym wieczorem lub nocą, po zakończonych lotach owadów;
○ zabezpieczać ule podczas wykonywania zabiegu, jeżeli istnieje zagrożenie ich kontaktu z cieczą roboczą.

Zasady ochrony roślin bezpiecznej dla pszczół
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Kurier Gryfowski
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DLA ORGANIZACJI 
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CEL SZCZEGÓŁOWY 1%

KOŁO TPD 
„SPECJALNEJ TROSKI”

59-630 MIRSK, 
UL. BETLEJA 32

Zdrowych i wesołych 
Świąt Wielkiej Nocy

wiosennych chwil 
w gronie rodzinnym
spokoju w sercach, 

smakołyków na stole
a w poniedziałek

mokrego śmigusa dyngusa 

życzą Radni Rady Miejskiej
gminy Gryfów Śląski



8 KURIER GRYFOWSKI MARZEC 2015

2 lutego br. w gryfowskim ratuszu pożegnano pracownika, który przepracował w nim ponad czter-
dzieści lat. To rzadkość i do tego piękny dorobek zawodowy.

 Rzadko się zdarza, aby człowiek po ukończeniu szkoły średniej pracował tyle lat w jednym zakładzie 
– mówi burmistrz Olgierd Poniźnik. - Pani Jadwiga Gajczyk pracę rozpoczęła 31 sierpnia 1973 roku. 
Pracowała na różnych stanowiskach – referenta, inspektora, jak również naczelnika referatu.

Przez 17 lat piastowała stanowisko ds. komunikacji, potem kolejne 17 na stanowisku ds. ewidencji 
i dowodów osobistych, a także wiele lat na różnych innych stanowiskach – m.in. obejmujących gospo-
darkę mieszkaniową i komunalną. Pracowała z pięcioma naczelnikami gmin od Antoniego Kołyszki, 
a kończąc na Antonim Lewkowiczu, a także z pięcioma burmistrzami poczynając od Jana Kowalskie-
go i kończąc na Olgierdzie Poniźniku.

- Dała się poznać jako bardzo rzetelny i obowiązkowy pracownik. Dobrze się spisała i teraz przeszła 
na zasłużoną emeryturę – podsumowuje burmistrz Gryfowa.

11 lutego br. w Sali Kolumnowej Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu podczas spotka-
nia przedstawicieli dolnośląskich samorządów 
z  wiceministrem Stanisławem Huskowskim 
z  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz 
wojewodą Tomaszem Smolarzem rozdane zosta-
ły promesy w ramach środków na usuwanie klęsk 
żywiołowych. 

Burmistrz Olgierd Poniźnik odebrał promesę 
na kwotę 1.750.000 zł, która przeznaczona będzie 
na przebudowę trzech dróg gminnych w Gry-
fowie i jednej w Uboczu. Na liście znalazła się 
ul. Rybna, ul. Garbarska oraz ul. Targowa, a także 
500-metrowy odcinek w Uboczu. Jak mówi bur-
mistrz Poniźnik – w połowie roku jest nadzieja 
na kolejną dotację, która umożliwiłaby realizację 
pozostałych popowodziowych przedsięwzięć.

40 lat minęło

źródło: Ziemia Lubańska

Burmistrz
odebrał promesę

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
„Zagospodarowanie poprzez 

wynajem powierzchni użytkowej
nieruchomości – budynku 

przy ul. Kolejowej nr 45 w Gryfowie Śląskim”

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

Dane dotyczące przedmiotu ofert:
■ budynek użytkowy o dwóch kondygnacjach, z możliwością wyodręb-
nienia dwóch samodzielnych lokali użytkowych; 
■ powierzchnia użytkowa budynku ok. 400 m2; 
■ budynek posiada dostęp do mediów i infrastruktury technicznej 
(ogrzewanie elektryczne, energia elektryczna, woda, linia telefoniczna, 
Internet, WC); 
■ lokalizacja w strefie śródmiejskiej miasta przy ulicy Kolejowej 45, 
w bezpośrednim sąsiedztwie Europejskiego Centrum Kulturalno-Infor-
macyjnego oraz Poczty Polskiej, szkół, zabudowy wielomieszkaniowej 
z usługami;
■ nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go śródmieścia i zachodniej części miasta oznaczona symbolem MW,U, jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, budynek wpisany do ewidencji 
zabytków, prawo własności gminy wpisane w KW JG1S/00034440/9.

Informujemy, iż zaproszenie nie stanowi oferty w myśl, art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest zaproszeniem w rozumieniu ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

Informacja ma wyłącznie na celu rozpoznanie rynku osób zainteresowanych wynajmem ze wskazaniem charakteru zamierzonej działalności.  
Osoby, które wyrażają swoje zainteresowanie wynajmem przedmiotowej nieruchomości jako budynku lub jako lokalu, mogą składać oferty w terminie 
do dnia 20 kwietnia 2015 roku, w siedzibie UGiM Gryfów Śląski ul. Rynek 1, pok. Nr 9 w zaklejonych kopertach z napisem „BUDYNEK KOLE-
JOWA 45”. Szczegółowe informacje o przedmiocie zaproszenia, można uzyskać w UGiM Gryfów Śląski ul. Rynek 1, pok. Nr 10B, tel. 757811266,  
insp. Sylwia Cichońska oraz na stronie www.gryfow.pl.
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Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w  Lwówku Śląskim
INFORMATOR POWIATOWY

Zespół  jest publiczną placów-
ką oświatowo-wychowawczą, 
prowadzoną przez  Powiat Lwó-
wecki, w  której dzieci i młodzież 
z różnego typu dysfunkcjami 
mają możliwość nauki oraz reha-
bilitacji. W skład zespołu wcho-
dzą Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy, Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy oraz 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

W  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  mogą przeby-
wać uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowa-
nym i znacznym, głębokim, jak również ze sprzężoną niepełnosprawnością. 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest placówką dla młodzieży zagrożonej 
niedostosowaniem społecznym. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy to 
placówka dla młodzieży niedostosowanej społecznie.

Podstawowym dokumentem uprawniającym do wydania skierowania 
jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podczas pobytu w pla-
cówce wychowankowie mają zapewnioną naukę w Szkole Podstawowej, 
Gimnazjum, Zasadniczej Szkole Zawodowej, Szkole Przysposabiającej do 
Pracy, funkcjonują również zespoły rewalidacyjno-wychowawcze. Oferuje-
my całodobową opiekę oraz bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych, rehabilita-
cji ruchowej, socjoterapeutycznych  oraz  kół zainteresowań.

Położenie zespołu jest jego dużym atutem, przestrzeń, park, kompleks 
sportowy ,, Orlik”, tereny zielone i bliskość lasu sprawiają, że miejsce to 
jest bardzo przyjazne dla przebywających u nas wychowanków. Zmoder-
nizowane ciągi komunikacyjne i termomodernizacja budynków w naszej 
placówce znacznie podniosła komfort przebywania i uczenia się w ZPEW.

W placówce zatrudnieni są nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pe-
dagodzy,  logopedzi, specjaliści od terapii BIOFEEDBACK oraz specjalista 
rehabilitacji ruchowej. Ośrodek dysponuje kuchnią, stołówką, pralnią, mi-
krobusami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych .
Zespół zapewnia:
1) całodobową opiekę nad dziećmi i uczniami pozbawionych opieki rodzi-
cielskiej;
2) warunki do nauki i wychowania;
3) realizację celów rewalidacyjnych, w tym socjoterapeutycznych.

Więcej informacji na stronie www.zpew.edupage.org
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BOLESŁAWIEC LWÓWEK ŚL., RAKOWICE WLK. 1 11:39 Y [BOL]    11:39 L [BOL]    19:39 L [BOL]
GRUDZA MIRSK, GIEBUŁTÓW, RĘBISZÓW 3 15:43 Dm [BOL]
GRYFÓW ŚLĄSKI GRYFÓW ŚLĄSKI 2 14:46 Dn [LUB]    16:36 D [LUB]
GRYFÓW ŚLĄSKI UBOCZE, WOLBROMÓW, RZĄSINY 3 6:55 S [LUB]
JELENIA GÓRA 2 6:20 PL4-7 [J.GÓ]
JELENIA GÓRA CHMIELEŃ 2 6:42 S [J.GÓ]    7:04 Dm [LUB]    8:00 DM [LUB]   8:37 d [LUB] 

12:08 D [LUB]     13:39 Dm [LUB]    14:17 dm [LUB]   16:00 D [J.GÓ]      
18:26 D [J.GÓ]     20:56 an [J.GÓ]

JELENIA GÓRA LUBOMIERZ, WOJCIECHÓW 2 5:25 Dn [J.GÓ],    8:48 D [LUB],   10:40 N [J.GÓ]
KAMIENNA GÓRA JELENIA GÓRA 1 11:30 b [K.GÓ]
LUBAŃ 4 7:15 S# [LUB],   13:10 S# [LUB]
LUBAŃ GRYFÓW ŚLĄSKI, OLSZYNA 1 22:54 Vc [LUB]
LUBAŃ MIRSK, LEŚNA 1 8:21 S [LUB]   8:21 D [LUB]   12:49 D [LUB]

15:19 D [LUB]   17:29 Dm [LUB]
LUBAŃ OLSZYNA 1 7:17 S [LUB]    8:18 S [LUB]    9:48 Dm [LUB]    10:27 S [LUB]

10:57 D [LUB]    11:37 d [LUB]    12:03 Dm [LUB]    12:20 D [LUB]
13:15 D [LUB]    14:00 Vc [LUB]    15:10 DM [LUB]    15:40 D [LUB]
17:10 Vc [LUB]    19:20 Dm [LUB]    20:00 Vc

LUBAŃ UBOCZE, OLSZYNA 3 7:00 Dn [LUB]
LUBOMIERZ 2 7:17 S [LUB]
LUBOMIERZ RADONIÓW 2 13:38 S [LUB]
LUBOMIERZ UBOCZE, OLESZNA PODGÓRSKA 3 7:34 S [LUB]
LWÓWEK ŚLĄSKI GRADÓWEK 3 8:28 DL [LUB]    8:28 S [LUB]    12:44 Dm [BOL]    14:20 S [BOL]

16:11 S [BOL]    16:30 AHm [BOL]    17:07 Dm [BOL]
LWÓWEK ŚLĄSKI LUBOMIERZ, PŁAWNA GÓRNA 2 7:00 Dm [BOL]    8:00 Dm [BOL]    16:30 S [BOL]
LWÓWEK ŚLĄSKI OLESZNA, LUBOMIERZ

PŁAWNA GÓRNA
2 10:00 Dm [BOL]   12:40 Dm [BOL]   14:20 Dm [BOL]   15:35 S [BOL]

LWÓWEK ŚLĄSKI RZĄSINY 2 6:50 S [BOL]    9:30 Dm [BOL]    12:50 AH [BOL]
POBIEDNA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 1 14:33 S [LUB]
RAKOWICE WIELKIE LWÓWEK ŚLĄSKI 3 7:07 Dm [BOL]
SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 3 8:16 L [BOL]    16:22 L [BOL]
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ CHMIELEŃ, GRYFÓW ŚLĄSKI

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
1 6:20 D [LUB]

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ MIRSK 3 5:48 D [LUB]    8:16 Y [BOL]    9:24 N [J.GÓ]    10:33 Dm [BOL]
13:43 Dm [BOL]    14:19 D [J.GÓ]    18:08 dn [LUB]

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ PROSZÓWKA 3 10:24 D [LUB]
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 1 6:55 D [LUB]
ŚWINOUJŚCIE D.A. LUBAŃ, MIĘDZYZDROJE 3 20:30 PL4-7 [J.GÓ]
WROCŁAW LWÓWEK ŚLĄSKI, ZŁOTORYJA 3 5:57 Vc [LUB]    8:42 Vc [LUB]    13:57 Vc [LUB]    16:52 Vc [LUB]
ZGORZELEC LUBAŃ, NOWA KARCZMA 0;2 5:17 D [LUB]    7:15 D [LUB]    16:24 dm [LUB]
ZGORZELEC LUBAŃ, TRÓJCA 2 8:23 b [K.GÓ]    15:07 D [J.GÓ]    18:07 an [J.GÓ]

OZNACZENIA KURSÓW:
[BOL] – kurs firmy PKS Bolesławiec Sp. z o.o., Tel. 75 64-42-300
[J.GÓ] – kurs firmy PKS „Tour” Sp. z o.o. Jelenia Góra. Tel. 75 64-22-101
[K.GÓ] – kurs firmy PKS w Kamiennej Górze sp z o.o., Towarowa 43, 
Tel. 75 74-42-609
[LUB] – kurs firmy PKS „Voyager” w Lubaniu. Tel. 75 72-28-440
# – pojazd przeznaczony dla osób na wózkach
4-7 – kurs od czwartku do niedzieli
A – kursuje od poniedziałku do piątku
a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 grudnia
b – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych  
i w dniu 25 grudnia  
c – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych 
oraz w dniach 25 i 26 grudnia

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
d – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy i drugi dzień Swiąt Wielkanoc-
nych oraz w dniachj 25 i 26 grudnia
H – kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych 
przerw świątecznych
L – kursuje w okresie ferii letnich
M - pierwszeństwo przejazdu dla posiadaczy biletów miesięcznych
m – nie kursuje w dniach 24 i 31 grudnia
N – nie kursuje 25 grudnia i w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 grudnia
P – kurs pospieszny
S – kursuje w dni nauki szkolnej
V – kurs przyspieszony
Y – kurs od poniedziałku do soboty w okresie trwania roku szkolnego

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW
GRYFÓW ŚLĄSKI – DWORZEC KOLEJOWY / DWORZEC AUTOBUSOWY

Rozkład ważny od 1.07.2014
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Chciałbym zwrócić się za pośrednictwem redakcji Kuriera Gryfowskiego 
do osób odpowiedzialnych za utrzymanie drogi za szpitalem. Codziennie 
kilkadziesiąt aut tam jeździ, w większości starszych ludzi, na lampy i inne 
zabiegi. Droga jest w fatalnym stanie, jest na niej kilka niebezpiecznych dziur 
i wyrw. Ostatnio uszkodziłem tam sobie poważnie samochód wyginając 
w aucie drążek kierowniczy, co mnie sporo kosztowało.

Czy nie można by było załatać tych dziur? Nie ma tam dużo roboty, kilka 
dziur zalepić lepikiem i grysikiem zasypać. Poprawiłoby to bezpieczeństwo 
osób korzystających z tej drogi.

W sobotę, w przeddzień Dnia Kobiet Wolimierskie Atelier zafundowało 
nam kolejną dawkę pozytywnej muzyki. Jak pierwszy wystąpił zespół PDO. 
Ze swoim „szorstkim funkiem” przenieśli wszystkich w świetny klimat 
naprawdę dobrych brzmień. Muzyka rozbujała nawet najtwardszych „stój-
kowych”. Kolejny zespół Jeźdźcy z Wrocławia w nieco spokojniejszym, acz 
też wyśmienitym tonie, doprawił smak dźwięków dla uszu także wymagają-
cym słuchaczom. Jako ostatni wystąpił zespół Cierpki z Gryfowa. Świetny 
występ, ludzie śpiewający teksty zespołu, oraz roztańczona sala to finał tej 
klimatycznej imprezy. Całość zakończyła się ok. pierwszej w nocy. Plusem 
było profesjonalne nagłośnienie, które dodało aksamitu temu wieczorowi.

Dzień Kobiet na rockowo w Wolimierzu

Mieszkaniec Gryfowa

Listy do redakcji

JELENIA GÓRA CHMIELEŃ 1 6:40 [J.GÓ]    8:35 d [LUB]    13:37 Dm [LUB]     15:58 D [J.GÓ]
JELENIA GÓRA LUBOMIERZ, WOJCIECHÓW 1 10:38 N [J.GÓ]
LUBAŃ 1 7:17 S# [LUB]    13:12 S# [LUB]
LUBAŃ GRYFÓW ŚLĄSKI, OLSZYNA 1 7:15 S [LUB]    10:25 S [LUB]    12:15 D [LUB]    15:30 D [LUB]

19:15 Dm [LUB]
LUBAŃ OLSZYNA 1 14:02 Vc [LUB]    17:12 Vc [LUB]    20:02 Vc [LUB]    22:56 Vc [LUB]
LUBOMIERZ 1 7:15 S [LUB]
LWÓWEK ŚLĄSKI GRADÓWEK 1 8:26 DL [LUB]    8:26 S [LUB]    12:42 Dm [BOL]    17:05 Dm [BOL]
RAKOWICE WIELKIE LWÓWEK ŚLĄSKI 1 7:05 Dm [BOL]
WROCŁAW LWÓWEK ŚLĄSKI, ZŁOTORYJA 1 5:54 Vc [LUB]    8:39 Vc [LUB]    13:54 Vc [LUB]    16:50 Vc [LUB]

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW
GRYFÓW ŚLĄSKI – RYNEK – STANOWISKO NR 1 (KOŁO APTEKI)

OZNACZENIA KURSÓW:
[BOL] – kurs firmy PKS Bolesławiec Sp. z o.o., Tel. 75 64-42-300
[J.GÓ] – kurs firmy PKS „Tour” Sp. z o.o. Jelenia Góra. Tel. 75 64-22-101
[LUB] – kurs firmy PKS „Voyager” w Lubaniu. Tel. 75 72-28-440
# – pojazd przeznaczony dla osób na wózkach
c – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych 
oraz w dniach 25 i 26 grudnia
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

d – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy i drugi dzień Swiąt Wielka-
nocnych oraz w dniachj 25 i 26 grudnia
L – kursuje w okresie ferii letnich
m – nie kursuje w dniach 24 i 31 grudnia
N – nie kursuje 25 grudnia i w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych

S – kursuje w dni nauki szkolnej
V – kurs przyspieszony

Rozkład ważny od 1.07.2014

GRUDZA MIRSK, GIEBUŁTÓW, RĘBISZÓW 1 15:45 Dm [BOL]
LUBAŃ MIRSK, LEŚNA 1 8:23 S [LUB]   8:23 D [LUB]   12:51 D [LUB]   

15:21 D [LUB]   17:31 Dm [LUB]
POBIEDNA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 1 14:35 S [LUB]
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ MIRSK 1 5:50 D [LUB]   9:26 N [J.GÓ]   10:35 Dm [BOL]   

14:21 D [J.GÓ]   18:10 dn [LUB]
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ PROSZÓWKA 1 10:26 D [LUB]
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 1 6:57 D [LUB]

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW
GRYFÓW ŚLĄSKI – RYNEK – STANOWISKO NR 2 (NAPRZECIW TAXI)

OZNACZENIA KURSÓW:
[BOL] – kurs firmy PKS Bolesławiec Sp. z o.o., Tel. 75 64-42-300
[J.GÓ] – kurs firmy PKS „Tour” Sp. z o.o. Jelenia Góra. Tel. 75 64-22-101
[LUB] – kurs firmy PKS „Voyager” w Lubaniu. Tel. 75 72-28-440
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
d – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy i drugi dzień Swiąt Wielka-

nocnych oraz w dniachj 25 i 26 grudnia
m – nie kursuje w dniach 24 i 31 grudnia
N – nie kursuje 25 grudnia i w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 grudnia
S – kursuje w dni nauki szkolnej

Rozkład ważny od 1.07.2014

Opol
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W SP w Uboczu

Walentynkowo

W Gimnazjum

Jak co roku w naszej szkole uczniowie z niecierpliwością wyczekiwali 
tego dnia, w którym mogą w tajemniczy sposób przekazać sobie uczucia 
w postaci „walentynek”. Od kilku dni w szkole krążyła skrzynka, do której 
każdy mógł włożyć serduszko z życzeniami dla ulubionej osoby. Zabawa 
walentynowa odbyła się 12 lutego. Na początku dziewczynki przeczytały 
wiersze związane z tematyką dnia, a później na przemian z dyskoteką wrę-
czano ze skrzynki walentynki. Niektórzy dostali nawet po kilka – szczęścia-
rze. Zabawy prowadziła pani Alicja Kuźniarz.

Ostatki z pączkiem

Światowy dzień kota

(..) Tradycja oddawania się słodkim przyjemnościom towarzyszy Polakom 
od kilku wieków. Dawniej biesiadowanie w zapusty ciągnęło się przez kilka dni, 
aż do wtorku przez Popielcem. Sam Tłusty Czwartek od lat nierozerwalnie wią-
że się z pączkami (…) Zajadanie słodkości ma oczywiście swoje ciemnie strony 
– zwłaszcza dla kobiet. Jeden pączek, w zależności od nadzienia, to nawet 400 
kalorii. Biorąc pod uwagę, że przeciętny Polak zjada w Tłusty Czwartek 2,5 
pączka, wiele osób ma później ambicję wyzerować niekorzystny bilans i spa-
lić nadmiar przyswojonego tłuszczu. To z kolei nie lada wyzwanie: aby spalić 
równowartość kaloryczną 1 pączka, można na przykład: biec przez pół godziny 
z prędkością 11 km/h, pływać kajakiem przez godzinę, malować ściany przez 
2 godziny czy też robić na drutach przez 4 godziny. Powrót do formy można 
jednak rozłożyć w czasie, w końcu nie bez powodu zaraz po Tłustym Czwartku 
czeka nas 40-dniowy post. W naszej szkole wszyscy w tym dniu zjedli pączki, 
za które bardzo dziękujemy Radzie Rodziców.

Edukacja dzieci – to nie tylko siedzenie w ławkach, ale również zajęcia 
przygotowane w innej formie. 17 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień 
Kota, którego celem było przypomnienie, jak ważną rolę odgrywają te 
futrzaki w naszym życiu i jak należy o nie dbać. Rzadko zdarza się, aby 
w naszych domach nie było tego zwierzaka, szczególnie na wsi. To dzięki 
nim nie zagraża nam plaga gryzoni, a przyjemne, miękkie i ciepłe futerko 
„uzdrawia” i umila codzienne życie, zwłaszcza osobom samotnym. Na po-
czątku uczniowie przedstawili ciekawostki związane z „kocim życiem” oraz 
zaprezentowały narysowane ilustracje swoich ulubieńców. Dowiedzieli-
śmy się między innymi, że najdroższy kot kosztował 150 tysięcy złotych, 
że mają po 12 wąsików po każdej stronie pyszczka, dlaczego nie potrafią 
zejść z wysokiego drzewa i wiele innych ciekawostek. Następnie dyrektor 
szkoły Anna Pląskowska z nauczycielami czytali dzieciom wiersze związane 
z kocią tematyką. Pożegnaliśmy się piosenkami o kociej rodzinie w kocim 
języku – miau, miauuuuu.

Trzynasty lutego okazał się bardzo szczęśliwym dniem Agnieszki 
Tarazewicz – uczennicy klasy IIIA, która zajęła I miejsce w   Powiatowej 
Gimnazjadzie Matematycznej we Wleniu.

Agnieszka pokonała kilkudziesięciu konkurentów ze wszystkich gimna-
zjów powiatu lwóweckiego. Wygrana jest również sukcesem matematyczki 
Iwony Nowaczek, która przygotowała uczennicę do konkursu.

Wykosiła konkurencję

Alicja Celejowska

ciąg dalszy wieści z gimnazjum na następnej stronie

Zdrowych, pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, przepełnionych 

wiarą, nadzieją i miłością. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja” 

Życzą dyrektorzy 
i pracownicy gryfowskich szkół
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Hiroshi Kojima – jeden z najwybitniejszych twórców średniowiecz-
nego miecza japońskiego, licencjonowany kowal Ministerstwa Kultury 
Japonii, Inspektor Rejestracji Mieczy Biura Edukacji w Prefekturze Sa-
itama oraz członek „Nippon Bijutsu Token Hozon Kyokai, elitarnego 
towarzystwa na rzecz zachowania japońskiej sztuki wyrobu mieczy,  
dnia 19.02.2015 r. odwiedził mury Gimnazjum w Gryfowie Śl.

Celem owego spotkania była chęć zaprezentowania kultury japońskiej,  
a w szczególności procesu wykonywania mieczy, który jest bardzo czaso-
chłonnymi i wymaga prawdziwego kunsztu kowalskiego. Spotkanie roz-
poczęło się w auli szkolnej przygotowanej na tę uroczystość elementami 
charakterystycznymi dla kultury japońskiej oraz obrazkami mangi, które 
wykonali uczniowie.

Pan Hiroshi został bardzo serdecznie przywitany przez dyrektor A. Kow-
nacką, nauczycieli i uczniów. Ową uroczystość zaszczycili swoją obecnością: 
burmistrz Olgierd Poniźnik, proboszcz naszej parafii ks. dziekan Krzysztof 
Kurzeja oraz przewodnicząca Rady Rodziców Marta Krawczyk.

Przybyły gość miał sposobność obejrzenia przygotowanej na tę okazję 
prezentacji multimedialnej o naszym gimnazjum, która zaprezentowana 
została przez A. Puzyniak i A. Sikorę oraz wysłuchania grupy wokalnej, 
która zaśpiewała kilka znanych polskich utworów pod wodzą p. M. Sty-
szyńskiego.

Przybyły mistrz japońskiego kowalstwa opowiedział również kilka 
słów o sobie. Dowiedzieliśmy się między innym tego, że naukę nad wy-
konywaniem mieczy rozpoczął w wieku 17 lat u dużo starszego od siebie 
nauczyciela, który był potomkiem ligi kowalskiej, a do tego osobą surową 
i wymagającą. Stwierdził również, że język polski jest bardzo trudny, ale 
polskie jedzenie wyśmienite, a największym zainteresowaniem cieszy się 
nasza czekolada. Pasją w jego życiu jest tworzenie mieczy oraz gra w tenisa 
stołowego. Na tę okazję zostały przygotowane rozgrywki sportowe na sali 
gimnastycznej w tej dyscyplinie, w której nasz gość z chęcią wziął udział, 
konkurując z uczniami.

Wszyscy uczestnicy spotkania mogli obejrzeć przywiezione miecze, 
zachowując przy tym należytą ostrożność, ponieważ wszystkie one były 
bardzo ostre i cenne, niektóre pochodziły z XVI i XVII wieku. Gryfow-

Niecodzienny gość w gryfowskim gimnazjum

Trzynastego lutego trupa gimnazjalnego kabaretu „Jednodniówka”  
 składzie: Anna Denisienko, Katarzyna Cielicka, Dawid Stec, Michał Adamski, 
Sandra Proracka, Kamil Olszewski, Dominika Wojtkun, Kornelia Kądzioła, 
Kornelia Ryczkowska, Julia Boska, Klaudia Drozd, Michał Augustyn, Jakub 
Rogólski wraz z nauczycielami Iwoną Nowaczek i Elżbietą Demidow wyjecha-
ła na premierową „Polską Noc Kabaretową 2015”. Grupie podczas wycieczki 
towarzyszyli również pan Waldemar Pasternak oraz pani Marzanna Krawiec.

Całe wydarzenie odbyło się w nowo wybudowanej hali sportowej „PGE 
Turów Arena” w Zgorzelcu. Podczas kabaretonu wystąpiły kabarety: " Kabaret 
Skeczów Męczącyh", „Nowaki”, „Paranienormalni”, „Kabaret Moralnego Nie-
pokoju” oraz Ireneusz Krosny.

Wyjazd jako formę nagrody za półroczną pracę szkolnego kabaretu  
(2 występy), ufundował grupie kabaretowej z Gimnazjum Burmistrz Gminy 
i Miasta Pan Olgierd Poniźnik na forum szkoły i w obecności mieszkańców 
Gryfowa. Całe wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 19:00, a skończyło o 23:00, 
więc gimnazjaliści spędzili długie cztery godziny w śmiechu i radości, podzi-
wiając premierowe skecze najpopularniejszych polskich kabaretów.

Kamil Olszewski, klasa IIB

„Jednodniówka“ i Noc Kabaretowa 2015

scy gimnazjaliści mieli również możliwość zadawania pytań p. Hiroshi. 
Z udzielonych odpowiedzi dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji, 
między innymi o tym, że w japońskiej szkole jest przedmiot, na którym 
uczniowie sami sprzątają szkołę, klasy i toalety. Ta informacja wywołała 
temat do żarliwej dyskusji wśród gimnazjalistów. 

Pod koniec spotkania kilka osób wzięło udział w quizie dotyczącym kul-
tury japońskiej. Otrzymali za to książki z autografem mistrza. Przybyły gość 
z chęcią pozował do pamiątkowych zdjęć. Na ręce dyrektor A. Kownackiej 
został przekazany bardzo cenny prezent – Skarby z Kolekcji Mieczowych 
Cesarstwa Japonii, które trafiły do szkolnej biblioteki. Hiroshi Kojima wpi-
sał się również do księgi pamiątkowej i zapewnił wszystkich o przedstawie-
niu naszej szkoły w Japonii. 

Spotkanie z gościem z kraju „kwitnącej wiśni” nie odbyłoby się, gdyby 
nie inicjatorzy tego przedsięwzięcia – Iwona Nowaczek i Paweł Nowaczek, 
który jest przyjacielem Hiroshi i pełnił rolę tłumacza. Wszystkim zaangażo-
wanym w przygotowanie tego niecodziennego spotkania jeszcze raz bardzo 
serdecznie dziękujemy

4 marca we Lwówku Śl.   odbyły się Mistrzostwa Powiatu Lwóweckie-
go  w szachach. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych reprezen-
towli: Krzysztof Kusiakiewicz, Paweł Aleksandrowicz, Mariusz Wojta-
nowski, Martyna Porzuc. Drużyna zajęła II miejsce. Gratulujemy! 

Mistrzostwa w szachach
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Z okazji 90-tych urodzin pana Edwarda Króla miesz-
kańca Młyńska zasłużonego strażaka, kombatanta i spo-
łecznika serdeczne i ciepłe życzenia zdrowia i radości 
szczęścia rodzinnego długich lat życia w dobrym zdrowiu 
składa

Maria Sosnowska sołtys Młyńska
***

Dziękujemy mieszkańcom Młyńska za zaufanie i od-
danie na nas głosów w wyborach na Sołtysa i do Rady 
Sołeckiej

Maria Sosnowska Sołtys i Rada Sołecka Młyńska

W imieniu całej Społeczności Uczniowskiej oraz Grona Pedagogicznego 
Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim, pragniemy złożyć najserdeczniej-
sze wyrazy podziękowania wszystkim naszym darczyńcom i przyjaciołom, 
którzy byli z nami podczas Koncertu z okazji Dnia Kobiet 06.03.2015r. 
Jesteśmy wdzięczni za Państwa nieocenione wsparcie, zaangażowanie 
i cenny wkład finansowy. Dzięki tej pomocy, możemy organizować imprezy 
okolicznościowe, ku uciesze naszych małych podopiecznych. Staramy się 
również otwierać na społeczność lokalną Gryfowa Śląskiego. Niezwykłymi 
gośćmi od pewnego czasu stały się przedszkolaki, które dzielnie prezen-
towały swoje umiejętności taneczne. Imprezę uświetnili swoją obecnością 
uczniowie szkoły tanecznej z Lubania, oraz para klasy S. Również nasi 
podopieczni mieli okazję zawładnąć parkietem. Zarówno uczniowie grupy 
młodszej, jak i starszej pokazali jak wiele nauczyli się podczas zajęć tanecz-
nych, prowadzonych w naszej szkole przez Pana Mirosława Mleczka. W no-
wej odsłonie zaprezentowała się także szkolna grupa czirliderek. Tu szcze-
gólne podziękowania kierujemy w stronę Państwa Renaty i Zbigniewa 
Czerniejewskich, za ufundowanie nowych strojów dla dziewczynek. Czas 
umilały nam również swoim śpiewem uczennice z grupy wokalnej ,,Wesołe 
Nutki” pod kierunkiem pana Macieja Styszyńskiego. 

Oprócz tańca i śpiewu, uczestnicy koncertu mogli obejrzeć minikabaret 
muzyczny, przygotowany przez nauczycielki z naszej szkoły. Widowisko ob-
racające się wokół tematyki związanej z Dniem Kobiet, w zabawny sposób 
ukazało widzom lekko przerysowany wizerunek współczesnej pani, która 
już tradycyjnie nie ma się w co ubrać, choć szafa pełna jest ciuchów, nie 
pogardzi brzękiem „złotóweczek”, czeka na wielką miłość i nie przestaje 
marzyć. Kabaret zamknęły śpiewne życzenia w wykonaniu panów.

Staraliśmy się zapewnić również naszym wspaniałym gościom ciepłe 
i zimne napoje, a także połechtać podniebienie słodkimi kawałkami domo-
wego ciasta. Wszystkie ciasta zostały upieczone przez naszych rodziców, 
za tę pomoc, szczególnie dziękujemy. Po raz kolejny udowodniliście 
Państwo swoją otwartość i pomoc szkole.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy tak licznie odpowiedzieli na za-
proszenie i postanowili ten wieczór spędzić wspólnie z nami. Ze sprzedaży 
biletów podczas koncertu, oraz dzięki Państwa hojności udało się nam 
uzbierać kwotę 3000 zł, która zostanie przeznaczona na zakup niezbędnego 
sprzętu nagłaśniającego do szkoły. Państwa entuzjazm i pomoc pozwala 
nam budować coraz lepsze warunki rozwoju dzieci. Zapraszamy do wspól-
nej zabawy za rok.

Koncert na dzień kobiet – podziękowania

Dyrekcja, Uczniowie i Grono Pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy właścicielowi piekarni przy ul. Kolejowej panu Jerzemu 

Horbaczowi za pomoc przy remoncie kościoła w Wolbromowie.

Sołtys Wolbromowa Zbigniew Chodorski 
wraz z Radą Sołecką
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Wyszperałam w swoich zbiorach kilka fotek z lat 50-tych, dotyczących na-
szego miasta – napisała pani Barbara Sikorska. Są to zdjęcia z przedszkola, 
które usytuowane było w budynku dzisiejszego M-GOK-u.Wiele osób z tych 
fotek można spotkać w Gryfowie, wiele wyjechało, a niektórych już wśród 
nas nie ma. Myślę, że wiele osób rozpozna siebie lub swoich bliskich. Obok 
zdjęć z przedszkola jest również zdjęcie zrobione na boisku szkolnym, przed 
budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2. Mój rocznik jeszcze pamięta te drzewa 
i tony liści leżących na ziemi w których zdarzało się tarzać. Wzruszające jest 
zdjęcie z procesji idącej ulicami naszego miasteczka. Zatopieni w modlitwie 
ludzie uchwyceni w obiektywie fotograficznego aparatu. Jest to uchwycona 
prawda o trudnych latach pięćdziesiątych w naszym Gryfowie Śląskim. 

Dziękujemy pani Barbaro.

Wyszperane fotki
TMG jest na Facebooku!

Procesja. Skrzyżowanie ulic Lwowskiej i Uczniowskiej (dawniej Waryńskiego)

Liście na boisku szkolnym. 
W tle budynek Szkoły Podstawowej nr 2 (obecnie Gimnazjum).

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam garaż murowany w zabudowie 

szeregowej przy ul. Oldzańskiej w Gryfowie Śl. 
Więcej informacji pod nr telefonu 607 500 180.

***
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1250 m2, położoną w miejscowości 

Proszówka (centrum) gmina Gryfów Śląski. Działka położona przy 
drodze głównej, posiada wszystkie media (woda, prąd, kanalizacja 

sanitarna i deszczowa, telefoniczna) oraz zjazd na drogę powiatową. 
Działka w kształcie prostokąta o wym. około 26,0 x 49,0 m, położona 

blisko drogi przelotowej Zgorzelec - Jelenia Góra oraz Świeradów-Zdrój.
 Więcej informacji pod numerem telefonu 607 500 211.

Jan Wysopal – TMG
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Nowa restauracja w Gryfowie Śląskim to nie tylko miejsce, w którym można dobrze zjeść. To także 
miejsce, w którym odbywają się koncerty i gdzie niebawem będzie można zaprezentować swoje wo-
kalne i muzyczne umiejętności.

Miodowy Gryf pod adresem Rynek 14 w Gryfowie Śląskim powstał w miejscu dawnej pizzerii 
Trevi. Założycielkami są dwie siostry ze Zgorzelca: Beata Socha i Magdalena Demieszko. Pierwsza to 
business – woman, właścicielka biura nieruchomości oraz Hoteliku nad Nysą w Zgorzelcu. Magda to 
kucharka z zamiłowania i wykształcenia, posiada 10-letnią praktykę w gastronomii. Teraz w Gryfowie 
oferują nam potrawy tradycyjnej kuchni polskiej oraz wieczory z muzyką. W ciągu miesiąca odbyły 
się już dwa koncerty zespołu Exeqvo ze Zgorzelca. Muzykująca rodzina gra i śpiewa covery znanych 
utworów z lat 80-tych i 90-tych. Łuki pod sklepieniem restauracji dają bardzo dobrą akustykę, co 
tworzy idealne warunki do muzycznych wieczorów.

Dwie siostry chcą także umożliwić młodym artystom zaprezentowanie swojej twórczości. Każdy, 
kto gra, śpiewa, recytuje lub robi coś, co chciałby pokazać publiczności, może się zgłosić do Miodowe-
go Gryfa. Wtedy istnieje możliwość, aby zaaranżować taki występ. Zachęcamy do kontaktu osobistego 
lub telefonicznego: (48) 501 046 008.

POLSKI KOMITET POMOCY 
SPOŁECZNEJ ZARZĄD MIEJSKO-
-GMINNY W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

59-820 Gryfów Śląski ul. Rynek 1
tel./fax. +75 78-12-662;669-835-570

OGŁOSZENIE PKPS – KLUB SENIORA
Trwają zapisy na 10 dniowy turnus wcza-

sowy w Pogorzelicy w Ośrodku Wczasowym 
„KOMANDOR” w terminie od 7 września do 17 
września W cenie: transport autokarowy w obie 
strony; zakwaterowanie (10 noclegów) w zupeł-
nie nowych komfortowych domkach murowa-
nych 2,3 osobowych z pełnym węzłem sanitar-
nym, TV, czajnik; 3 posiłki dziennie (śniadanie 
i kolacja w formie „szwedzkiego stołu”), obiad 
zupa oraz drugie danie do wyboru, możliwość 
korzystania z diety; uroczysta kolacja z tańcami, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek; bogaty program 
animacyjny, wypożyczalnia rowerów itp.
Bezpłatny bezprzewodowy Internet Wi-Fi; 
Ubezpieczenie NW. Pełny koszt to 780 złotych 
od osoby. Przy zapisie obowiązuje przedpłata 
w kwocie 200 złotych od osoby. 

***
WOLNE MIEJSCA NA TURNUS 

WCZASOWO-REHABILITACYJNY:
Sarbinowo Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny 
„Promyczek” w terminie:12.06.2015 - 26.06.2015,

koszt pokoju typu studio – 1400 zł od osoby, 
2-osobowy 1600 zł od osoby; Dla każdego 
uczestnika, również opiekuna, pakiet zabiegów 
rehabilitacyjnych;

***
PROWADZIM Y ZAPISY NA PIELGRZYMKĘ
na Jasną Górę do Częstochowy oraz na Górę 
Świętej Anny w terminie 19/20 sierpnia 2015 r.
Koszt pielgrzymki to 120 zł, w cenie – transport 
autokarem, nocleg, zamówione Msze Święte za 
pielgrzymów, dla każdego śniadanie i obiad;
 ubezpieczenie NW. 

Szczegółowy program pielgrzymki będzie po-
dany w terminie późniejszym. Zapisy w Klubie 
Seniora w godzinach otwarcia, przy zapisie obo-
wiązuje przedpłata w kwocie 20 zł. Ilość miejsc 
ograniczona. 

***
Trwają zapisy na 8 dniową Wycieczkę do Za-

kopanego w terminie od 25 maja do 1 czerwca.
„DZIEŃ MATKI W TATRACH”.
Wyjazd ORLEN – Gryfów Śląski godz. 7,00 rano 
25.05.2015. Zakwaterowanie i wyżywienie w 
znanym góralskim pensjonacie „Danielka” na 
Pardałówce w Zakopanem;
W programie
- nawiedzenie Sanktuarium „BOŻEGO MIŁO-
SIERDZIA” w Krakowie - Łagiewniach w pierw-
szym dniu wyjazdu + obiad;

- Spływ przełomem Dunajca;
- uroczyste świętowanie Dnia Matki w Sali ko-
minkowej;
- wyjazd na basen geotermalny „BANIA” w Biał-
ce Tatrzańskiej;
- wycieczka na Słowację z przewodnikiem ta-
trzańskim;
- możliwość wyjazdu na Gubałówkę, na Kaspro-
wy Wierch;
- piesze wycieczki po Tatrach;
- kulig z pochodniami, grill, zabawa przy orkie-
strze góralskiej itp.
Cena to 850 zł + 10 Euro w cenie: transport auto-
karowy, zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie 
i obiadokolacja) + obiad w Krakowie; wycieczka 
na Słowację (ZWIEDZANIE JASKINI, OBIAD) 
z przewodnikiem; spływ przełomem Dunajca, 
kulig z pochodniami, grill, zabawa przy orkie-
strze góralskiej oraz transport autokarowy po 
Zakopanem oraz na basen, spływ (...); ubezpie-
czenie NW;

Zapisy są prowadzone w Klubie Seniora 
w godzinach otwarcia oraz telefonicznie 

pod numerem 669-835-570, 75 78-12-662; 
 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
 

Prezes Zarządu Stanisław Dasiak

Muzycznie i artystycznie w Miodowym Gryfie

Gryfów na

Zapraszamy Państwa do odwiedzania 
naszego profilu na Facebooku: 
www.facebook.com/gryfowpl 
Tylko tam najświeższe wiadomości z życia 
miasta i regionu, zdjęcia, ciekawostki. 
Nasz fanpage na Facebooku to 
szybka i rzetelna informacja.

Kinga Rękawiczna
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26 lutego szkoła   ZSOiZ im. Jana Pawła II 
z  Gryfowa Śląska zorganizowała   w sali środo-
wiskowej Drużynowe   Mistrzostwa Powiatu 
w tenisie stołowym. W turnieju wystartowało po 
5 drużyn w kat. chłopców i dziewcząt. Rozegrano 
20 meczy i ponad  80 spotkań.  

Mistrzostwa  Powiatu otworzyli burmistrz Ol-
gierd Poniźnik oraz dyrektor ZSOiZ  Małgorzata 
Wiśniewska. W miłej atmosferze po czterech 
godzinach zmagań wyłoniono drużynowych 
Mistrzów Powiatu Lwóweckiego.   Turniej zor-
ganizowali nauczyciele wychowania fizycznego 
z   ZSOiZ Gryfowa Śląskiego Katarzyna Brono-
wicka, Ewelina Szandała i Arkadiusz Cichoń. 
Dziękujemy klubowi – Błękitni Krzewie Wlk.   
za udostępnienie profesjonalnych stołów  na   
rozgrywki, a kierownikowi  M-GOPS Krystynie 
Pietruszewskiej za udostępnienie sali środo-
wiskowej. Składamy również podziękowania 
firmie Piekarnia–Cukiernia M & J Horbacz za 
ufundowanie słodkości dla wszystkich uczestni-
ków. Pamiątkowe medale i puchary wręczyli na 
koniec wicedyrektor ZSOiZ Jolanta Imiołek oraz 
członek Zarządu Powiatu Tadeusz Jagiełło.

Końcowa klasyfikacja Mistrzostw:
Dziewczęta: 1 miejsce ZS Lubomierz, 2 miejsce 
ZSLiG Mirsk, 3 miejsce ZSOiZ Gryfów Śląski, 
4  miejsce ZSET Rakowice  Wielkie, 5 miejsce 
ZSOiZ Lwówek Śląski
Chłopcy: 1 miejsce ZSOiZ Gryfów Śląski, 
2 miejsce ZSOiZ Lwówek Śląski, 3 miejsce ZSLiG 
Mirsk, 4 miejsce ZSET Rakowice Wielkie, 5 miej-
sce ZS Lubomierz

Drużyna dziewcząt z ZSOiZ Gryfowa Ślą-
skiego wystąpiła w składzie: Monika Okulska, 
Agnieszka Śmiernow, Anna Woźniak (opiekun 
Pani Katarzyna Bronowicka). Mistrzowie Powia-
tu z ZSOiZ Gryfów Śląski wystąpili w składzie: 
Krzysztof Szczerbicki, Krzysztof Kusiakiewicz 
oraz Radosław Ścigan (opiekun Arkadiusz Ci-
choń).

Mistrzostwa Powiatu 
w tenisie stołowym

Grudzień, styczeń i luty to miesiące w których 
Akademia Piłkarska Gryfów Śląski grała prak-
tycznie cotygodniowo w turniejach organizowa-
nych przez okoliczne kluby. Jak to bywa podczas 
takich zawodów, była radość i smutek, miejsca 
na podium i te troszkę gorsze, jednak zawsze 
były emocje, których nie da się opisać słowami. 
Wystąpiliśmy w 10 turniejach i kilku meczach 
towarzyskich co stanowi naprawdę olbrzymią 
dawkę treningu dla młodych chłopców. Poziom 
turniejów był bardzo wysoki, wszystkie drużyny 
do końca walczyły o cenne bramki i wszyscy 
okazywali się zwycięzcami. To co nas wyróżnia 
to przede wszystkim brak presji na wynik, miła 
i kulturalna atmosfera, świetna zabawa, zasady 
fair-play.

NOWY NABÓR
Już od marca nadszedł czas na otwarcie list 

akademii na nowych rządnych sportowych emocji 
młodych piłkarzy. Jak co roku bramy akademii 
otwierają się na nowych 4-10-latków, którym 
w trakcie naszych zajęć staramy się przybliżyć świat 
piłki nożnej poprzez kolorowy świat bajek i baśni. 
Zajęcia dla naszych najmłodszych są prowadzone 
dwa razy w tygodniu po 60 minut, a zapisy do 
grup kończą się wraz z zapełnieniem listy chętnych, 
przy założeniu iż grupy nie przekraczają 15  pił-
karzy przypadających na 1 trenera. Poprzez taką 
liczebność i przedział czasu możemy w najlepszy 
sposób trafić do młodego adepta akademii. Nabory 
prowadzimy w rocznikach od 2011 do 2005 w tym 
również chłopców o zamiłowaniach bramkarskich. 
Treningi dla grup już istniejących, odbywają się 
w formie dwóch treningów tygodniowo po 90 min. 
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do 
kontaktu z opiekunem oddziału pod numerem 
507-828-309 (Krzysztof Gajewski). Zapraszamy 
do wzięcia udziału w pierwszym bezpłatnym tre-
ningu. Przyjdź i przekonaj się, że warto.

Gramy, gramy i… medale zdobywamy 

Gryfowianie w 39 Biegu Piastów w Jakuszycach
W tegorocznym 39 Biegu Piastów w Jakuszycach (27.02. – 01.03.2015 r.) brało udział 7 mieszkań-

ców naszego miasta. Nasi zawodnicy z sukcesem ukończyli swoje zmagania na narciarskich trasach 
biegowych: Radosław Grzelczak (3 km), Stanisław Fronc (15 km i 25 km), Beata Grzelczak, Alina 
Blecharska, Maciej Firek (15 km), Andrzej Ciosk (25 km) i jako jedyny nasz długodystansowiec 
Robert Grzelczak (50 km). Gratulujemy im wyników oraz dobrej kondycji sportowej.

Festiwal Narciarstwa Biegowego w ramach, którego rozgrywany jest Bieg Piastów zgromadził na 
starcie ponad 6 tys. uczestników z różnych zakątków Polski i świata. Międzynarodowa atmosfera, sło-
neczna zimowa aura oraz zdrowa rywalizacja zachęca do ponownych treningów i startów w przyszłym 
sezonie narciarskim. Zapraszamy więc w nasze piękne góry po zdrowie i relaks – na narty biegowe. 
Nasi mieszkańcy, uczestnicy Biegu Piastów już to wiedzą, że naprawdę warto. 

Biegówki stają się modne

Z okazji Wielkiej Nocy 
Najlepsze świąteczne 
życzenia wszelkich łaski 
Bożych oraz rodzinnego 
szczęścia mieszkańcom 
Wieży i Proszówki.

życzy radny Jerzy Guzy

Najserdeczniejsze 
życzenia na zbliżające 

się święta Wielkiejnocy. 
Dużo zdrowia, radości, 

pogody ducha, 
smacznej święconki 

i mokrego poniedziałku!
życzy Agencja Pocztowa
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Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury wraz 
z objazdowym Kinem Orange zapraszają na 
najnowsze projekcje! Już 28 kwietnia (wtorek) 
br. sala widowiskowa M-GOK zmieni się w salę 
kinową. W repertuarze m.in. oscarowa „Ida”, 
bijąca rekordy popularności polska komedia 
„Disco Polo”, najbardziej oczekiwany film roku 
„Pięćdziesiąt twarzy Grey’a”, spektakularne 
kino akcji „Szybcy i wściekli 7” oraz familijny 
„Asteriks i Obeliks. Osiedle Bogów (3D)”.

Konkretne informacje (w tym godziny pro-
jekcji) znajdziecie Państwo na stronie Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury www.mgok.gryfow.
pl oraz na afiszach, które niebawem pojawią się na 
terenie miasta.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim zaprasza serdecznie do odwiedzenia do-
rocznego Jarmarku Wielkanocnego. W tym roku impreza odbędzie się dnia 29 marca (w Niedzielę 
Palmową) na gryfowskim rynku. Na Jarmarku będzie można nabyć i zobaczyć wszystko, co łączy 
się z wiosną i świętami wielkanocnymi - począwszy od wyrobów rzemiosła artystycznego, stroików, 
wyrobów cukierniczych, a skończywszy na występach artystycznych. 

Program estradowy rusza ok. godz. 10.50, natomiast sprzedaż na stoiskach startuje już od godz. 
10.00. Ok. godz. 13.00 zostaną zaprezentowane palmy wielkanocne przygotowane przez sołectwa. 
Partnerem wydarzenia jest Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i przy organi-
zacji wspomaga nas jego przedstawiciel – pani Teresa Polesiak.

Z początkiem marca rozpoczął działalność 
Komitet Organizacyjny Kwisonaliów 2015. Prze-
wodniczącym komitetu jednogłośnie wybrano 
burmistrza Olgierda Poniźnika, a jego zastępcą 
Annę Domino- dyrektora M-GOK. Uzgodniono 
też ostatecznie datę święta miasta, która w tym 
roku przypada na 5-7 czerwca. 

Najświeższe ustalenia są takie, że Kwisonalia 
rozpoczną się konferencją historyczną Gryfów 
miasto z historią niezwykłą, wracają też alterna-
tywne Kwisonalia czyli tzw. Piątek dla młodzieży. 
Prawdopodobnie wystąpi kabaret Nowaki, będą 
dwie dyskoteki pod gwiazdami, nie zabraknie 
konkursów kulinarnych. Szczegóły już w najbliż-
szym numerze Kuriera Gryfowskiego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza 
do udziału w aktualnie działających pracowniach 
i sekcjach zainteresowań. Aktualne informa-
cje o sekcjach znajdziecie Państwo na stronie  
www.mgok.gryfow.pl.

Jednocześnie informujemy o zmianach. Zaję-
cia Dziecięco-Młodzieżowej Pracowni Plastycz-
nej zostają przeniesione do odwołania na środę. 
Godziny pozostają bez zmian. 

Nastąpiła również zmiana godzinowa w 
przypadku sekcji jogi. Zajęcia będą zaczynać się 
o godz. 17.30. Dzień tygodnia bez zmian. 

Więcej informacji 
pod nr telefonu 75 78-12-900 

oraz na stronie www.mgok.gryfow.pl.

Do Gryfowa Śląskiego ponownie 
zawita Objazdowe Kino Orange

Gryfowskie Koło Szachowe i M-GOK zapra-
szają na spotkanie inauguracyjne nowej sekcji, 
które odbędzie się 28 marca 2015 r. o godz. 15:00 
w siedzibie Ośrodka Kultury przy ul. Kolejowej 
33a w Gryfowie Śląskim.

Miłośnicy szachów przybywajcie!

A może by tak
partyjka szachów?

Kwisonalia 2015

Jarmark Wielkanocny 
w Gryfowie Śląskim

Zmiany w sekcjach

m-GOK PROPONUJE
 I ZAPRASZA

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych 
spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 
oraz wesołego „Alleluja”

życzy Salonik Prasowy
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.is czyli piękno 
i różnorodność Islandii

W prima aprilis czyli 1 kwietnia (środa) o godz. 17.00 w galerii  
Biblioteki Publicznej odbędzie się odbędzie się wernisaż fotografii  
Marty Niebieszczańskiej zatytułowany .is

Marta Niebieszczańska (1980) – fotografka, dziennikarka, redaktorka, 
event manager - urodziła się i wychowała w Gryfowie Śląskim. Od wielu lat 
mieszka w Islandii. Początkowe doświadczenia w Polsce związane z orga-
nizacją życia kulturowego Gryfowa Śląskiego zostały rozwinięte w krainie 
lodu i ognia. Od 4 lat Marta jest redaktorką naczelną oraz właścicielką por-
talu informacyjnego Iceland News Polska www.icelandnews.is. Codziennie 
dostarcza polskiej społeczności w Islandii najświeższe informacje o życiu 
w kraju, który stał się dla polskich emigrantów drugą ojczyzną.

Jednak działania Marty Niebieszczańskiej nie kończą się na pracy 
dziennikarskiej. Poszukiwanie obrazów do uchwycenia pasjonuje ją odkąd 
pamięta. Swoją pasję pielęgnuje każdego dnia. Świadoma najnowszych 
technologii i możliwości z ogromnym zamiłowaniem sięga po tradycyjne 
techniki obrazowania, pracując m.in. z camerą obscurą, najstarszym, a za-
razem najprostszym sposobem uchwycenia kadru na materiale światłoczu-
łym. Swój zapał i zaangażowanie w fotografię uświęciła niejednokrotnie 
wystawami, zarówno w Polsce, jak i w Islandii. 

Wystawa, która odbędzie się w kwietniu tego roku w Gryfowie Śląskim 
zaprezentuje fotografie wykonane różnymi technikami na Islandii. Artyst-
ka, eksplorując Islandię wzdłuż i wszerz, bezustannie wyszukuje kadry, 
które pokazują niesłychane piękno i różnorodność środowiska, w którym 
przyszło jej żyć w ciągu ostatnich kilku lat. Serdecznie zapraszamy.

Laguna lodowcowa - Jökullsárlon znajdująca się 
na południowym-wschodzie Islandii

Gawęda historyczna
czyli seniorki górą

Gawęda gawędą ale bawiliśmy się świetnie. W pewnym momencie bra-
kło krzeseł na widowni i pani Angela krzyknęła – „Panie Janku niech pan 
na chwilę przerwie bo jeszcze ludzie przychodzą”. Z humorem wzięliśmy to 
na „klatę” i dostawiliśmy parę krzeseł, by w „komfortowych” warunkach, 
przybyli do nas mili wrocławianie mogli posłuchać opowieści o skójce per-
łorodnej, rodzącej autentyczne perły w rzece Kwisie. 

Dowcip i humor królował w bibliotecznej sali, słuchaliśmy ciekawych 
kuluarowych dyskusji na temat dziejów naszego miasta. Podziwialiśmy 
fantastyczne seniorki, które ze swoimi skeczami i powiedzonkami dopeł-
niły ten udany, pełen historii naszego miasta wieczór. Dziękuję tym, którzy 
przybyli i bili brawa na stojąco. Dziękuję tym, którzy wybaczyli nam małe 
potknięcia i dziękuję moim kolegom oraz koleżankom z Towarzystwa Mi-
łośników Gryfowa za wszelaką pomoc.

Pozdrawiam reformatorów gryfowskiej kultury. Szkoda, że ich z nami 
nie było. My robimy swoje – dla ludzi, miasta i jego historii.

Jan Wysopal – TMG
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Psiaki ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Przylasku 
czekają na dom. To nowa placówka w naszej okolicy. Pamię-
tajcie o niej, jeżeli będziecie rozważali adopcję. Sympatyczny 
kudłatek, czteroletni Hektor czeka na dom. Jest bardzo ła-
godnym psem, cierpliwie znosi zabiegi weterynaryjne. Lubi 
kontakt z człowiekiem, w którego stara się wtulić całym sobą. 
To taki duży misiu.

Z innymi psami różnie bywa, jedne akceptuje inne nie.  
Więcej informacji o nim, i o warunkach adopcji pod 
numerem tel. 600-044-362. 

Przepiękne zimowe zdjęcie kapliczki na wzgórzu w Proszówce. autor: Robert Grzelczak. 
KR (www.mediapromocja.com.pl)

Hektor z Przylaska 
poleca się do adopcji

źródło: https://www.facebook.com/gryfowpl


