


2 KURIER GRYFOWSKI MARZEC 2016

Jak dobrze pamiętam, to pod koniec lata 
ubiegłego roku po raz pierwszy usłyszałem 
o planach organizacji w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim spekta-
kli teatralnych pod wspólnym hasłem „Kolacja 
z artystą”. Wówczas nawet sama pomysło-
dawczyni tego przedsięwzięcia, pani Dyrektor 
Anna Michalkiewicz nie kryła obaw, czy się 
uda, czy pomysł chwyci, czy mieszkańcy będą 
zainteresowani taką ofertą Ośrodka Kultury?

Od tamtego dnia minęło około pół roku za 
nami już trzy spektakle. Tyle tylko, że zamiast 
„Kolacji” na gryfowian za każdym razem cze-
kała prawdziwa uczta! Znakomicie napisane 
przedstawienia, wspaniała obsada, dobra muzy-
ka i bardzo duża dawka humoru. To nie może 
się nie podobać! Już teraz przekonali się o tym 
sami organizatorzy. Bilety na przedstawienie 
z okazji Dnia Kobiet rozeszły się jak ciepłe bu-
łeczki i na dwa tygodnie przed występem, na 
stronie M-GOK-u pojawił się komunikat: Bile-
ty na spektakl wyprzedane!

„Gdzie te chłopy?” to tytuł performance 
w  stylu muzyczno-kabaretowym, który w nie-
dziele, 13 marca 2016 roku, mieliśmy okazję po-
dziwiać na scenie M-GOK w Gryfowie Śląskim. 
O czym będzie ta uczta, tuż przed występem 
zapytaliśmy autorów scenariusza, a jednocze-
śnie występujących aktorów Anetę Kolendo 
i Jacka Grondowego: 

– O kobietach, o kobietach i o tym jaki-
mi faceci są pierdołami. – mówi pani Aneta. 
Wtóruje jej pan Jacek, który z uśmiechem do-
daje – O tym jakimi pierdołami są mężczyźni.  
„Gdzie te chłopy?” to taka forma rozrywkowo- 
satyryczna z dużym dodatkiem elementów mu-
zycznych. Na scenie zobaczyliśmy jak wygląda 
idealna kobieta, oczywiście tylko w snach męż-
czyzny, bo takich idealnych kobiet nie ma oraz 
jacy mężczyźni są naprawdę i jacy próbują być. 
A wszystko to okraszone znakomitą muzyką 
w wykonaniu Jelonka Dixie band.

 Widownia wypełniona po brzegi, salwy 
śmiechu i gromkie brawa, to najlepsza reklama 
tak samego spektaklu, jak i „Kolacji z artystą” 
na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gryfowie Śląskim. Za pomysł i jego konty-
nuacje wielkie podziękowania należą się Dy-
rektor M-GOK-u Annie Michalkiewicz oraz 
burmistrzowi Gryfowa Śląskiego Olgierdowi 
Poniźnikowi.

Mieszkańcom sąsiednich miejscowości po-
zostaje pozazdrościć Gryfowowi, albo przy na-
stępnej okazji przyjechać i samemu przekonać 
się jak można się bawić w Ośrodku Kultury.

Źródło: lwówecki.info 

Gdzie te chłopy?
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Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Pol-
sce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak 
szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 r. 
Poniżej przedstawiamy najważniejsze założe-
nia programu, a także informacje dla miesz-
kańców gminy Gryfów Śląski, którzy chcą zło-
żyć wniosek o świadczenie wychowawcze.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 
500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzy-
mywać świadczenie wychowawcze w wysokości 
500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko 
niezależnie od dochodu. Rodziny, w których do-
chód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 
1200 zł netto (w rodzinach wychowujących nie-
pełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na 
pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł 

Niezwykłą wystawę zdjęciową, zatytułowaną 50 lat podróży rowero-
wych i motorowerowych Bolesława i Mieczysława Osipików, otwarto 
11 marca w gryfowskiej Bibliotece Publicznej. Bracia bliźniacy zaprezen-
towali na niej swoje często unikatowe zdjęcia z pięćdziesięciu lat podróży 
po Polsce i Europie, a także związane z nimi pamiątki i dzienniki podró-
ży. Następnie goście wernisażu mieli okazję obejrzeć intrygująco zatytu-
łowaną prezentację z Jeleniej Góry przez Jelenią Górę do Jeleniej Góry 
i wysłuchać opowieści pana Bolesława Osipika dotyczącej jednej z  jego 
podróży, szlakiem miejscowości o nazwie Jelenia Góra.

Pan Bolesław Osipik przejechał na rowerze ponad 300 tys. km, zwie-
dził setki miejscowości, poznał rzesze wspaniałych ludzi i jak mówi, 
wciąż nie ma dosyć. Rower to miłość od pierwszego wejrzenia obu braci, 
miłość, która trwa już pół wieku. Pan Bolesław po raz pierwszy wyru-
szył w Polskę w latach 70., mając niespełna 18 lat. Od tego czasu, często 
z bratem Mieczysławem, nieprzerwanie reprezentuje Jelenią Górę w róż-
nych regionach kraju i Europy. Chętnie dzieli się swoimi doświadczenia-
mi i spostrzeżeniami z podróży, w związku z czym, obecni na spotkaniu 
miłośnicy rowerów znaleźli w nim wspaniałego kompana do rozmowy.

Organizatorami rowerowego spotkania byli Biblioteka Publiczna 
w Gryfowie Śląskim i Gryfowskie Towarzystwo Cyklistyczne.

Wystawę 50 lat podróży rowerowych i motorowerowych Bolesława 
i  Mieczysława Osipików można oglądać do 6 maja w godzinach pracy 
biblioteki. Serdecznie zapraszamy.

netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem 
objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowują-
cych 3,7 mln dzieci.

Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekuno-
wie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. 

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku 
dochodowego i nie będzie podlegać egzeku-
cji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. 
Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do 
dochodu przy ustalaniu prawa do innych świad-
czeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, fun-
duszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także 
samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz 
rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz 
placówki opiekuńczo-wychowawcze typu ro-
dzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie 
można złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej za pośrednictwem Poczty 
Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świad-
czenie wychowawcze będzie można złożyć za 
pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE 
ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia 
br. i od tego dnia w M-GOPS będą przyjmowa-
ne wnioski. Pierwsze świadczenia wychowaw-

cze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia 
w życie ustawy do 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 
1  kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia 
wychowawcze zostanie przyznane i wypłaco-
ne z  wyrównaniem począwszy od dnia wejścia 
w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. 

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po 
upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świad-
czenie zostanie przyznane i wypłacone począw-
szy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek 
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
W Gryfowie Śląskim:

Od 1 kwietnia w M-GOPS w Gryfowie Ślą-
skim (Ubocze 300) zostaną uruchomione dwa 
stanowiska ds przyjmowania wniosków.
Wnioski będą przyjmowane:
• we wtorki i czwartki w godz. od 10.00 do 
17.00.
• w poniedziałki, środy, piątki w godz. od 10.00 
do 15.00
Na złożenie wniosku mieszkańcy mają 3 miesią-
ce (od 1.04.2016 r. do 30.06.2016 r.)

Rodzina 500 plus już od kwietnia w naszej gminie

Pół wieku na rowerze

M.
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Ze szczęśliwych dzieci wyrastają szczęśliwi dorośli

Pani dyrektor, jak długo pracuje pani w zawodzie?
27 lat, w tym 6 lat jako wicedyrektor i 12 lat jako dyrektor przedszkola.

Czyli była pani świadkiem niejednej zmiany w oświacie, a tu szykują 
się następne…

Od kilku lat obserwujemy zmienność prawa w obszarze oświaty, nim 
zdążymy przyzwyczaić się do jednego jej brzmienia, następują zmiany. 
Ciągłe zmiany w ustawie o systemie oświaty oraz wprowadzanie kolej-
nych rozporządzeń zmieniających powodują chaos, brak stabilizacji, 
niepewność i zaniepokojenie w środowisku nauczycielskim, samorządo-
wym i wśród rodziców. 23 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 
29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw, którym zasadniczym założeniem jest przywrócenie rozpo-
częcia spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci od siódmego roku ży-
cia. Oczywistą konsekwencją tej zmiany jest wydłużenie wieku, w którym 
dziecko ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, oraz 
określenie wieku, w jakim maluch ma obowiązek odbyć roczne przygo-
towanie przedszkolne. Zmiana ta wchodzi w życie 1 września 2016, czyli 
już od nowego roku szkolnego. Obecnie roczne obowiązkowe przygoto-
wanie przedszkolne odbywają dzieci w wieku lat pięciu. W uchwalonej 
ustawie zmienia się wiek spełniania rocznego obowiązkowego przygoto-
wania przedszkolnego z obecnie obowiązującego wieku pięciu lat na sześć 
lat. Zmianie ulegnie podstawa programowa wychowania przedszkolnego, 
z pewnością zostaną wprowadzone zapisy dotyczące wiadomości i umie-
jętności potrzebnych do kontynuowania przez dzieci edukacji w szkole.

Co to oznacza dla dzieci trzyletnich?
W efekcie tych zmian mamy ograniczone możliwości przyjęcia do 

przedszkola dzieci trzyletnich, co nie oznacza, że jesteśmy bierni w tym 
temacie. Wspólnie z burmistrzem Olgierdem Poniźnikiem czynimy sta-
rania by stworzyć warunki do przyjęcia większej liczby dzieci młodszych.

Zmieniły się także zasady żywienia dzieci w przedszkolach.
Tak. Kolejną istotną zmianą było wprowadzenie od 1 września 2015 

r. nowych regulacji w zakresie żywienia dzieci w przedszkolach, mają-
ce zapewnić promowanie zdrowego odżywiania zbiorowego. Minister 
Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środ-
ków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 
systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze 
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 
jednostkach, określił produkty spożywcze, które mogą być spożywane 
w przedszkolu. Dla naszej placówki nie była to nowość, ponieważ już 
od kilku lat wdrażamy programy mające na celu promowanie zdrowego 
stylu życia, zdrowego żywienia poprzez udział w projektach, np. „Jabłko, 
gruszka, i pietruszka, zdrowy jestem od maluszka”, organizowaniem za-
jęć kulinarnych, podczas których dzieci samodzielnie robiły sałatki owo-
cowe i warzywne, soki, kanapki, wprowadzono dzień owoca i warzywa.

Ile dzieci uczęszcza do przedszkola obecnie i jak wygląda sytuacja ka-
drowa?

W bieżącym roku szkolnym mamy w przedszkolu 200 wychowanków 
i 35 osób zatrudnionych, w tym 17 nauczycieli, 2 pracowników admini-
stracji i 16 pracowników obsługi.

Jak ocenia pani infrastrukturę przedszkola?
Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śl. mieści się w dwóch budynkach 

przy ul. Młyńskiej i ul. Przedszkolaków. Budynek główny przy ul. Młyń-
skiej jest wpisany w rejestr zabytków – z jednej strony walory architekto-
niczne czynią go atrakcyjnym, z drugiej zaś strony jest nie przystosowa-
ny do aktualnych wymagań stawianych przedszkolu. To samo dotyczy 
drugiego naszego budynku. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza 
placówka mimo specyficznej architektury była przyjazna dzieciom. Ka-
dra pedagogiczna kładzie nacisk na bezpieczeństwo oraz rozwój fizyczny 
i emocjonalny dzieci. Wychowankowie wdrażani są do dbałości o bezpie-
czeństwo własne oraz kolegów, znają zasady obowiązujące w grupie i ich 
przestrzegają.

Przedszkole jest dobrze wyposażone. Na przestrzeni lat w ramach 
współpracy z rodzicami wymieniono wszystkie meble w salach. Dzieci 
mogą korzystać z wielu pomocy dydaktycznych, księgozbioru, zabawek 
rozwijających różne sfery rozwoju. Dzięki zakupionej tablicy interaktyw-
nej dzieciom uatrakcyjniono zajęcia dydaktyczne. Unowocześniono za-
plecze kuchenne, wyposażono w nowoczesny sprzęt gastronomiczny oraz 
meble ze stali nierdzewnej. 

Co w koncepcji działania gryfowskiego przedszkola jest priorytetem?
Przedszkole działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy, której naj-

ważniejsze założenia dotyczą m.in. kształtowania aktywnej postawy 
przedszkolaków wobec zdrowia i środowiska naturalnego, troski o ich 
bezpieczeństwo, adaptacji dzieci, wyrównywania szans edukacyjnych 
i przygotowania wychowanków do podjęcia nauki w szkole, roli rodziców 
jako partnerów uczestniczących w życiu przedszkola oraz kształtowania 
pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku. Oferta edukacyjna 
przedszkola umożliwia dzieciom wszechstronny rozwój oraz przygoto-
wanie do podjęcia nauki w szkole. 

W naszej placówce bardzo ważna jest atmosfera wśród personelu, któ-
ra przekłada się na pozytywną motywację do pracy, buduje dobre relacje 
z dziećmi i rodzicami. Wyznajemy zasadę, że ze szczęśliwych, otwartych 
na świat, wierzących w siebie dzieci, wyrastają szczęśliwi, odpowiedzial-
ni, otwarci, odporni na niepowodzenia dorośli.

Kadra pedagogiczna oraz personel administracyjno-obsługowy w peł-
ni zapewnia bezpieczeństwo oraz warunki harmonijnego rozwoju na-
szym wychowankom z uwzględnieniem indywidualnego tempa rozwoju, 
z przestrzeganiem podmiotowego traktowania każdego z dzieci.

Co najlepiej stymuluje i rozwija dzieci przedszkolne?
Nauczyciele poprzez aktywne, twórcze, zadaniowe metody pracy sty-

mulują rozwój dzieci, tworzą warunki do samodzielnego poszukiwania 
informacji, uczą ich przetwarzania i wykorzystywania w codziennym ży-
ciu. Tworzą ciekawe sytuacje edukacyjne. Już w grupach najmłodszych 
wprowadzamy metody wczesnej nauki czytania G. Domana. Ogromny 
nacisk kładziemy na samodzielne doświadczanie, badanie, eksperymen-
towanie. W tym celu organizujemy różne kąciki tematyczne, teatralne, 
matematyczne oraz obserwacje przyrodnicze. W celu rozwijania zdolno-
ści i zainteresowań dzieci wspólnie z nimi opracowujemy programy pracy 
oraz harmonogramy i scenariusze występów artystycznych i przedstawień 
teatralnych. Zdobyte i rozwijane zdolności teatralne, dzieci prezentują 
podczas prezentacji np. scenek dramowych – „Żołnierz tułacz”, skeczy 
– „Nieposłuszny dziadek, „Głucha babcia w kapciach”, „Nieposłuszna 
Zosia”„Niesprawiedliwe stopnie, „Obiadek dla dziadka” oraz „W tram-
waju” – doskonała gra aktorska naszych przedszkolaków rozbawiła gości 
aż do łez.

W naszej placówce pracuje personel o różnych zdolnościach i zami-
łowaniach. Panie przekazują dzieciom swoje pasje. Personel placówki 
od kilku lat wspólnie z dziećmi tworzy wiersze, opowiadania, insceni-
zacje, które gromadzi w zbiorach pt. „Na cztery pory roku”, tworząc bo-
gate i niepowtarzalne ilustracje do nich. I tak np. za wiersz pt. „Pociąg  

Z Małgorzatą Krakowską dyrektor Przedszkola Publicznego w Gryfo-
wie Śląskim rozmawia Marzena Wojciechowska.
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ze złota” przedszkole otrzymało list gratulacyjny i niespodzianki od Pre-
zydenta Miasta Wałbrzycha Pana Romana Szełemeja. Za udział w ogól-
nopolskim konkursie literacko plastycznym pt. „Świat wokół nas” dzieci 
wraz z nauczycielkami otrzymały dyplomy i podziękowania. Pierwsze 
miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim zajął wiersz napisany wraz 
z dziećmi „Dobre wychowanie wierszem pisane”. Personel tworzy rów-
nież własne scenariusze przedstawień dla dzieci, gdzie główne role grają 
panie pracujące w przedszkolu. Przykłady takich przedstawień dla dzieci 
to: „Przygody Andrzeja i Katarzyny w chacie u wiedźminy” oraz „Co wio-
sną w jajku piszczało”.

Zdolności plastyczne dzieci przedszkole promuje m.in. poprzez udział 
dzieci w konkursach plastycznych ogólnopolskich, powiatowych i przed-
szkolnych. Prace plastyczne dzieci na temat historii Polski publikowane 
były na stronie Facebooka. Od kilku lat przedszkole zajmuje czołowe miej-
sca w powiatowym konkursie na „Najpiękniejszą palmę wielkanocną”. Inne 
konkursy, w których nasze dzieci otrzymały dyplomy i podziękowania to: 
„Ciekawe miejsca w Europie”, „Barwy jesieni”, „Jesienny las”, „Bezpieczny 
przedszkolak”, „Polska złota jesień z Misiem Uszatkiem”, „Jeż, kolczasty 
zwierz”, „Urodziny książkowego Misia”, „Jesienne pejzaże” itd.

Prowadzicie również sporo form umuzykalniających maluchy.
Przedszkole stwarza okazje do rozwijania uzdolnień wokalnych, mu-

zycznych i tanecznych wychowanków. Na szczególną uwagę zasługują 
zajęcia rytmiczno, muzyczno, taneczne prowadzone przez nauczycielki 
przedszkola. Ich wysoki poziom, repertuar niejednokrotnie zaskakuje 
widownię. Dzieci uczą się tańców narodowych – (Polonez, Mazur), ludo-
wych i regionalnych – (Trojak, Krakowiak, Miotlarz, Polka, Koziorajka, 
Kujawiak), Taniec angielski, irlandzki, kowbojski, rosyjski, taniec swing, 
i tańce integracyjne autorstwa nauczycielek, – do których przygotowu-
ją własnoręcznie szyte kamizelki, spódnice, czapki, kapelusze. Uczymy 
dzieci gry na instrumentach perkusyjnych oraz na instrumentach wła-
snoręcznie wykonanych. Dzieci starsze uczuły się gry na flecie prostym, 
co jest niezwykle trudne dla dzieci w tym wieku. Systematycznie organi-
zujemy w przedszkolu koncerty muzyków z filharmonii z Jeleniej Góry, 
podczas których uczymy słuchania i odbierania muzyki poważnej, za-
poznajemy dzieci z instrumentami. Organizujemy także przedstawienia 
teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi – m.in. spotkanie z panem An-
drzejem Kniaziukiem, który przeprowadził warsztaty muzyczne w star-
szej grupie, na których dzieci miały okazję poznać brzmienia nowych 
instrumentów (gitara klasyczna, basowa, marakasy, ukulele) oraz pograć 
na nich. Spotkanie z panią Kamilą Zajączkowską – druhną z Ochotni-
czej Straży Pożarnej – która przeprowadziła pogadanki w każdej grupie 
wiekowej na temat bezpieczeństwa pożarowego, numerów alarmowych, 
przybliżyła pracę strażaków. Pan Mariusz Skrobuk – policjant sprawdzał 
wiedzę naszych wychowanków z zakresu bezpieczeństwa. 

Czy rodzice chętnie współpracują z przedszkolem?
Zachęcamy rodziców naszych wychowanków do współpracy z przed-

szkolem, zapraszamy na uroczystości przedszkolne, warsztaty kulinarne, 

plastyczne, zajęcia otwarte, na których rodzice mają okazję obserwować 
swoje dziecko podczas zajęć. Nieodzowna jest również pomoc rodziców 
podczas różnych uroczystości, którzy np. szyją stroje, pieką ciasta, dopo-
sażają przedszkole w niezbędne materiały itp. Dobra współpraca z Radą 
Rodziców przynosi wymierne korzyści. W bieżącym roku została wybra-
na nowa Rada Rodziców, która kontynuuje aktywne formy współpracy 
z  przedszkolem. Wszystkim rodzicom dziękuję za współpracę, życzli-
wość, wsparcie i sugestie, które należy wdrożyć, aby współpraca z rodzi-
cami była jeszcze lepsza. 

W Kurierze mogliśmy także przeczytać o różnego rodzaju akcjach 
charytatywnych i projektach organizowanych w przedszkolu.

Aktywnie uczestniczymy w różnego rodzaju projektach, w bieżącym 
roku m.in. w Projekcie Dzieciństwo bez próchnicy, Akademia Aquafresh, 
Kubusiowi przyjaciele natury, projekcie logopedycznym, którego celem 
jest wsparcie rozwoju prawidłowej mowy dzieci. Muszę wspomnieć, że 
dodatkowym wsparciem logopedycznym w przedszkolu objętych jest 
32 wychowanków.

Na uwagę zasługują organizowane akcje charytatywne – dzieci uczą 
się żyć z innymi i dla innych. Wspierane przez swoich rodziców i perso-
nel przedszkola kontynuują akcje charytatywne - „Góra grosza” (przez 
7 lat zakupiono mnóstwo karmy oraz 30 bud dla bezdomnych zwierząt), 
wspieramy schroniska dla Małych zwierząt w Jeleniej Górze, Dłużynie 
Górnej, Legnicy. Pomagamy dzieciom z rodzin ubogich, zbierając arty-
kuły codziennego użytku. Z zaangażowaniem zbieramy nakrętki na za-
kup sprzętu rehabilitacyjnego dla chorych dzieci z terenu Gminy oraz 
zbieramy dary na rzecz Domu Małego Dziecka w Jeleniej Górze.

Mam wrażenie, że nawet podczas tak długiej rozmowy, nie będziemy w 
stanie wymienić wszystkiego co się dzieje w przedszkolu.

To prawda, jest to tylko mały wycinek naszej pracy, nie sposób pod-
czas jednego spotkania opisać wszystkie nasze wielokierunkowe działania 
skierowane do dzieci, rodziców, personelu oraz całej społeczności lokal-
nej. Dziękuję wszystkim pracownikom, rodzicom, władzom samorządo-
wym, instytucjom, za pomoc i zaangażowanie, które przyczyniają się do 
rozwoju naszej placówki.

Jakie jest marzenie dyrektorki gryfowskiego przedszkola?
Moim marzenie jest powstanie nowego obiektu żłobkowo-przedszkol-

nego, z przestronnymi, funkcjonalnymi salami zabaw, z toaletami przy 
każdej z sal, z jadalnią, salą rekreacyjną, gabinetem logopedyczno-pe-
dagogicznym, który służyłby społeczeństwu gryfowskiemu przez wiele 
kolejnych lat.

W związku z tym, że mamy okres przedświąteczny w imieniu całej 
społeczności przedszkolnej pragnę złożyć życzenia zdrowych i pogod-
nych Świąt Wielkanocnych, obfitości na świątecznym stole, smacznego 
jajka oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie. 
Dziękuje za rozmowę.

Po raz siódmy zespół Rząsinianki zorganizował „ Karnawał na Ludowo”. Gościliśmy wielu znakomitych gości, którym serdecznie dziękujemy za 
przyjęcie zaproszenia. Na tegorocznym karnawale grało pięć zespołów ludowych: Podgórzanie, Milikowianki, Gościszowianie,Sołtysowe Gryfin-
ki, Gryfowianie. Wszyscy bawili się świetnie przy muzyce i śpiewach na ludowo, a my mieliśmy okazję do zaprezentowania się w nowych strojach, 
za które bardzo dziękujemy naszej Radzie Sołeckiej. Zespół uczestniczył w przeglądzie KOLĘDA 2016 w Bogatyni, dwie osoby z naszego zespołu 
Feliksa Cierlik i Marian Pukacki, zakwalifikowały się do Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu i będą reprezentować woje-
wództwo dolnośląskie. 

Siódmy karnawał

Teresa Cierlik
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Zmiana godzin 
nieodpłatnej 

pomocy prawnej 
Od 29 lutego 2016 r. nieodpłatna pomoc 

prawna będzie świadczona w poniedziałek od 
godz. 8:00 do 12:00 i w piątki bez zmian od 
godz. 14:00 do 18:00. Osoby uprawnione do 
korzystania z tej pomocy serdecznie zaprasza-
my – wejście do Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych – parter Ratusza w Gryfowie Śląskim 
– wejście od strony TAXI.

Uprzejmie informujmy, że na terenie naszego miasta odbędzie się nieodpłatna akcja zbierania zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw do-
mowych (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.). Szczegóły na poniższych plakatach.

Nie wyrzucaj wersalki do lasu

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 1774), przypomina 
się użytkownikom wieczystym o obowiązku 
uiszczenia należności z tytułu opłat za wieczy-
ste użytkowanie gruntów.

Opłaty podlegają zapłacie w terminie do 
dnia 31 marca każdego roku na konto Gminy 
Gryfów Śląski nr 77 1020 2124 0000 8402 
0011 0106 lub w kasie tut. urzędu. 

Informacja 
o opłatach rocznych

Sylwia Cichońska

UWAGA! Zmiana terminu płatności za odbiór odpadów komunalnych
Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 r. ulega zmianie termin płatności opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfów Śląski. Opłatę trzeba będzie wnosić „z góry" za 
miesiąc kalendarzowy, do 15-tego dnia każdego miesiąca. Stawki opłat pozostają bez zmian.
Na podstawie Uchwały nr XIV/67/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi w Gminie Gryfów Śląski).

Zeznania o wysokości osiągniętych dochodów w 2015 r. (PIT-y 36, 37 i inne) będzie można 
złożyć w Gryfowie Śląskim w Centrum Organizacji Pozarządowych – parter Ratusza (wejście od 
strony TAXI) 1 kwietnia 2016 r. (piątek) w godzinach 9.00–14.00. Pracownik Urzędu Skarbowego 
pomoże także złożyć ww. zeznanie w formie elektronicznej. Zapraszamy serdecznie. Bardzo ser-
decznie dziękujemy panu Bogdanowi Konopackiemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego za uła-
twienie składania zeznań podatkowych mieszkańcom Gryfowa Śląskiego.

Gdy masz problem z PIT-em
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Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni wzięli pod lupę Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim. Ocenie poddano kalendarz imprez, 
finanse oraz nowe formy dotyczące działalności ośrodka. Po obszernej i bar-
dzo interesującej prezentacji zdjęciowej, jaką przedstawiła dyrektor M-GOK 
Anna Michalkiewicz było jasne, że ocena ośrodka kultury będzie pozytyw-
na. Ubiegły rok był dla M-GOK czasem wytężonej pracy nad kreowaniem 
nowego wizerunku w środowisku. Postawiono na nowe propozycje imprez 
masowych, takie jak cieszący się popularnością cykl wydarzeń kulturalnych 
„Kolacja z artystą”, w ramach którego odbyły się już trzy spektakle teatralne 
przy pełnej sali, a także skoncentrowano się na nowatorskich formach pracy 
z dziećmi i młodzieżą. Wśród wielu propozycji M-GOK, absolutną nowo-
ścią są zajęcia z sensoplastyki dla maluszków (1-4 lata), warsztaty kreatywne 
dla dzieci i młodzieży, koło szachowe i fotograficzne oraz zajęcia studia fil-
mowego „Kaczka”. W trakcie dyskusji, która odbyła się po prezentacji, bur-
mistrz Olgierd Poniźnik podkreślił, że w okresie ostatniego roku nastąpiło 
ożywienie w działalności M-GOK. Zaznaczył jednak, że bardzo brakuje 
jego zdaniem w ośrodku kultury sekcji wokalnej i teatralnej i ma nadzieję, że 
te sekcje zaczną funkcjonować. Burmistrz dodał też, że w M-GOK pracuje 
zbyt mało instruktorów i jest to problem placówki, który w najbliższej przy-
szłości trzeba będzie rozwiązać.

Na lutowej sesji Rady Miejskiej, zasygnalizowano temat przywrócenia 
ruchu dawnej Kolei Gór Izerskich, łączącej Gryfów Śląski z Mirskiem 
i Świeradowem. Ostatni pociąg trasą z Gryfowa przez Mirsk do Świera-
dowa-Zdroju odjechał 20 lat temu. 

Burmistrz Świeradowa Roland Marciniak, poinformował zebranych, 
że jego wizyta ma na celu „zarażenie” gryfowskich samorządowców ini-
cjatywą odbudowy linii kolejowej: Jindrichovice pod Smrkem (Czechy) 
- Mirski - Świeradów Zdrój. W planach jest przejęcie od kolei nieczynnej 
linii przez gminy i uruchomienie połączeń pasażerskich. Ten projekt sa-
morządowcy chcą realizować razem z Czechami. 

Pociągiem do Świeradowa?
Roland Marciniak przekonywał zebranych, że mieszkańcy Gryfowa 

również skorzystają na ewentualnej reaktywacji kolei, zarówno ze wzglę-
du na dojeżdżających do pracy, jak i turystów. Według niego Świeradów 
się rozbudowuje, jest coraz więcej nowych miejsc pracy, miejsc noclego-
wych w hotelach, a wkrótce podróżni będą mogli korzystać z udogodnień, 
takich jak bezpłatna komunikacja miejska, która będzie rozwozić z dwor-
ca do pracy czy do pensjonatów. 

Burmistrz Gryfowa Olgierd Poniźnik, podkreślił w trakcie dyskusji, 
że reaktywacja historycznej linii kolejowej Gryfów-Świeradów, nie jest 
zagadnieniem nowym. Przewija się ono bowiem już od 4 lat, odbyło się 
kilka spotkań w tej kwestii. Burmistrz stwierdził, że warto pochylić się 
nad tematem, szczególnie, że obecnie jest zielone światło dla kolei. Pro-
blemem są oczywiście pieniądze, nie tylko na remont trasy, ale na jej póź-
niejsze utrzymanie. 

Gryfowscy samorządowcy stoją teraz przed trudnym dylematem. 
Wkrótce będą musieli podjąć decyzję, czy przejąć tory i przystąpić do 
przedsięwzięcia inicjowanego przez świeradowski i mirski samorząd, czy 
też zrezygnować z udziału w tej inwestycji.

Na realizację zadań związanych z poprawą kolejowej dostępności 
komunikacyjnej Dolnego Śląska, Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego przeznaczy niebagatelną kwotę 150.500.000 euro, po-
chodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ra-
mach priorytetu „System transportu kolejowego”.

Ośrodek kultury pod lupą
O ile na działalność ośrodka kultury nie można narzekać, to na infra-

strukturę niestety już tak. Budynek od lat wymaga remontu i z każdym ro-
kiem wygląda coraz gorzej. Na szczęście władze samorządowe Gryfowa mają 
w planach modernizację M-GOK. Aktualnie prowadzone są prace związane 
z przygotowaniem dokumentacji. Trwają przygotowania w celu pozyskania 
środków z Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 na 
projekt „Utworzenie transgranicznego  polsko- niemieckiego centrum dia-
logu kultur”. Zadanie to ma zostać zrealizowane poprzez remont budynku 
M-GOK w Gryfowie Śląskim oraz zakup odpowiedniego wyposażenia dla 
różnych sekcji i kół. 

Ale to nie jedyne źródło z jakiego samorządowcy chcą pozyskać środki. 
Złożono także wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na adaptację pomieszczeń  
M-GOK w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach sieci kin „Kino za 
rogiem” oraz doposażenia pracowni fotograficznej i filmowej.

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy nie-

ruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wie-
czyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w  roku 2016 znajdują się na ta-
blicy ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz 
na stronie internetowej www.gryfow.pl i www.bip.gryfow.pl na zakładce 
nieruchomości. 

M. Wojciechowska

M.W.
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Był taki zespół...
Kontynuujemy cykl wspomnieniowy 

o gryfowskich zespołach muzycznych. Jako, 
że pamięć bywa zawodna, w tekstach, 
szczególnie w nazwiskach, mogą pojawiać 
się błędy, będziemy wdzięczni za wszelkie 
poprawki, uwagi i uzupełnienia.

Redakcja

Przy Zakładach Przemysłu Odzie-
żowego „Gryfex” w Gryfowie Śląskim 
w okresie od 1964 r. do 13 grudnia 1981 r. 
działały różne zespoły. Jednym z nich był 
zespół wokalno-instrumentalny o nazwie 
takiej samej, jak ZPO czyli Gryfex. Choć 
grupa istniała tylko dwa lata (1972-74.), to 
na znanym wówczas przeglądzie zespo-
łów zakładowych w Ząbkowicach zajęła  
II miejsce. Zakład zadbał o uniformy 
członków zespołu, przez co prezentowali 
się bardzo elegancko.

Na zdjęciu od dołu:
Zygmunt Bodak – organy, 
Włodek Zgryz – gitara basowa, 
Zbyszek Cybulski – perkusja, 
Zosia Ostapiuk – wokal

Zygmunt Bodak

Wydawca: Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Gryfów Śląski. 
Redaguje społeczny zespół: Mariusz Dragan, 
Małgorzata Szczepańska, Jan Wysopal. 
Redaktor naczelna: Marzena Wojciechowska. 
Skład i foto-edycja: Paweł Rubaj. 
Współpraca: Agnieszka Szymańska (foto). 
Adres: Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 44, 
59-620 Gryfów Śląski, Tel.: 75 78-13-387, 
fax: 75 78-13-180, www.biblioteka.gryfow.info, 
www.facebook.com/biblioteka.gryfow 
e-mail: biblioteka.gryfow@gmail.com
Dyżur redakcyjny: poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek: 10-17, środy: 10-15. 
Nakład: 900 egzemplarzy, Druk: Chroma, Żary, 
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych 
ogłoszeń, nie zwraca tekstów niezamówionych oraz 
zastrzega sobie prawo do skracania i przereda-
gowywania treści ogłoszeń i artykułów, bądź 
odmowę ich publikacji. Materiały przyjmujemy do 
10 dnia każdego miesiąca.

Kurier Gryfowski
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Na pewno pamiętacie drodzy czytelnicy, artykuł sprzed dwóch lat 
w  naszym Hejnaliście Gryfowskim nr 3, opisujący historię motocykla 
marki NSU. Historia zaczęła się od listu pana Mateusza, znanego kolek-
cjonera starych motocykli, w którym to napisał – „Jestem kolekcjonerem 
przedwojennych motocykli. Po wysłaniu numeru ramy jednego z moto-
cykli do Audi Tradition (posiadają dawne archiwum marki NSU), do 
Inglostadt w Niemczech otrzymałem następujące informacje: Bei Ihrem 
NSU Motorrad mit der Fahrgestell-Nummer 838 XXX handelt es sich um eine 
NSU 501 TS. Dieses wurde am 14.07.1930 produziert und an Herr Paul Her-
trampf nach Greiffenberg ausgeliefert. In dem Motorrad war der Motor mit der 
Nummer 130 XXX verbaut. Ausgestattet war die NSU 501 TS mit Tiefbett-
felgen, Conti 26 x 3,5 Reifen, Bosch-Licht, Bosch-Horn, vernickelten Felgen 
und vernickeltem Tank. Najważniejszą informacją zaś było to, że motocykl 
został dostarczony panu Paulowi Hertrampfowi z Gryfowa Śląskiego.” 
Pan Paul Hertrampf był właścicielem w przedwojennym Gryfowie Auto-
hausu Hertrampf. Był to warsztat samochodowy, stacja paliwowa Schella 
i sprzedaż samochodów marki DKW z Zwickau. W Uboczu miał zięcia 
lub szwagra, stąd zdjęcie z Ubocza. Możliwe, że motor był sprowadzony 
dla jednego z nich. Budynek autohausu mieścił się przy ul. Lubańskiej 

Ciąg dalszy historii motocykla pana Hertrampfa
naprzeciwko Straży Pożarnej, dziś już nie istnieje. Został zburzony a na 
jego miejscu postawiono Przychodnię Zdrowia. Paul Hertrampf wyje-
chał z Gryfowa Śląskiego w 1947 roku. W budynku mieścił się do 1999 
roku Zakład Oczyszczania Miasta. Po dwóch latach zapytałem pana 
Mateusza, jak idą prace przy rekonstrukcji motoru z Gryfowa. Otrzy-
małem zdjęcia motocykla i krótką relację o trudach rekonstrukcji, którą 
przytaczam: „W załączniku przesyłam zdjęcia, jak obecnie wygląda NSU 
z Gryfowa, są do niego jeszcze różne drobiazgi, jest też tylna felga, cho-
ciaż oryginalnie felgi były niklowane i będę musiał kupić nowe, bo stare 
nie nadają się do niklowania. Błotniki są nowe, wg oryginalnego wzo-
ru, wysłałem je do Zakopanego do fachowca, który na kole angielskim 
i spęczarce dorobił mi 10 nowych błotników. W załączniku przesyłam 
fabryczne zdjęcie wcześniejszego modelu 501 T LUXUS, różnica polega 
na tym, że ten wcześniejszy ma podramowy zbiornik paliwa i inną górną 
część ramy. Model z Gryfowa musiał być złożony z części, które pozo-
stały w magazynach firmy NSU po zakończeniu produkcji modelu 501 T, 
a właściwie jego najdroższej odmiany 501 T LUXUS. Mogło to też być 
specjalne zamówienie, bo NSU 501 TS nie produkowano z niklowanymi 
felgami, a kryty galwanicznie zbiornik paliwa był dostępny dopiero, jako 
opcja od roku 1932 roku. 

Myślę, że ten NSU zamówiony przez pana Hertrampfa do Gryfowa, 
mógł trafić albo do jakiegoś bardzo bogatego gospodarza, albo do kogoś 
kto mieszkał w pałacu w Gryfowie, po prostu musiał być to ktoś z naj-
bogatszych ludzi w okolicy. W Polsce znalazłem jeszcze jeden motocykl, 
który był zamówiony przez Hertrampfa, jest to NSU 201 T z 1929 roku.” 
Mój znajomy pisał na Facebooku do ok. 80 osób o nazwisku Hertrampf 
informacje o motocyklu, ale każda z tych osób twierdziła, że nie wie kim 
był Paul Hertrampf i nie wie o tym, by ktoś z ich rodziny mieszkał kie-
dykolwiek w Gryfowie. Liczyłem, że uda się zdobyć jakieś stare zdjęcie 
tego motocykla. Motocykl wiem jak wyglądał, wiem jak powinien być 
wyremontowany, ale ma on mocowania pod wózek boczny i jestem cie-
kawy, jaki model wózka miał założony. Czy są w Gryfowie osoby, które 
mogłyby pamiętać ten motocykl gdy był nowy? 

15 marca w gryfowskiej bibliotece odbyła się debata społeczna doty-
cząca bezpieczeństwa w gminie Gryfów Śląski. Organizatorami przedsię-
wzięcia byli: Komisariat Policji w Gryfowie Śląskim oraz Urząd Gminy 
i Miasta. W debacie uczestniczyli przedstawiciele UGiM z burmistrzem 
Olgierdem Poniźnikiem na czele oraz komisariatu: prowadzący spotkanie 
aspirant sztabowy Mateusz Królak, zastępca komendanta Lucjan Rosko-
wiński oraz dzielnicowy Mateusz Werecki.

Na początku debaty Mateusz Królak poinformował zebranych, że 
spotkanie zorganizowano po to, by poznać problemy, jakie nurtują miesz-
kańców oraz ich punkt widzenia na bezpieczeństwo, jak stwierdził „Oby-
watele są oczami policji”. Przed debatą, w sieci opublikowana została 
ankieta skierowana do mieszkańców. Między innymi na jej podstawie, 
prowadzący spotkanie zreferował najważniejsze obszary zagrożeń w gmi-
nie. Zagrożenia na terenie Gryfowa nie należą na szczęście do tych naj-
cięższego kalibru. To głównie kradzieże, zniszczenia mienia, kradzieże 
z włamaniem (tu zanotowano duży wzrost), oszustwa, których ofiarami 
padają osoby starsze tzw. na wnuczka (uwaga seniorzy!), problemy z salo-
nami gier, kradzieże z włamaniem na budowach (uwaga na elektronarzę-
dzia!). Problemem wciąż pozostają przestępstwa związane z zażywaniem 
narkotyków. Mateusz Królak poinformował, że policja obecnie koncen-
truje się na osobach rozprowadzających narkotyki tzw. dilerach, co daje 
najlepsze efekty na polu walki z narkotykami.

Policjanci apelowali do mieszkańców o zacieśnienie współpracy, pro-
sili o telefony, gdy zauważą oni niepokojące sygnały. Takie telefony z in-
formacją, że coś się złego dzieje bardzo ułatwiają wczesne wszczęcie pro-
cedur i ujęcie sprawców.

W trakcie dość burzliwej dyskusji, mieszkańcy opowiedzieli o swoich 
problemach, zwracając się do policjantów o pomoc w ich rozwiązaniu. 
Zgłoszenia dotyczyły m.in. nadmiernej prędkości rozwijanej przez pojaz-
dy w wielu miejscach Gryfowa, ogromnych problemów z parkowaniem na 
terenie miasta, prawodawstwa dotyczącego monitoringu, dewastacji zna-
ków drogowych. Mieszkańcy prosili o szereg interwencji m.in. o częstsze 

patrole w miejscach, które uważają za niebezpieczne. Padła również pro-
pozycja budowy ronda, które usprawniłoby ruch, na skrzyżowaniu ulic 
Kolejowej i Uczniowskiej.

W dyskusji zabrał głos także burmistrz Gryfowa, który skrzętnie no-
tował zapytania mieszkańców, by potem odpowiedzieć na nie z punktu 
widzenia zarządzającego miastem. Burmistrz odniósł się do problemów 
mieszkańców oraz poinformował o planach budżetowych dotyczących 
zagadnień takich jak zmiana organizacji ruchu w niektórych miejscach, 
budowa ronda przy ul. Lwowskiej i Lubańskiej, rozwiązanie trudności 
z parkowaniem czy problemów oświetlenia miasta. 

Choć na spotkaniu frekwencja była niewielka, było ono ze wszech 
miar owocne. Jego wartością dodaną było to, że mieszkańcy przełamali 
swego rodzaju blokadę, publicznie wyrazili swoje niezadowolenie z pew-
nych spraw i poprosili o pomoc. Może to być początkiem polepszenia 
dialogu pomiędzy policją a gryfowianami oraz włodarzami miasta, 
w konsekwencji czego osiągnięty zostanie cel nadrzędny, jakim jest po-
prawa bezpieczeństwa na terenie gminy Gryfów Śląski, czyli to, o co nam 
wszystkim chodzi.

Czy w naszej gminie jest bezpiecznie?
Jan Wysopal TMG

M.
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Stefan Mędrzycki, burmistrz Gryfowa Śląskiego 
i starosta lwówecki, o którym pisano już wielokrot-
nie. Dla uzupełnienia i przypomnienia tej znaczącej 
postaci w historii powojennego Gryfowa Śląskiego 
słów kilka. Pierwsza nominacja na urząd państwo-
wy dla Mędrzyckiego nosi datę 3 sierpnia 1945 roku 
i dotyczy „pełnienia obowiązków Pełnomocnika 
Rządu R.P. w Obwodzie Nr 21 Lignica miasto na 
Dolnym Śląsku”, która została anulowana z dniem 
13 sierpnia 1945 roku, oznaczało to, że Stefan Mę-
drzycki nie został starostą legnickim. Burmistrzem 
Gryfowa Śląskiego (Gryfogóry – nazwa ta obowią-
zywała do 12.IX.1946 r.) został 29 czerwca 1945 
roku (patrz: Robert Skrzypek, Wojciech Szczerepa, 
Maciej Szczerepa „Gryfów Śląski w latach 1945-
2008). Jak sam podaję w pismie skierowanym do 
Wojewody Wrocławskiego z dnia 27 lutego 1947 
roku, na Dolny Śląsk przybył 29 kwietnia 1945 
roku, gdzie zajął się organizacją administracji pol-
skiej na trenie województwa. W Gryfowie Śląskim 
organizuje nie tylko administrację, życie społeczne, 
ale zajmują się obudową miasta, za co otrzymał od-
znaczenie państwowe. 

Burmistrzem Gryfogóry był do stycznia 1946 
roku „ w uznaniu zasług i umiejętności został po-
wołany przez Pełnomocnika Rządu R.P. na Okręg 
Administracyjny Dolnego Śląska Stanisława Pia-
stowskiego na stanowisko Pełnomocnika Rządu 
R.P. na Obwód Nr XXXII we Lwówku na Dolnym 
Śląsku (starosty – BG)”. Pobory ustalono mu wg 
VI grupy uposażenia pracowników państwowych 
wraz obowiązującymi dodatkami (…). Nominacja 
ważna była do odwołania, które nastąpiło z dniem 
15 czerwca 1947 roku (odbiór stosownego pismo 
Ministra Ziem Odzyskanych, Stefan Mędrzycki 
pokwitował 16 lipca 1947 roku). Po odwołaniu Mę-
drzyckiego do czasu wyznaczenia następcy funkcję 
tę pełnił Władysław Andruszkiewicz. Jaka była 
przyczyna odwołania z funkcji starosty lwówec-
kiego, w dokumentach Starostwa Powiatowego 
we Lwówku Śląskim nie odnajdziemy zarzutów 
zaniedbania, czy niekompetencji. Wręcz prze-
ciwnie, w materiałach archiwalnych jawi się 
jako osoba bardzo pracowita i zaangażowana w 
sprawy administracyjne i społeczne, w aktach 
osobowych Stefana Mędrzyckiego znajduję się 
świadectwo lekarskie o przebytym zapaleniu 
płuc, które przeszło się w otwartą gruźlicę płuc 
a jak sam podaję było to wynikiem przepraco-

wania m.in. w trakcie kampanii przedwybor-
czej w 1947 roku. Ponieważ pomimo choroby 
nie zwalniał tempa pracy niestety, pogarszający 
się stan zdrowia spowodował, że sam poprosił 
o 3 miesięczny urlop dla podratowania zdrowia 
(urlop zdrowotny: 10 marca do 10 czerwca 1947 
roku). Jeszcze w trakcie tego urlopu Wojewoda 
Wrocławski zwrócił się z pismem do Minister-
stwa Ziem Odzyskanych „o zwolnienie Stefa-
na Mędrzyckiego z zajmowanego stanowiska 
z  dniem 15 czerwca 1947 roku (podpisał: A. 
Barchacz Wicewojewoda).

W tychże aktach osobowych starosty Mę-
drzyckiego znajdują się dokumenty z kontroli 
ksiąg kasowych, kontrolę przeprowadzili inspek-
torzy Departamentu Kontroli Ministerstwa Ziem 
Odzyskanych Józef Augustyniak i Jan Lipski 
w okresie 4 maja do 31 maja 1946 roku. Kontro-
lerzy stwierdzili, że nie potwierdziły się zarzuty 
przywłaszczenia przez Stefana Mędrzyckiego 
znacznych kwot pieniężnych. Stwierdzono, że 
„Sumy bez dowodów kasowych zostały rozcho-
dowane na zakup jednej pary koni, która obecnie 
została sprzedana przez Zarząd Miejski z zyskiem 
zł 16,00-, oraz na budowę mostu (robocizna 
i  stołówki) RM 64,522-. Odnośnie pozycji RM 
45,000-, przesłuchiwani pracownicy Zarządu 
Miejskiego oświadczyli, że pobory otrzymywa-
li, aczkolwiek nie kwitowali odbioru. Biorąc pod 
uwagę specyficzne warunki w okresie urzędowa-
nia ob. Mędrzyckiego, brak osoby bezpośrednio 
odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości 
(zginał w katastrofie samochodowej) i słabą orien-
tację ob. Mędrzyckiego, sankcji karnej i dyscypli-
narnej wyciągać nie należy”.

Ministerstwo Ziem Odzyskanych Departa-
ment Inspekcji, pismem z dnia 9 września 1948 

udzieliło „wytknięcia służbowego staroście lwó-
weckiemu ob. Mędrzyckiemu za niewłaściwe 
i  nieetyczne postępowanie w sprawie ob. Fran-
kowskich.

Biorąc po uwagę niewątpliwe „potknięcia” 
w  pełnieniu służby w administracji państwowej 
i samorządowej należy podkreślić, że pozbawienie 
funkcji starosty lwóweckiego było raczej wynikiem 
tarć wewnątrz Polskiej Partii Robotniczej, walki 
o prymat z Polską Partią Socjalistyczną a co wy-
nika z dokumentów Stefan Mędrzycki nie bardzo 
przykładał się do pełnienia roli prawdziwego „pe-
peerowca”. Interesujące są dokumenty w sprawie 
Stefana Mędrzyckiego, przechowywane w zasobie 
Oddziału Wrocławskiego IPN: „Informacja otrzy-
mana od informatora „Jutrzenka”, które przyjął dnia 
15 V 1946 roku referent Wilk (akta Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa w Lwówku Śląskim).

Doniesienie: „Donoszę, że w powiecie Lwówek 
panoszy się reakcja, w starostwie wkradł się tam 
niepowołany element, na stanowisku starosty jest 
pepeerowiec Mędrzycki Stefan, a nie idzie zupełnie 
po linii partyjnej, każdy dzień widzi się go pijanego. 
Dnia 14.V.46 r. przed „Barem” siedział w aucie pi-
jany i całował się z kobietą, ludzie którzy przechodzili 
ulicą patrzyli na tę scenę. Na zebrania partyjne mało, 
kiedy przychodzi, sprawy urzędowe załatwia wice-
starosta, Piekarowicz, który jest papesiakiem, ale pra-
wicowcem, wicestarosta utrudnia pracę pepeerowcom, 
ma wpływ na miejscowe otoczenie, z tego względu 
wpisują się wszyscy do P.P.S. Na stanowisku starosty 
i wicestarosty chcielibyśmy widzieć aktywnych pepe-
erowców”
Jakie było zadanie dla tajnego informatora UB – 
„Mieć na obserwacji starostę i meldować o każdym 
wykroczeniu”.
(W tekście zachowano oryginalną pisownię cyto-
wanych dokumentów).

Barbara Grzybek
W referacie wykorzystano materiały archiwalne:
- Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we 
Wrocławiu
- Archiwum Państwowego we Wrocławiu
- Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Od-
dział w Jeleniej Górze

Stefan Mędrzycki
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„Hart ducha jest jak kręgosłup człowieka. Bez niego nie 
sposób zmierzyć się z życiem. Dopóki wszystko idzie 
dobrze i przebiega zgodnie z planem, nie potrzebujemy 
go. Jednak w chwilach, kiedy jesteśmy na samym dnie 
i myślimy, że cały świat sprzysiągł się przeciwko nam, 
trzeba go z siebie wykrzesać...”

„Dzieci Gosi” to powieść o losach rodziny pol-
sko-niemieckiej na przestrzeni dwudziestego wie-

ku. Główną bohaterką jest Niemka-Margarete. Poznajemy ją jako młodą 
dziewczynę, gdy spotyka doktora Kasimira Maya- 10 lat starszego Po-
laka, żyjącego w Poznaniu. Szybko wychodzi za niego za mąż i rodzi 
dzieci: Romka i Helę. Niestety, rodzinną sielankę burzy wybuch I wojny 
światowej. Kasimir podejmuje decyzję o wstąpieniu do wojska, a po kilku 
miesiącach Margarete otrzymuje wiadomość o śmierci męża. Od tej pory 
życie kobiety ulega diametralnej zmianie: Została sama z dziećmi w zu-
pełnie obcym mieście, z dnia na dzień czuje się coraz bardziej samotna, 
aż w końcu postanawia wrócić do rodzinnego Berlina, jednak jej dzieci 
nie są zachwycone tym pomysłem, w związku z tym kobieta podejmie 
dramatyczną decyzję, która będzie niosła za sobą konsekwencje dla całej 
rodziny. Jak młoda wdowa odnajdzie się w nowej rzeczywistości? O tym 
musicie przekonać się sami.

To, co w pierwszej chwili najbardziej rzuca się w oczy to niesamowity 
klimat powieści. Autorce udało się przedstawić zwyczajne życie tamtych 
ludzi, ukazać ich radości i troski, ale przede wszystkim, ich mentalność, 
zupełnie odmienną od naszej. Jeśli chodzi o bohaterów, jestem zachwy-
cona Margarete, to postać, która pięknie ewoluuje, obserwujemy jak 
z krnąbrnej panienki zmienia się w dojrzałą, choć nieco zagubioną kobie-
tę. Losy jej rodziny nie były wesołe. Nie mogę sobie nawet wyobrazić dra-
matu matki, która musi zdecydować: Czy zabrać dzieci z ich środowiska 
i pozwolić na życie w trudnych warunkach, w jej rodzinnym Berlinie, czy 
pozwolić im zostać w Poznaniu, gdzie co prawda będą miały zagwaranto-
wany lepszy start, ale zabraknie im matki. 

Z innymi dylematami zmagają się Romek i Hela, którzy wyrastają 
w zupełnym rozdarciu między dwoma narodowościami a w obliczu nad-
chodzącej wojny muszą zdecydować, po czyjej staną stronie.

„Dzieci Gosi” to niezwykle poruszająca opowieść o życiu, miłości i ro-
dzinie z wojną w tle. Pojawił się też jeden zaskakujący wątek: zazwyczaj, 
gdy myślimy o wojnie widzimy nas- Polaków w roli ofiar i Niemców jako 
„tych złych”, jednak w powieści spotkamy się z nieco innym modelem: to 
właśnie niemiecka rodzina wzbudza o wiele większą sympatię od Pola-
ków. Ciekawa jest również sama geneza książki: Historia oparta jest na 
faktach, w środku znajdziemy fotografię i drzewo genealogiczne rodziny 
Mayów, pochodzące z prywatnych zbiorów autorki. A jedna z bohaterek 
powieści zmarła zaledwie 3 lata temu w 2013 roku.

Polecam tę książkę absolutnie wszystkim czytelnikom, ponieważ 
wnosi nieco świeżości do naszego wyobrażenia czasów wojny, pokazuje 
jej drugą stronę i choć nie jest to książka specjalnie łatwa to wydaje mi 
się, że każdy raz na jakiś czas powinien sięgnąć po tego typu literaturę 
http://ksiazkoholiczka94.blogspot.com/

Od redakcji: 
Książkę można wypożyczyć w gryfowskiej bibliotece. Zapraszamy.

Sandra poleca
Książka na marzec: 
Dzieci Gosi

Zakład Budżetowy Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Gryfowie Śląskim informuje, że 
w 2016 roku będzie montował bądź 
wymieniał zasuwy w sieci wodo-
ciągowej na terenie miasta. Reali-
zacja tego zadania przewidziana 
jest w okresie wiosenno-letnim, 
a  celem jest ograniczenie uciąż-
liwości związanej z przerwami 
dostaw wody w czasie awarii lub planowanych remontów. Zamontowa-
nie zasuw pozwoli na sektorowe wyłączanie sieci wodociągowej z pracy. 
Wytypowanie miejsc, w których zostaną zamontowane lub wymienione 
nieczynne zasuwy, zostało poprzedzone analizą awaryjności sieci wodo-
ciągowej. Zaplanowano przeprowadzenie prac w ulicach:
1. Kwiatowa – 1 szt.
2. skrzyżowanie Kolejowa – Sikorskiego – 1 szt.
3. Kolejowa koło budynku PKP – 3 szt.
4. Kolejowa koło totolotka – 1 szt.
5. skrzyżowanie Lubańska – Rynek – 1 szt.
6. skrzyżowanie Floriańska – Lwowska – 1 szt.
7. skrzyżowanie Wojska Polskiego – Rynek – 1 szt.
8. skrzyżowanie Wojska Polskiego – Jeleniogórska – 1 szt.
9. rejon osiedla Sienkiewicza i Lwowskiej: Szkolna - 1 szt., Andersa – 
1 szt., Lwowska – 2 szt., Akacjowa – 2 szt.

Razem do wymiany lub zamontowania zaplanowano 16 sztuk zasuw. 
W celu zminimalizowania niedogodności związanych z montażem za-
suw, prace będą prowadzone w godzinach nocnych. O planowanych prze-
rwach lub ograniczeniach w dostawie wody. Odbiorcy zostaną powiado-
mieni co najmniej dwa dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 
prac. Ogłoszenia zostaną umieszczone na tablicach informacyjnych i na 
stronie internetowej.

Jednocześnie Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Gryfowie Śląskim informuje, że prowadzone są całodobo-
we dyżury, w czasie których pod niżej podanymi numerami telefonów, 
przyjmowane są wszelkie zgłoszenia dotyczące awarii sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej: tel. 75 78 13 413 – w godzinach 7.00 - 15.00
tel. 500-117-064 – całą dobę.

Montaż zasuw w sieci wodociągowej 
w Gryfowie Śląskim w 2016 roku
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4 marca, kolejny rok z rzędu, trybuny hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie 
Śląskim szczelnie wypełnili entuzjaści tańca. 
Podczas tego niezwykłego wieczoru połączonego 
ze świętowaniem Dnia Kobiet, swoje umiejętno-
ści zaprezentowały pary taneczne. Artystom nie 
zabrakło ani animuszu, ani poklasku, gdyż zostali 
gorąco przyjęci przez całą społeczność. Wielką 
atrakcją był występ pary pokazowej klasy S – 
Agnieszki Morawskiej i Adriana Mleczka.

Mogliśmy obejrzeć pląsy przedszkolaków, 
którzy dopiero rozpoczynają swoją niezwykłą 
przygodę z tańcem. Z pewnością ich determinacja 
i pasja, jakie pokazali podczas koncertu, zaowocu-
je w przyszłości wieloma sukcesami. Kolejno za-
prezentowały się także grupy młodsze ze Szkoły 
Podstawowej oraz pary klubowe. Niezwykłe wra-
żenie robiły bajecznie kolorowe stroje młodych 
tancerzy wirujących w rytm muzyki. Gościliśmy 
również adeptów tańca spoza naszego miasta – ze 
Lwówka Śląskiego oraz Lubania, którym bardzo 
dziękujemy za wsparcie i udział oraz ich rodzicom 
za wyrozumiałość i życzliwość w stosunku do na-
szej placówki. Swój dryg pokazała także szkolna 
grupa cheerleaderek, która trenuje pod opieką 
pana Mirosława Mleczka, która bawiła widow-
nię żywiołowymi układami. Jak mawiał August 
Bournonville, duński choreograf: Taniec to nie 
układ figur, żeby się go nauczyć, trzeba go poko-
chać. Mogliśmy się o tym przekonać. Subtelnie 
płynący po parkiecie tancerze spowodowali, że 
zapewne wielu z widzów na chwilę w zachwycie 
wstrzymało oddech. Nie zawiedli się też ci, którzy 
czekali na taniec współczesny. Grupa trenująca 
hip-hop przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury również zademonstrowała swoje zdolności. 
Za ten udział podziękowania kierujemy do dyrek-
tor Anny Michalkiewicz. Czas umilał widowni 
także występ grupy wokalnej „Wesołe nutki”, pod 
czujnym okiem pana Macieja Styszyńskiego. 

Jednak nie byłoby tego niezwykłego wieczo-
ru bez pomocy i wkładu rodziców. Wam drodzy 
rodzice bardzo dziękujemy. Jesteście niezawodni 
i po raz kolejny udowadniacie, jak bardzo jeste-
ście zaangażowani w życie szkoły. To również 
dzięki Wam, towarzyszy nam znakomita atmos-
fera wspólnych działań na rzecz dzieci i szkoły. 
Dużym przedsięwzięciem było przygotowanie 
wszystkich Waszych pociech do występu. Jakby 
mało było przyjemności płynącej z oglądania ta-
neczno-wokalnego widowiska, łasuchów kusiły 
słodkie ciasta sprzedawane w łączniku pomiędzy 
halą a korytarzem. Cieszyły się one ogromnym 
zainteresowaniem – co zawdzięczamy świetnym 
przepisom i pracy mam i babć naszych uczniów. 

Koncert miał także charakter charytatywny. 
Całkowity dochód koncertu w kwocie 3.262 zł 
zostanie przeznaczony na modernizację sali lek-
cyjnej klasy pierwszej. Do zobaczenia za rok.

Redaktorki z S.P. 

W SP w Gryfowie
Po prostu tańcz!
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W SP w Uboczu

Przedszkolaki z oddziału przedszkolnego jako zespół „Zdrowe malu-
chy” uczestniczą w programie „Aktywnie po zdrowie”, który jest jednym 
z najważniejszych programów edukacyjnych Fundacji Banku Ochrony 
Środowiska. Jego celem jest przede wszystkim edukacja dotycząca zdro-
wego stylu życia, a w szczególności zdrowego odżywiania i aktywności 
fizycznej. W ramach programu realizują całoroczny projekt „Zdrowo jem, 
więcej wiem”. Program ma charakter międzyszkolnej rywalizacji zespo-
łowej. Uczy przede wszystkim prawidłowych nawyków żywieniowych, 
skłania do zmiany stylu życia. Poprzez uświadamianie dzieciom oraz ich 
rodzicom, jak ważne jest zdrowe odżywianie oraz aktywność sportowa, 
uczestniczą w zmienianiu świadomości społecznej. Jednym z zadań pro-
jektu jest promocja podejmowanych działań wśród uczniów całej szko-
ły. 14 marca przedszkolaki przedstawiły prezentację podjętych działań 
w etapie zimowym wszystkim uczniom, nauczycielom i swoim rodzicom. 
Najważniejsze przesłanie tego etapu programu związane było ze sztuką 
picia wody, miało uświadomić dzieciom potrzebę picia wody i zapoznać 
dzieci ze znaczeniem wody dla organizmu. Dzieci podczas spotkania ze 
wszystkimi uczniami, nauczycielami i rodzicami przeprowadziły kampa-
nię na rzecz picia wody wykorzystując przygotowane plakaty, a w ramach 
promocji jedzenia owoców i warzyw, przebrane za warzywa przedstawiły 
inscenizację wiersza Jana Brzechwy Na straganie. Przedszkolaki w pięk-
nych strojach warzyw przygotowanych przez rodziców wystąpiły w insce-
nizacji, zachęcając wszystkich do zjadania warzyw. A następnie poprzez 
przygotowane w tym celu plakaty, dzieci wskazywały na konieczność pi-
cia wody, trzymając butelki z wodą. Na zakończenie spotkania częstując 
wszystkich, przekonywali do konieczności jej codziennego spożywania. 

24 lutego klasa IV przedstawiła według własnego scenariusza insce-
nizację baśni pt. „Czerwony Kapturek” przygotowaną pod kierunkiem 
nauczycielki języka polskiego Janiny Hryniewieckiej. Uczniowie dosko-
nale wcielili się w poszczególne postaci i oddali ich charaktery, co zostało 
docenione gromkimi brawami zgromadzonej w auli szkolnej publiczno-
ści. Na uznanie kolegów i koleżanek od przedszkola do klasy VI oraz 
rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły sumiennie pracowali wszyscy 
uczniowie klasy IV. Szczęśliwy koniec baśni podkreślił słodki poczęstu-
nek i pochwała pani dyrektor szkoły Anny Pląskowskiej.

Ja przedszkolak – zdrowo jem, więcej wiem

Czerwony Kapturek w Uboczu

Janina Hryniewiecka

Danuta Sieradzka
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W dniach 29 lutego-2 marca Gimnazjum w Gryfowie Śląskim gości-
ło uczennice z zaprzyjaźnionych szkół: ze Szkoły Podstawowej w Lubie-
niu Wielkim na Ukrainie oraz Gimnazjum w Bischofswerdzie z Niemiec. 
Okazją do kolejnego spotkania okazał się Międzynarodowy Turniej Piłki 
Ręcznej Dziewcząt, który odbył się 1 marca w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Gryfowie Śląskim.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonali: burmistrz Olgierd Poniźnik, 
starosta Powiatu Lwóweckiego Marcin Fluder oraz dyrektor Gimnazjum 
Alicja Kownacka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. radny Po-
wiatu Lwóweckiego Józef Mrówka, radna Powiatu Lwóweckiego Małgo-
rzata Szczepańska, sekretarz Powiatu Lwóweckiego Barbara Rosochacka-
-Horanin, przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek oraz radni 
Rady Miejskiej Stanisław Sawczak i Arkadiusz Cichoń. 

Szczypiornistki z Ukrainy nie dały szans rywalkom i zdecydowanie 
wygrały turniej. Drugie miejsce zajęły uczennice z Bischofswerdy, a za-
tem trzecie przypadło gimnazjalistkom z naszego gimnazjum. W trakcie 
przerw w zawodach występowały szkolne cheerleaderki oraz Emanuel Żuk 
w tańcu popping. Po zawodach sportowych młodzież udała się na kręgle do 
„Złotego Snu” w Złotnikach Lubańskich.

W kolejnym dniu wizyty gości z Niemiec i Ukrainy, drużyny wraz 
z cheerleaderkami udały się na objazdową wycieczkę do Świeradowa Zdro-
ju i Karpacza. Wjazd kolejką gondolową na Stóg Izerski, spacer ośnieżoną 
ścieżką w lesie prowadzącą do Świątyni Wang oraz przepiękna panorama 
Karkonoszy i okolic zrobiły na uczestnikach ogromne wrażenie i były oka-
zją do zrobienia wspaniałych zdjęć. Pobyt gości z Bischofswerdy i Lubienia 
Wielkiego był możliwy dzięki gościnności rodziców naszych uczniów, któ-
rzy przyjęli ich pod swoją opiekę i zagwarantowali nocleg oraz wyżywienie. 
Dało to wszystkim uczestnikom spotkania okazję do bliższego poznania 
się, integrowania i doskonalenia znajomości języków sąsiadów. 

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Dyrekcja Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie 
Śląskim składa serdeczne podziękowania: 

Burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi za pomoc w organizacji pobytu 
młodzieży z Polski, Ukrainy i Niemiec na terenie Gryfowa Śląskiego

***
Burmistrzowi Rolandowi Marciniakowi za uatrakcyjnienie wizyty mło-
dzieży z Polski, Ukrainy i Niemiec w Świeradowie Zdroju i Górach Izer-
skich

***
Dyrektorowi Michałowi Koniecznemu za możliwość przebywania na 
terenie obiektu „Złoty Sen” w Złotnikach Lubańskich, wspólną zabawę 
i sympatycznie spędzony czas młodzieży z Polski, Ukrainy i Niemiec

***
Wiceprezesowi Zarządu SKI&SUN Świeradów-Zdrój Jakubo-
wi Sojce za umożliwienie wjazdu Koleją Gondolową na Stóg Izerski 
młodzieży z Polski, Ukrainy i Niemiec oraz integrację uczestników wy-
cieczki w Górach Izerskich.

Dyrekcja Gimnazjum w Gryfowie Śląskim serdecznie dziękuje Rodzi-
com: Irenie Łuków, Mirosławowi Ciechanowiczowi, Agacie i Jacko-
wi Jankowiakom, Agnieszce i Sławomirowi Bichalskim, Magdalenie 
Szymaszek, Agacie i Piotrowi Penderom, Iwonie i Jerzemu Urdasom, 
Elżbiecie i Jerzemu Korgulom, Bernadetcie i Tomaszowi Wiedrom, 
Angeli i Mirosławowi Byczkom, Joannie i Mariuszowi Sokołowskim, 
Ewie i Mariuszowi Bułkowskim, Małgorzacie Jakubowskiej, Edycie 
i Mariuszowi Cielickim za wspaniałą gościnność i nadzwyczajną opiekę 
młodzieży z Ukrainy i Niemiec.

Międzynarodowy turniej
W Gimnazjum
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20 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP 
Proszówka. Po odczytaniu sprawozdania za 2015 rok, nastąpiło odzna-
czenie druhów odznakami „Za wysługę lat”. Otrzymali je:
druh Leszek Wróblewski za 45 lat
druhowie Edward Paliwoda, Józef Staszkiewicz, Antoni Żol za 25 lat, 
druh Kamila Zajączkowska za 10 lat w OSP, 
druhowie Anna Zawisza-Paliwoda, Dorota Jaszkiewicz, Robert Kar-
powicz za 5 lat.

Druhowie Piotr Dąbrowa i Sebastian Zajączkowski odebrali zaświad-
czenia o odbyciu szkolenia dla strażaków Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotniczym Pogo-
towiem Ratunkowym. 

Wybrano także nowy Zarząd OSP: prezes – Jan August, wiceprezes-
-naczelnik – Sebastian Zajączkowski, wiceprezes – Leszek Wróblewski, 
zastępca naczelnika – Józef Staszkiewicz, sekretarz – Kamila Zajączkow-
ska, skarbnik – Edward Paliwoda.

Nowy zarząd OSP Proszówka

Strażacy z Gminy i Miasta Gryfów Śląski zwracają się z gorącą prośbą 
o przekazanie 1 % podatku za 2015 rok. W tym celu w rocznych zezna-
niach podatkowych PIT należy wpisać: - Numer KRS – 0000 116 212 
i cel szczegółowy 1% – skróconą nazwę jednej wybranej jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej to jest: OSP w …….. i jej dokładny adres włącz-
nie z kodem pocztowym. Ochotnicze Straże Pożarne w naszej gminie na 
które można przekazać 1% podatku (numer KRS taki sam jak wyżej, czyli 
0000 116 212): 
- OSP w Gryfowie Śląskim, ul. Floriańska 2, 59-620 Gryfów Śląski, - 
OSP w Krzewiu Wielkim, 59-620 Gryfów Śląski, - OSP w Młyńsku, 59-
620 Gryfów Śląski, - OSP w Proszówce, 59-620 Gryfów Śląski, - OSP 
w Rząsinach, 59-620 Gryfów Śląski, - OSP w Uboczu, 59-620 Gryfów 
Śląski, - OSP w Wolbromowie,59-620 Gryfów Śląski 
Za powyższe zostanie zakupiony brakujący sprzęt i umundurowanie. 
Dziękujemy.

1% dla strażaków

Kamila Zajaczkowska

6 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Młyńsku. Na zaproszenie przybyli Henryk Leś-
ków wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wro-
cławiu a zarazem prezes Zarządu Powiatowego w Lwówku Śl., starszy 
kapitan Mirosław Ożogowski. Naczelnik wydziału organizacyjno-szko-
leniowego PSP, Marta Wilas – radna Rady Miejskiej, Maria Sosnowska- 
sołtys Sołectwa Młyńsko, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w Gryfowie Śl. druh Tadeusz Jagiełło, druh Jacek Mazur- Ko-
mendant Gminny ZOSP RP, sekretarz Zarządu Oddziału w Gryfowie, 
druh Stanisław Jóźwiak oraz przedstawiciele jednostek OSP z Proszówki, 
Gryfowa, Krzewia Wielkiego i druhowie z Młyńska.

Podczas zebrania strażacy dokonali podsumowania swojej działalności 
oraz zgłosili potrzeby na rok 2016. W trakcie zebrania ośmiu druhów 
z Młyńska otrzymało odznaki za wysługę lat, najwyższą otrzymał Stani-
sław Okulowski, za 60-lecie działalności w OSP w Młyńsku. Wybrano 
nowe władze, prezesem został Jan Kubiszyn, wiceprezesami: Piotr Ko-
tarba i Stanisław Okulowski, naczelnikiem – Andrzej Okulowski, z-ca 
Edward Wilas, sekretarz – Bronisław Muzyka, skarbnik – Marek Baszak. 
Na zakończenie był poczęstunek dla gości oraz druhów. Miłą niespo-
dziankę sprawił zespół Sołtysowe Gryfinki z Proszówki, który śpiewał, 
przygrywał i umilał czas spotkania wszystkim uczestnikom. Serdecznie 
dziękujemy. 

sołtys Młyńska Maria Sosnowska

Wyrazy współczucia dla rodziny i zespołu 
Sołtysowe Gryfinki z powodu nagłej śmier-
ci długoletniego członka zespołu Bronisława 
Niebieszczańskiego z Proszówki. Pan Broni-
sław niejednokrotnie występował z zespołem 
w Młyńsku – ostatnio 6 lutego. Bardzo mile 
wspominamy spotkania z nim, pamiętamy jego 
życzliwość, uśmiech pogodę ducha. Żył tak, że 
po śmierci najbliższym zrobiło się bardzo smut-
no. Cześć jego pamięci.

sołtys Młyńska Maria Sosnowska

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Młyńsku

EKSPRESOWE NAPRAWY 
PROTEZ DENTYSTYCZNYCH

Rząsiny 87, 
Tel. 794-090-866
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W scrapkowym świecie czuję się jak mała dziewczynka
Podziel się z nami swoją pasją

Kiedy zaczęła się twoja przygoda z rękodzie-
łem?

Prawdziwą przygodę z rękodziełem zaczę-
łam jakieś 6 lat temu. Odkąd pamiętam zawsze 
lubiłam piękne rzeczy, zawsze coś tworzyłam, 
ale nigdy nie przerodziło się to w pasję. Do cza-
su, kiedy zetknęłam się ze scrapbookingiem 
i  cardmakingiem. Głównie z ręcznym two-
rzeniem kartek, choć wśród moich prac znaj-
dują się także albumy, pudełka, pudełeczka… 
To  właśnie w tym czuję się najpewniej, choć 
oczywiście ciągle podglądam, uczę się i poznaję 
nowe techniki, udoskonalając tym samym swoje 
małe cudeńka. 

Podobno przy wykonywaniu tych małych cu-
deniek doskonale odpoczywasz?

Zdecydowanie! To wspaniały, twórczy wy-
poczynek, który procentuje lepiej niż niejed-
no spa. Tworząc każdą ze swoich prac, staram 
się wkładać w nią całe swoje serce. Poszuku-
ję, zbieram, wycinam, składam. Uwielbiam 
przestrzenne formy. Kartki, które puchną od 
nadmiaru wycinanek, wstążeczek, kwiatków, 
koronek, tiulu i wielu tzw. przydasi. W scrapko-
wym świecie czuję się, jak mała dziewczynka. 
To wspaniały relaks i odskocznia od codziennej 
monotonii
Skoro żyjemy w stresujących czasach, a card-
making działa tak bardzo uspokajająco, czy 
starasz się zarażać innych tą wobec tego jakże 
pożyteczną pasją?

Od kilku lat w mojej szkole prowadzę warsz-
taty rękodzieła artystycznego. Rękodzieło nie 
jest przeznaczone tylko dla dorosłych. To ak-
tywność skierowana również do dzieci. Two-
rzenie projektów w różnych technikach rozwija 

kreatywność, myślenie przestrzenne, zdolności 
manualne. Uczy dokładności i precyzji, a przede 
wszystkim cierpliwości. A w nagrodę daje wła-
snoręcznie wykonany przedmiot, który z dumą 
można zaprezentować innym.
 Zarażam dzieci pasją, uczę je tego, co sama 
uwielbiam robić: tworzyć, wytwarzać i prze-

twarzać. W twórczej atmosferze każdy, zarów-
no dziecko, jak i osoba dorosła, może wykonać 
coś pięknego. Wspólnie wykonujemy nie tylko 
kartki, ale też oryginalne ozdoby w zależności 
od okazji. Zajęcia są okazją do szeroko pojętej 
integracji z osobami, które łączy wspólna pasja.
Dziękuje za rozmowę.

Z Anną Pląskowską
rozmawia Marzena Wojciechowska.
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Na Krystynkach, jeszcze naszej Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej nie było. Jak to się mogło 
stać? Otóż święto Krystyn odbywało się w naszym powiecie po raz pierwszy. Panie o imieniu Kry-
styna wspólnie świętowały swoje imieniny w niedzielę, 13 marca w restauracji Madelaine w Lwów-
ku Śląskim. 

I Zjazd pań noszących to urocze imię odbył się w 1998 roku w Katowicach. Jego inicjatorką była 
śp. Krystyna Bochenek, dziennikarka i wicemarszałek Senatu. Od tamtej pory, co roku w dniu swo-
ich imienin Krystyny spotykają się w różnych miastach Polski na większych i mniejszych Zlotach. 
W naszym regionie do tej pory Krystyny świętowały imieniny w sposób tradycyjny – w gronie ro-
dziny, przyjaciół, znajomych. W tym roku po raz pierwszy, za sprawą pani Krystyny Piotrowicz kil-
kadziesiąt solenizantek spotkało się, by wspólnie uczcić ten wyjątkowy dla nich dzień. Stylowe wnę-
trza Madelaine, suto zastawione stoły i wyśmienite towarzystwo gwarantowały znakomitą zabawę.  
Nasi wspaniali muzycy z Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej uprzyjemnili święto Krystynom, jak 
umieli najpiękniej i najweselej. Zapewne kolejne edycje Krystynek, już się bez nich nie obejdą.

Źródło: lwówecki.info

Kapela dla Krystynek

Budzi się wiosna, jak dzień swą jutrzenką, 
Świeżych listków koronką nas kusi,
Migotliwą, jak suknia tancerki flamenco,
Co w swym tańcu wyszaleć się musi.

I ulotnie, bo krótko, wiruje, czaruje,
Bo koronka w kurtynę się zmieni,
Zieloności, gdzie ptactwo godami figluje,
W tej kąpieli ze świateł i cieni.

Bez powagi to pora, wiosna urokliwa,
Pełna fobii, nastrojów dziewczęcych,
Co urodę roztacza, ku amorom przyzywa,
I ucieka w popłochach zajęczych.

I kto wiosny nie pojmie, nie pojmie miłości
Wiosny pąków w soki brzemiennych,
Ty rozumiesz, ja widzę w iskierkach radości,
W twoich oczach przepięknych, bezdennych.

Autor: Edward Tabacharski

Kącik poetycki

1 marca w sali obrad gryfowskiego ratusza, 
Gryfowska Kapela Podwórkowa nagrywała swe 
utwory, do wiosennej listy ludowych przebojów 
Polskiego Radia Wrocław. Nagranie osobiście 
prowadziła redaktor Małgorzata Majeran-Kokott.

W wiosennej edycji listy ludowych przebo-
jów weźmie udział 11 nagranych przez kapelę 
utworów. Lista rusza od 4 kwietnia o godz. 7:00. 
Dzwoniąc pod nr tel. 71 33-99-060 w godz. 
7:00 - 10:00 (niedziela) w czasie trwania audycji 
lub wysyłając sms na nr 72280 o treści RW KA-
PELA GRYFOWSKA (koszt 2,46 zł za sms) 
można oddać głos na naszą kapelę podwórkową.  
Zapraszamy do głosowania!
foto. Paweł Rubaj 

Głosujmy na naszą kapelę!

OGŁOSZENIE DROBNE
Wynajmę mieszkanie w Gryfowie, 

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

telefonu 506-131-733
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23 lutego w bibliotece odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci klas  
I – VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie. Uczestniczyły w nich 32 oso-
by, a wszystko odbywało się pod hasłem „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi 
tato” i realizowane było przez olszyńską podstawówkę w ramach innowa-
cji pedagogicznej „Uczniowie uczniom”.

Na początku zajęć zapoznano gości z biblioteką i jej działalnością, 
zarówno dzieci, jak i opiekunki grupy: Iwona Obrębska, Wioletta Kur-
czewska i Weronika Petruch, zadawały wiele pytań dotyczących bibliote-
karskiej pracy. Następnie przygotowaliśmy dla naszych gości zagadkowy 
worek z rekwizytami, które dzieci losowały i odgadywały tytuły książek, 
dużym zainteresowaniem cieszyły się kroniki biblioteczne, które nasi 
goście przeglądali z ciekawością. Wesoła wycieczka zwiedziła również 
bibliotekę dla dorosłych oraz galerię, a w niej wystawę rysunku Jacka 
Knapa. Przeprowadzono także mini- zajęcia plastyczne, ich efektem były 
zajączki z papieru, namalowano stworka „Plampacza” oraz odtańczono 
taniec integracyjny. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali mini 
upominki związane z biblioteką. Całość spotkania uwieczniono wspólny-
mi zdjęciami i wpisem do kroniki. 

24 lutego pogoda nie sprzyjała wędrówkom dzieci, jednak niżej pod-
pisanej bibliotekarki nie zniechęciła do opuszczenia bibliotecznych mu-
rów. Celem jej wędrówki było przedszkole, a konkretnie trzylatki z grupy 
”Słoneczka’’ i czterolatki z grupy „Gumisie”. 

W przedszkolu przeprowadziła wstępną rozmowę o zimie, a następnie 
przeczytała dzieciom bajkę pt. „Zimowy dzień”, pokazując im piękne zi-
mowe ilustracje i głównego bohatera. Maluszki dowiedziały się, jak jeżyk 
pomagał zwierzętom w trudnych chwilach, w jaki sposób dotarł do chat-
ki borsuka i jakie miał po drodze przygody. Atrakcją były przestrzenne 
ilustracje w książce. Dzieci mogły dotykać milutką czapeczkę, rękawiczki 
i szaliczek jeżyka. Do przeprowadzenia zajęć wykorzystano bajkę z serii 
Przygody Małego Jeżyka „Zimowy dzień” autorstwa M. Christiny Butler.

Wędrująca bibliotekarka

Przy dźwiękach tamburynu oraz piosenkach ludowych w bibliotece 
w Rząsinach odbyło się spotkanie z zespołem ludowym „Rząsinianki”. 
Nie była to byle jaka okazja ponieważ obchodziliśmy Dzień Kobiet oraz 
Dzień Mężczyzn, o których również pamiętamy. Było to miłe i udane 
spotkanie, gdyż poza codziennymi obowiązkami mieliśmy wreszcie czas 
na odpoczynek. 

Na nasze spotkanie przybyło 16 osób wspólnie śpiewających, grają-
cych przy przy kawie, herbacie, torcie, bezikach i innych słodkościach. 
Panie i  panowie otrzymali od niżej podpisanej bibliotekarki duży kosz 
pełen kolorowych kwiatów i życzeń. Oby tradycja takiego wspólnego 
świętowania i śpiewania piosenek ludowych nigdy nie zaginęła, bo muzy-
ka ludowa zbliża i zawsze wywołuje dobry nastrój.

Edukacja i integracja 
z gośćmi zza miedzy

Jadwiga Miłan

Kobiece świętowanie w Rząsinach

Jolanta Kuczyńska

Jolanta Kuczyńska
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Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gryf ” z Gryfo-

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

Dysponuje fachową, wykwalifikowaną ka-
drą pracowników, mającą duże doświadczenie 
w branży oraz w kontaktach i współdziałaniu z mieszkańcami. Zespół 
pracowników kierowany jest przez osobę o wieloletniej praktyce w 
zarządzaniu nieruchomościami – inżyniera budownictwa; absolwenta 
Politechniki Poznańskiej i studiów podyplomowych na Uniwersytecie 
Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie; licencja zarządcy nieruchomo-
ści nr 3637; bogate doświadczenie w dziedzinie mieszkalnictwa, go-
spodarki mieszkaniowej i komunalnej nabyte dzięki pracy w jednost-
kach administracji samorządowej, zakładzie budżetowym, spółdzielni 
mieszkaniowej oraz wspólnotach mieszkaniowych.

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

Szukacie Państwo profesjonalnego zarządcy?  
Jesteście zainteresowani współpracą z nami? 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Gryf” w Gryfowie Śląskim ul. Kole-
jowa 64, lub pod nr telefonu 75 78-13-440 lub 75 78-13-411; 
e- mail: sm.gryf@wp.pl

 
 

Biuro zarządzania nieruchomościami zaprasza zainteresowane 
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE  

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

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

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

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

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

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

        Z A P R A S Z A M Y 

BIURO w GRYFOWIE ŚLĄSKIM 
ul. KOLEJOWA 45 , I piętro 
TELEFON: 729 686 230 
E-MAIL : twojzarzadca@vp.pl 
www. adm-zarządzanie.pl 
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Pani Strażak w przedszkolu...
W marcu nasze dzielne przedszkolaki dowiedziały się wiele o Straży Pożarnej. Strażak Kamila Zajączkowska z OSP Proszówka rozmawiała 

o odważnej służbie strażaków, wytłumaczyła jak trzeba się zachować w sytuacji zagrożenia oraz objaśniła co może wywołać pożar. Jednak największą 
atrakcją było przymierzanie hełmu strażackiego, obejrzenie toporka i pucharu za uczestnictwo w zawodach sportowo-pożarniczych. I teraz co drugi 
przedszkolak chce być strażakiem...

 Kamila Zajączkowska

Z okazji Dnia Sołtysa 
wszystkim sołtysom 
w naszej gminie 
zdrowia i pomyślności,
dobrej współpracy 
z mieszkańcami oraz 
satysfakcji z wykonywanej 
funkcji życzy redakcja Kuriera Gryfowskiego

Co słychać u sołtysa?
Minął pierwszy rok kadencji sołtysów. Z tej okazji od przyszłego 

numeru KG rozpoczniemy nowy cykl, którego bohaterami będą sołtysi 
naszych gminnych sołectw. Jako pierwszą przepytamy sołtys Rząsin Ka-
tarzynę Jezierską. Zapraszamy.


