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Odzyskanie niepodległości stało się inspiracją do wspólnego święto-
wania oraz zaznaczenia, jak istotną rolę w kształtowaniu tożsamości na-
rodowej odgrywają tak ważne wartości w życiu Polaków jak wolność, soli-
darność, poszanowanie godności i praw człowieka. 11 Listopada w całym 
kraju odbywają się uroczystości upamiętniające najważniejszą dla Polski 
i Polaków datę. Również w naszym regionie mieszkańcy uroczyście świę-
tują.

W Gryfowie Śląskim uroczystości zapoczątkowała Msza Święta w in-
tencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi, którą celebrował 
proboszcz, ksiądz Krzysztof Kurzeja. Po mszy mieszkańcy w towarzy-
stwie licznych pocztów sztandarowych przeszli pod tablicę ku czci Kom-
batantów Ziemi Gryfowskiej.

Zgromadzonych powitał Burmistrz Olgierd Poniźnik:
– Szanowni Państwo. Zgromadziliśmy się dziś przed tablicą poświęconą 
Kombatantom Ziemi Gryfowskiej po to, aby poprzez uroczyste obchody Świę-
ta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odświeżyć pamięć o wydarzeniach 
sprzed 104 lat.
Dla Pokoleń urodzonych w wolnej i niepodległej Polsce wolność i niepodległość 
wydawać się mogą czymś oczywistym. Wszyscy jednak musimy pamiętać, że 
żyjemy w państwie, które opłacało wysoką cenę krwi swoich obywateli. Winni 
jesteśmy im cześć i pamięć. Udział w dzisiejszych uroczystościach jest właśnie 
potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy 
w walce o wolną i niepodległą Polskę poświęcili życie.
Obecnie żyjemy w wolnej Polsce, w zjednoczonej Europie. Każdy z nas może 
swobodnie wyrażać swoje poglądy. Mamy możliwość decydowania o sobie 
–  o  tym gdzie i jak chcemy żyć. Wiemy, że nikomu nie wolno nic narzucać, 
warto jednak docierać do świadomości ludzi, a w sprawach najważniejszych 
związanych z bytem narodu, prawidłowym funkcjonowaniem państwa oraz 
naszej małej ojczyzny, niezależnie od różnic politycznych, powinniśmy się po-
rozumieć. Wskrzeszenie w sobie miłości do naszej „małej ojczyzny” nie wymaga 
od nas oddawania życia, przelewania krwi, czy rezygnowania ze swoich dóbr 
w imię wolności.
Jesteśmy w doskonałej sytuacji, możemy dziś stać się patriotami, pozostając 
zwykłymi anonimowymi obywatelami. Wystarczy być lojalnym wobec naszej 
najbliższej społeczności, przyjaciół, rodziny. Wystarczy poczuć więź społecz-
ną i emocjonalną z narodem. Wystarczy rzetelnie wykonywać swoją pracę, 

Obchody Święta Niepodległości w Gryfowie Śląskim
przez którą rozwijamy nasz region. Wystarczy brać udział w wydarzeniach 
organizowanych przez lokalne stowarzyszenia, zabierać głos w konsultacjach 
społecznych, zadbać o zgodną atmosferę między sąsiadami, o ład i porządek w 
swojej okolicy. Dzisiaj, jak 104 lata temu potrzebna jest nam zgoda narodowa, 
potrzebne są dobre rządy, spokój i mądrość, abyśmy mogli godnie żyć na polskiej 
ziemi, abyśmy odróżnili dobro od zła, abyśmy zniszczyli w sobie nienawiść. 
– podkreślał Olgierd Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Po okolicznościowych wystąpieniach przyszedł czas na złożenie 
kwiatów pod tablicą ku czci Kombatantów Ziemi Gryfowskiej. Wieńce 
i kwiaty składali przedstawiciele samorządu, służb mundurowych, szkół 
i przedszkoli, przedstawiciele sołectw, organizacji kombatanckich i partii 
politycznych a także przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców.

Podkreśleniem dzisiejszej uroczystości w Gryfowie Śląskim był sym-
boliczny Bieg Niepodległościowy, który rozegrany został na dystansie  
6 kilometrów i trwał w trakcie uroczystości na gryfowskim rynku.

Źródło: lwowecki.info

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury serdecznie dzięku-
je służbom zabezpieczenia za zadbanie o bezpieczeństwo uczestników 
uroczystości oraz o porządek podczas jej trwania: Komendzie Powia-
towej Policji, Komisariatowi Policji w Gryfowie Śląskim, gryfowskiej 
Straży Miejskiej oraz jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej.
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IV Niepodległościowy Bieg Gryfitów za nami. Jak zwykle, wyda-
rzenie zostało doskonale zorganizowane przez członków Stowarzysze-
nia Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów” i wspaniale uświetniło obcho-
dy Święta Niepodległości w Gryfowie Śląskim. Udział w imprezie był 
bezpłatny, uczestnicy pokonywali trasę o długości około 6 km świętu-
jąc biegiem niepodległość. Zawitali do nas biegacze z różnych stron, 
pełni pasji, dobrej energii i zaraźliwej radości.

Finałem wydarzenia był tradycyjny wspólny przebieg uczestników 
z mety w miejsce głównych uroczystości rocznicowych. Po raz pierw-
szy do Biegu, w jego końcowej fazie, dołączyli członkowie Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni”. Wydarzenie od-
było się dzięki dotacji uzyskanej od Urzędu Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski w ramach Inicjatywy Lokalnej Gryfów Śląski 2022.

M.

Czwarty Niepodległościowy Bieg Gryfitów
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11 listopada w świetlicy wiejskiej w Rząsinach zorganizowana zo-
stała Wieczornica Patriotyczna w 104. rocznicę odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. W tym roku zbiegła się ona z obchodami 10-lecia 
istnienia w Rząsinach szkoły stowarzyszeniowej. Z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości, punktualnie 
o godz. 15:00, zgromadzona spo-
łeczność odśpiewała cztery zwrotki 
„Mazurka Dąbrowskiego”. Po za-
kończeniu części oficjalnej została 
wyświetlona prezentacja multi-
medialna, przedstawiająca historię 
szkoły podstawowej od 1945 roku 
i najważniejsze wydarzenia z ostat-
nich 10 lat działalności szkoły sto-
warzyszeniowej. Następnie rozpo-
częła się część artystyczna, w czasie 
której wystąpili: uczniowie z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. 
ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach 
z audycją umuzykalniającą, chór 
parafialny oraz zespół Rząsinian-
ki w  repertuarze znanych polskich 
pieśni patriotycznych. Serdecznie 
dziękujemy Radzie Sołeckiej oraz 
Radzie Rodziców za przygotowanie 
poczęstunku. 

Joanna Dziemidowicz

Wieczornica Patriotyczna i Obchody 10-lecia Szkoły Stowarzyszeniowej

W tym roku przypada jubileusz dziesięciolecia istnienia szkoły stowa-
rzyszeniowej w naszej wsi. Powołanie społecznej szkoły rozpoczęło się 26 
lutego 2012 roku, kiedy Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Rząsiny podjęło uchwałę, wraz z aktem założycielskim, w sprawie 
utworzenia z dniem 1 września 2012 roku Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. bł. ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach. Na tej podstawie w dniu 
3 września uroczystą Mszą Świętą rozpoczął się nowy rok szkolny w tak 
zwanej „Małej Szkole”, do której zgłosiło się 42 uczniów i przedszkola-
ków. Było do wielkie wydarzenie ale też i wyzwanie, przede wszystkim 
finansowe i logistyczne, gdyż szkoła miała funkcjonować w użyczonych 

przez gminę budynkach, wymagających pilnego remontu i  w ramach 
dotacji ponad dwukrotnie niższej od dotychczasowej. Pełni optymizmu 
założyciele szkoły z prezesem stowarzyszenia Stanisławem Czajewiczem 
i dyrektorem szkoły Tadeuszem Deptułą na czele, z wielkim zapałem 
rozpoczęli swoją misję. Niezbędnym warunkiem realizacji wizji szkoły 
prowadzonej przez Stowarzyszenie było zaangażowanie społeczne miesz-
kańców wsi i nauczycieli. To zaangażowanie spowodowało, że na efekty 
nie trzeba było długo czekać. Już po niespełna roku zmienił się wygląd 
zewnętrzny i wewnętrzny budynku szkoły. Determinacja i zaangażowa-
nie społeczne mieszkańców wsi i nauczycieli zostały zauważone przez 
władze gminne, które szybko udzieliły poparcia. Przyniosło to konkret-
ne efekty materialne, a także pedagogiczne. Dzięki dobrej współpracy 
Stowarzyszenia z samorządem gminnym w okresie dziesięciolecia udało 
się wykonać kilka inwestycji i remontów w szkole. I tak – przełożono 
pokrycie dachowe na budynku nr 95, wykonano elewację zewnętrzną 
z jednoczesnym ociepleniem sanitariatów, powstał plac zabaw dla dzieci, 
przeprowadzono remont pomieszczeń klasowych i zaplecza sanitarnego 
oraz wstawiono kontener-szatnię. W roku 2020 w miejscu rozebranego 
baraku, wybudowana została hala sportowa, oraz przeprowadzony został 
kapitalny remont pomieszczeń przedszkola w budynku nr 94. W roku bie-
żącym dokonano rozbiórki będącego w złym stanie budynku gospodar-
czego i wprowadzono nowy system ogrzewania przedszkola oraz biblio-
teki publicznej. Najważniejsze jednak co udało się osiągnąć to stworzenie 
dobrej atmosfery i właściwych relacji organu prowadzącego z rodzicami 
i gronem pedagogicznym i to zapewne przełożyło się na uzyskanie do-
brych wyników nauczania.

Jubileusz Szkoły w Rząsinach

Pierwsi uczniowie rok 1948
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Społeczna szkoła podstawowa w Rząsinach jest spadkobierczynią 
funkcjonującej już 77 lat szkoły w naszej miejscowości. Z okazji dzie-
sięciolecia szkoły stowarzyszeniowej, warto przypomnieć całą powojenną 
historię szkoły. Założycielem i pierwszym kierownikiem polskiej szkoły 
był Stanisław Miłan – repatriant z Kresów Wschodnich. Uruchomił on 
we wrześniu 1945 roku ogólnokształcącą szkołę podstawową w budynku 
nr 85, gdzie przed wojną mieściła się szkoła niemiecka. Początkowo kil-
kudziesięciu uczniów, w przedziale wiekowym od sześciu do osiemnastu 
lat, uczyło się w trzech salach lekcyjnych. W 1958 roku starsze klasy prze-
niesione zostały do nowo wyremontowanego budynku nr 95, w którym 
mieściły się cztery duże sale lekcyjne i kancelaria. W starym budynku 
pozostały dwie klasy i biblioteka. Od tego czasu szkoła funkcjonowała 
w dwóch budynkach, i tak było aż do roku 1996, kiedy wszystkie klasy 
przeniesiono do jednego budynku nr 95. Na potrzeby prowadzenia przed-
szkola zaadaptowano pomieszczenia w budynku nr 94. Ciekawostką jest, 
że rekordowa ilość dzieci miała miejsce w roku 1964, kiedy w szkole było 
206 uczniów. Uczyło ich 5-ciu nauczycieli, a obsługę prowadziła jedna 
woźna. W roku szkolnym 1966-1967 szkoła przekształciła się z siedmio-
klasowej w ośmioklasową i taki stan był do roku 1999, kiedy weszła w ży-
cie kolejna reforma oświaty, wskutek której powstały gimnazja, a szkoła 
podstawowa stała się sześcioletnią. Przez 60 lat szkoła funkcjonowała bez 
oficjalnie nadanego patrona. Dopiero na wniosek społeczności szkoły na 
czele z dyrektor panią Teresą Cierlik, Uchwałą Rady Miejskiej Gminy 
Gryfów Śl. z dnia 14 lutego 2005 roku, nadano szkole imię ks. Alojsa An-
drickiego. Oficjalnego nadania imienia oraz wręczenia szkole sztandaru 
dokonano 1 maja 2005 roku, w czasie uroczystości obchodów 700-lecia 
wsi i jubileuszu 60-lecia szkoły. W okresie funkcjonowania szkoły samo-
rządowej wybudowane zostały sanitariaty, a w roku 2008 zainstalowano 
nowe centralne ogrzewanie i wymieniono wszystkie okna. Ważne wyda-
rzenie miało miejsce 13 czerwca 2011 roku, kiedy to w Dreźnie odbyła 
się uroczystość beatyfikacyjna ks. Alojsa Andrickiego, naszego patrona, 
w której uczestniczyła cała społeczność szkoły. Sześćdziesięciosiedmio-
letnie funkcjonowanie szkoły samorządowej zakończyła uchwała Rady 
Gminy podjęta 24 kwietnia 2012 roku, o likwidacji szkoły podstawowej 
z dniem 31 sierpnia 2012 roku. Społeczność wiejska nie mogąc pogodzić 
się z faktem, że wieś będzie bez szkoły, utworzyła Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi i podjęła starania zmierzające do utworzenia szkoły społecznej. 
Starania znalazły poparcie w samorządzie gminnym, dzięki czemu we 
wsi nadal szkoła funkcjonuje, a na koniec roku szkolnego 2022 do szko-
ły uczęszczało 80 uczniów i przedszkolaków. Szkoła we wsi to nie tylko 
miejsce pobierania nauki. To także centrum kultury, to miejsce gdzie po-
wstają relacje międzyludzkie i kształtowane są postawy młodych ludzi, 
zarówno te wielkie postawy patriotyczne, jak również te małe, lokalne, 
związane z swoją małą ojczyzną. Szkoła stowarzyszeniowa od początku 
starała się nawiązywać do dobrych tradycji, organizując każdego roku: 
Wieczornicę Patriotyczną, Orszak Trzech Króli, Bal Wszystkich Świę-
tych, czy Dzień Patrona Szkoły. 

Jubileusz jest najlepszym momentem do wspomnienia ludzi, którzy 
tej szkole i wiosce oddali całe swoje serce i niezliczone godziny pracy. 
To są przede wszystkim dyrektorzy, nauczyciele, księża, rodzice, działa-
cze społeczni. Jako, że lista tych osób jest bardzo długa, nie sposób ich 
wszystkich dzisiaj wymienić. Pozwolę sobie jednak przywołać dyrekto-
rów szkoły którymi byli: Stanisław Miłan, Janina Lewandowska, Edward 

Efinowicz, Edmund Sabiniarz, Emma Zbieg, Józef Zięcina, Teresa Wy-
pasek, Weronika Mereszka, Zbigniew Kozak, Krystyna Górska, Teresa 
Cierlik, Joanna Czerwiec, Tadeusz Deptuła i obecnie Wioletta Cieślik. 
Przywołuję też księży posługujących w parafii i uczących religii w szkole: 
Józefa Zarębskiego, Jana Szutkowskiego, Jana Szewczuka, Eryka Ho-
bera, Wernera Machę, Stanisława Bakesa, Krzysztofa Żmigrodzkiego 
i obecnego proboszcza Pawła Opalę.

Szkoła funkcjonuje dzięki nauczycielom, ale również dzięki pracow-
nikom administracji i obsługi. Lista ich jest także długa. Pozwolę więc 
sobie wymienić tylko jedną osobę – najdłużej pracującą woźną panią 
Katarzynę Kulik, która przez wiele lat dbała, by w naszej szkole zawsze 
był czysto i ciepło. Wszystkim dyrektorom, nauczycielom i pracownikom 
szkoły, a także rodzicom i działaczom społecznym składam hołd i wyra-
żam wielkie podziękowania za wniesiony trud i rzetelną pracę na rzecz 
rozwoju szkoły, wsi i lokalnego społeczeństwa. Dziękuję też władzom 
samorządowym za wsparcie i dobrą współpracę.

Witold Mikos

Nadanie imienia w 2005 roku. Druga od prawej siostra Patrona Szkoły.

Beatyfikacja Patrona szkoły ks. Alojsa Andrickiego. Drezno 2011 rok. 

Obecny budynek szkoły w budynku nr 94.Pierwsza szkoła w budynku nr 85.
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Nagroda Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty

 
17 października w Dolnośląskim Zespole Szkół w Karpaczu odbyło 

się uroczyste wręczenie nagród dla pracowników oświaty. W uroczystości 
uczestniczyli m.in. Senator RP Krzysztof Mróz, Posłowie Na Sejm RP 
Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska i Robert Obaz, Sekretarz Stanu MEiN 
Marzena Machałek, Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, Dolno-
śląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, Dolnośląski Wicekurator 
Oświaty Janusz Wrzal, nauczyciele oraz pracownicy oświaty z regionu 
jeleniogórskiego.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w tym roku nagrodę Dol-
nośląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycz-
nej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymały:
• Pani Jadwiga Hawryluk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Boha-
terów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim oraz
• Pani Małgorzata Krakowska – dyrektor Przedszkola Publicznego 
w Gryfowie Śląskim.

Obu Paniom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych suk-
cesów w pracy zawodowej.

Apel o uszanowanie zmodernizowanej
 infrastruktury kolejowej

Po wielu latach zabiegów w sprawie poprawy fatalnego stanu pero-
nów i przejść peronowych na dworcu w Gryfowie Śląskim udało się mi 
uzyskać zapewnienie Prezesa PKP Polskich linii Kolejowych SA w War-
szawie pana Ireneusza Merchela o modernizacji istniejącej infrastruktury 
kolejowej na gryfowskiej stacji PKP. Pan Prezes swym pismem z 10 stycz-
nia 2022 roku zapewnił, że w 2022 roku zostaną naprawione przejścia 
pod torami, remont wiaty peronowej i nastąpi poprawa ogólnego stanu 
technicznego.

Miło mi jest poinformować, że Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych 
słowa dotrzymał. Wiata na peronie II została wyremontowana, a przej-
ścia peronowe odnowione. Słowa uznania kieruje także do Dyrekcji PKP 
Polskich Linii Kolejowych w Wałbrzychu w osobie Dyrektora Naczelne-
go Dariusza Kolubki i jego zastępcy Zbigniewa Drozdowskiego. Dzięki 
ich przychylności nareszcie po latach przejścia peronowe i peron II odzy-
skały swój pierwotny blask.

Apeluję zatem do podróżujących oraz mieszkańców gminy Gryfów 
Śląski o uszanowanie włożonego nakładu pracy w przywrócenie świet-
ności peronowi II oraz przejściom peronowym. Mam nadzieję, że nie 
dojdzie do obrzydliwego malowania na zewnątrz i wewnątrz przejść pe-
ronowych, na szybach i innych aktów wandalizmu, aby zrewitalizowana 
infrastruktura kolejowa służyła jak najdłużej.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik



październik-grudzień 2022   KURIER GRYFOWSKI  7

Umowa 
z nadleśnictwem

30 listopada nastąpił odbiór drogi nr 110063D w Młyńsku. Zadanie 
było współfinasowane z Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie - 
przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”. Prace polegały na przebudowie dróg 358 dr i 366 dr – odcin-
ka o długości 910 m. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o.o. z Jałowiec. Koszt inwestycji wyniósł 669 785,69 zł. 
Zadanie zostało dodatkowo dofinansowane przez Nadleśnictwo Świera-
dów na kwotę 150 tys. zł.

Ścieżka spacerowa wokół 
Jeziora Złotnickiego 

w realizacji
 

15 września br. został rozstrzy-
gnięty przetarg na realizację prac 
przy ścieżce nad Jeziorem Złotnickim 
położonej na terenie Gminy Gryfów 
Śląski. Jest to odcinek od kładki na 
jeziorze przez teren ośrodka wypo-
czynkowego i kończy się przed OW 
Złoty Sen.

Prace wykonuje firma Wojciech 
Sudoł WS Garden z Górczycy gm. 
Lwówek Śląski, która wygrała prze-
targ. Zakres prac obejmuje m.in. wy-
konanie palisad zabezpieczających, 
kładki, postawienie ławek, wyrówna-
nie nawierzchni.

Prace trwają a wykonawca ma czas 
na ich wykonanie, zgodnie z umową, 
do końca br., za kwotę 79.335 zł.

Rozmowy dotyczące udrożnienia 
i zabezpieczenia trasy wokół jeziora 
toczyły się pomiędzy gminami Olszyna, Leśna, Gryfów Śląski oraz Nad-
leśnictwem Świeradów Zdrój. Uzgodniono, że zainteresowani, na swoim 
terenie, we własnym zakresie wykonają inwestycję.

Obecnie wszystkie podmioty przystąpiły do prac i w najbliższym cza-
sie cała ścieżka spacerowa zostanie wykonana.

Inspektor ds. promocji Agnieszka Muszka 

21 października podpisano umowę na przebudowę dróg w Krzewiu 
Wielkim, Uboczu, Rząsinach i Gryfowie Śląskim ul. Panoramiczna. Za-
danie jest współfinasowane z Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie 
- przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule „zapro-
jektuj i wybuduj”. Prace polegające na przebudowie odcinków: w Krze-
wiu Wielkim o długości około 1 265 m, w Uboczu o długości 410 m, 
w Rząsinach o długości 300 m i Gryfowie Śląskim, ul. Panoramiczna 
o długości łącznej 500 m. Wykonawcą zadania jest Usługi Remontowo-
-Budowlane i Transport Józef Michalik z Kościelnika Dolnego. Koszt 
inwestycji wynosi 2 338 641,99 zł. Termin rozpoczęcia w bieżącym roku, 
zakończenie przewiduje się na koniec 2023 roku. W tym roku rozpoczną 
się prace w Uboczu.

Młodszy referent ds. drogownictwa Marek Apolinarski

Przebudowa dróg w sołectwach 
i Gryfowie Śląskim
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Mieszkańcy Gminy, którzy dotychczas nie złożyli deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w złożonych 
przez siebie deklaracjach wskazali liczbę domowników, która nie odpo-
wiada rzeczywistej liczbie osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, 
będą musieli liczyć się z konsekwencjami z tego tytułu. Trwa kontrola da-
nych zawartych w deklaracjach „odpadowych” w oparciu o dane zawarte 
w złożonych wnioskach o dodatek węglowy. Na podstawie informacji za-
wartych we wnioskach węglowych, tj. podanych ilości osób wchodzących 
w skład danego gospodarstwa domowego, weryfikowane są dane zawarte 
w deklaracjach „odpadowych”. W przypadku wykrycia nieprawidłowości 
właściciel nieruchomości zostanie wezwany do złożenia stosownych wy-
jaśnień. Konsekwencją niezgłoszenia wszystkich osób zamieszkujących 
nieruchomość może być konieczność uiszczenia zaległej opłaty za odpady 
nawet do 5 lat wstecz. 

Apelujemy zatem do wszystkich mieszkańców, którzy w złożonych 
przez siebie deklaracjach „odpadowych” nie dokonali aktualizacji danych 
dotyczących liczby osób zamieszkujących ich nieruchomości (np. z po-
wodu wprowadzenia się nowych osób, przyjęcia uchodźców, powrotu 
domownika z zagranicy/studiów, urodzenia się dziecka, itd.), aby nie-
zwłocznie dokonali stosownych zmian. Jednocześnie przypominamy, że 
opłatę za odpady komunalne uiszcza się w miejscu zamieszkania, które 
nie musi być tożsame z adresem zameldowania. 

Przypominamy również tym rodzicom, którzy nie ujęli swoich dzieci 
w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi o konieczności wypełnienie tego obowiązku. 

Inspektor ds. gospodarki odpadami Agnieszka Olszówka

Dodatek węglowy 
a deklaracja „śmieciowa”. 

Skłamałeś? Zapłacisz!
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 

r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domo-
we (tekst jednolity Dz. U. z  2022  r., poz. 2236), Gmina Gryfów Ślą-
ski informuje o przystąpieniu do zakupu tego paliwa stałego do dnia  
31 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, 
znajdujących się na terenie Gminy Gryfów Śląski.

Zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup 
preferencyjny węgla, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej 
Gminy Gryfów Śląski i w Sekretariacie Urzędu w Gryfowie Śląskim,  
ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest 
uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia 
warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:
przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało 
dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrze-
wania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w go-
spodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:
– 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
– 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Według ww. ustawy  do zakupu węgla w ramach zakupu preferen-
cyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca ani żaden z członków jego 
gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy 
przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto 
za tonę.

Jednocześnie informujemy, że Gmina może dokonać zakupu węgla na 
poziomie 1 500,00 zł brutto za tonę, a następnie sprzedać mieszkańcom 
po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę. Do tej ceny nie wli-
cza się jednak kosztów transportu do danego gospodarstwa domowego.

Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem 
dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na 
bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Gminy Gryfów Śląski.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik

Informacja o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego 

przez Gminę Gryfów Śląski

Mandat za spalanie styropianu
Strażnicy miejscy z Gryfowa Śląskiego ujawnili spalanie szkodliwych 

odpadów. Do zdarzenia doszło przy ulicy Kolejowej. Sprawcę zdradził tok-
syczny dym wydobywający się z komina. Podczas kontroli okazało się, że  
37-letni mężczyzna spalał w piecu styropian. 

Strażnicy nakazali wygaszenie pieca i ukarali mężczyznę mandatem 
karnym.

Komendant Straży Miejskiej Marek Madeksza
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W połowie października, przy budynku Szkoły Podstawowej w Gry-
fowie Śląskim, zainstalowany został maszt z flagą narodową. 

Zakup oraz montaż masztu z flagą został sfinansowany w ramach re-
alizacji projektu „Pod Biało-czerwoną”, nad którym honorowy patronat 
objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Wyzej wymieniony ogólnopolski projekt ma na celu:
1) godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią 
bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku;
2) promocję nowoczesnego patriotyzmu oraz dumy z Polskości – umiesz-
czenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu w każdej gminie w Polsce 
to dowód na to, jak ważne w życiu każdego Polaka są symbole narodowe;
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, popularyzowanie historii, pielę-
gnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kultu-
rowej;
4) wspieranie działań na rzecz wychowania patriotycznego i promocji 
obronności;
5) budowę wspólnoty narodowej oraz lokalnej poprzez wzmacnianie du-
cha patriotyzmu;
6) krzewienie idei zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego, świa-
domego swej tradycji, historii oraz odpowiedzialnego za teraźniejszość 
i przyszłość.

Z daleka widoczna i wyeksponowana flaga biało-czerwona na zain-
stalowanym maszcie przy obiekcie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie 
Śląskim spowoduje, że barwy narodowe będą szeroko i pozytywnie od-
działywały na postawy patriotyczne mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, 
jak również i wielu osób przejeżdżających drogą krajową zlokalizowaną 
obok masztu.

Inspektor ds. pozyskiwania zewn. środków finansowych
Krzysztof Rozenbajger

Gmina Gryfów Śląski 
została laureatem kon-
kursu „Gmina przyjazna 
klimatowi”, przeprowa-
dzonego w ramach pro-
jektu „WIKT – Wsparcie 
działań na rzecz ochrony 
klimatu w regionie trans-
granicznym”. Projekt re-
alizowany jest w ramach 
Programu Współpracy 
INTERREG Polska-
-Saksonia 2014-2020.

Realizatorem projektu 
jest Instytut Meteorolo-
gii i Gospodarki Wodnej 
Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu Zakład Badań 
Regionalnych, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Fundacja Natura 
Polska oraz niemiecki partner - SAPOS GmbH.

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji instytu-
cji w regionie transgranicznym oraz kreowanie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa w zakresie ochrony klimatu poprzez wdrożenie akcji na 
rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności.

Do udziału w w/w projekcie przystąpiły Gminy: Bolesławiec, Bolków, 
Gryfów Śląski, Lubawka, Męcinka, Paszowice, Siekierczyn, Świerzawa, 
Szklarska Poręba, Wojcieszów oraz Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.
Na terenie wyżej wymienionych gmin są realizowane: 
• debaty pn.: „ Jak łagodzić skutki zmian klimatu poprzez działania lo-
kalne”,
• ankietyzacje, które mają na celu poznanie stanu świadomości mieszkań-
ców na temat znaczenia zielonej i niebieskiej infrastruktury w adaptacji 
do zmian klimatu,
• działania w ramach zielonej i niebieskiej infrastruktury (nasadzenia 
drzew i krzewów, zakładanie rabat bylinowo-ziołowych, łąk kwietnych, 
ogródków deszczowych).

W Gminie Gryfów Śląski została urządzona rabata bylinowo-zioło-
wa na skwerze przy kościele św. Jadwigi Śląskiej oraz nasadzone zostały 
drzewa w liczbie 30 szt., w różnej lokalizacji.

Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych 
Krzysztof Rozenbajger

Gmina przyjazna klimatowi

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy 
w roku 2022 znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz na stronie internetowej 
www.gryfow.pl i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości. 

Awarie wodociągowo-kanalizacyjne 
poza godzinami pracy ZBGKiM 

prosimy zgłaszać 
pod nr tel.: 500-117-064

Pod biało-czerwoną
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W Uboczu sukcesywnie doposażamy Plenerową Strefę Aktywności 
przy świetlicy. Cieszymy się, że mieszkańcy Ubocza, jak i całej gminy 
Gryfów Śląski mogą korzystać już z nowego obiektu Altany.

Inwestycja była możliwa dzięki zwycięskiemu projektowi Gminy 
Gryfów Śląski w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje oto-
czenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dzię-
kujemy za to wsparcie panu Olgierdowi Poniźnikowi oraz jego pilotaż 
panu Krzysztofowi Rozenbajgerowi.

Z otrzymanego od PSE S.A. grantu został sfinansowany koszt wyko-
nania i montażu Altany o wymiarach 7m x 5m. Koszt 20 tys.zł.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy 
związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni pu-
blicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Wię-
cej informacji o programie na www.wzmocnijotoczenie.pl. Składamy 
ogromne podziękowania życzliwym osobom które pomogły przygotować 
podłoże pod altanę, co była wymogiem w tymże projekcie: Edwardowi 
Nestmanowi, Waldemarowi Kumosiowi, Mieczysławowi Karaczuno-
wi, Rafałowi Jaszewskiemu, Tomaszowi Herdzikowi, Dariuszowi Ro-
manowskiemu, Szymonowi Strach oraz męskiej części mojej rodziny.
Dziękujemy szczególnie panu A.Mrozikowi wlaścicielowi firmy Mrozik 
A.PHU Transport ciężarowy i roboty ziemno-budowlane, za nieodpłatne 
przekazanie piasku oraz prezesowi firmy Voyager z Lubania Wojciecho-
wi Bruchalowi za użyczenie zagęszczarki. Wiata jest już rownież wypo-
sażona w ławki i stoły wykonane przez Zakład Stolarski pana Mariusza 
Barszczowskiego. Fundusze w kwocie 3 tys. zł na ich wykonanie zostały 
pozyskane z inicjatywy lokalnej Gminy Gryfów Śląski 2022. Altanę na-
tomiast wykonało Centrum Wyrobów Ogrodowych PPHU Import-Eks-
port z Biedrzychowic. Wykonawcom bardzo dziękujemy.

 Sołtys Joanna Czerwiec

Plenerowa Strefa Aktywności w Uboczu została doposażona

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to ju-
bileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół 
wieku. W piątek 21 października 2022 r. odbyło się uroczyste wręczenie 
odznaczeń „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanych przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik w imie-
niu Prezydenta RP wręczył odznaczenia dwóm parom, państwu Krysty-
nie i Bogdanowi Namirowskim oraz państwu Danucie i Andrzejowi  
Zadka. Oprócz medali parom zostały wręczone pamiątkowe listy gra-
tulacyjne oraz kwiaty wraz z najlepszymi życzeniami na dalsze, wspólne 
lata życia.

Kierownik USC Gryfów Śląski
Krystyna Samborska

Złote Gody
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Gra w trzy karty
17 listopada w galerii ECKI odbył się wieczór poetycki połączony 

z promocją najnowszego tomiku poezji Joanny Małoszczyk – „Gra w trzy 
karty”. Jeszcze przed godziną 17:00 do budynku biblioteki zaczęli przy-
bywać liczni przyjaciele i fani naszej lokalnej artystki, wśród których nie 
zabrakło pokrewnych, artystycznych dusz z lubańskiej, literackiej grupy 
„Nurt”, do której od lat należy p. Joanna oraz władz samorządowych i po-
wiatowych.

W trakcie spotkania publiczność miała okazję nieco bliżej poznać 
poetkę, dzięki rozmowie, którą przeprowadziła Marzena Wojciechow-
ska a całość wieczoru, swoją recytacją wybranych wierszy z tomiku „Gra 
w trzy karty”, uświetnili Anna Michalkiewicz i Marek Sieradzki.

Po części oficjalniej zgromadzeni goście mieli okazję zakupić zarówno 
tomiki poezji, jak i przepiękne akwarele autorstwa Joanny Małoszczyk.

Spotkanie było kolejną inicjatywą zorganizowaną w ramach współ-
pracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, a tomik „Gra w trzy 
karty” wydawnictwa Biblioteki Publicznej, podobnie jak wcześniejsze 
tomiki artystki, można zarówno zakupić jak i wypożyczyć w gryfowskiej 
bibliotece. Zapraszamy.

Sandra Gałka

Jesienne nowości – jest w czym wybierać!

Jesień na dobre zadomowiła się u nas i zanim wszystkich ogarnie 
przedświąteczne szaleństwo, zostało jeszcze trochę czasu na leniwe wie-
czory z książką. Z tej okazji zapraszamy na przegląd najświeższych no-
wości prosto z bibliotecznych regałów. A jest w czym wybierać! 

Tym razem przygotowaliśmy dla Państwa m.in.:
„Lata” i „Bliscy” – dwie autobiograficzne prozy, tegorocznej laureatki li-
terackiej nagrody Nobla – Annie Ernaux.
„Reguły na czas chaosu” – wyjątkowo aktualna publikacja Tomasza Sta-
wiszyńskiego, w której autor próbuje odpowiedzieć na pytania o to jak 
odnaleźć równowagę w czasach, gdy stabilność stała się towarem deficy-
towym? Gdzie szukać sensu, gdy zewsząd zalewają nas złe wiadomości? 
I jak myśleć racjonalnie w rozemocjonowanym świecie? 
„Unicestwienie” Michela Houellebecqa – najnowsza powieść francu-
skiego pisarza, w której odkrywa on kulisy władzy, marketingu politycz-
nego, bolączki społeczeństwa i nasze własne, indywidualne słabości.
„Adam” Cezarego Harasimowicza – pierwsza tego typu powieść bio-
graficzna poświęcona życiu i twórczości Adama Mickiewicza, ukazująca 
polskiego wieszcza jako “zwyczajnego” mężczyznę z krwi i kości z ol-
brzymim talentem ale również… ognistym temperamentem.
„Nie przeproszę, że urodziłam” – głośny reportaż Karoliny Domagalskiej, po-

święcony historiom rodzin starających się o potomstwo za pomocą metody in-vi-
tro, za który autorka została wyróżniona nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego. 
„Niedokończone opowieści Śródziemia i Numenoru” oraz „Księga 
zaginionych opowieści cz. 1” – dwie publikacje zawierające historie ze-
brane przez syna J.R.R. Tolkiena, dzięki którym fani uniwersum Tol-
kiena będą mieli okazję, po raz kolejny wrócić do świata dobrze znanego 
z „Władcy Pierścieni” czy „Hobbita”.
„Z miłości? To współczuję” – wznowione wydanie debiutu reporterskie-
go Agaty Romaniuk o życiu we współczesnym Omanie. 
„Scholomance” Naomi Novik – nowy cykl powieści fantasy, których akcja to-
czy się w tajemniczej szkole dla wybrańców obdarzonych magicznymi zdolno-
ściami. Jeśli chcielibyście przekonać się jak wyglądałoby połączenie „Harrego 
Pottera” z “Igrzyskami śmierci” to „Scholomance” jest właśnie dla Was.
Oprócz tego, nie zabrakło również kontynuacji znanych i lubianych serii 
jak chociażby: 
„Kobieta w walizce” Katarzyny Bondy – ósmy już tom serii z Hubertem 
Meyerem,
„Sąpierz” – kontynuacja nowej serii fantasy autorstwa Katarzyny  
Puzyńskiej,
„Jutrznia” Andrzeja H. Wojaczka – trzecia część cyklu „Wrzeciono Boga” 
czy „Exodus” – kolejny tom „Sagi Wołyńskiej” autorstwa Joanny Jax.
Po te i inne książki zapraszamy do biblioteki. Oprac. Sandra Gałka
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21 października 2022 r. w galerii ECKI odbył się wernisaż grupy ar-
tystycznej π-Art. Grupa działająca przy Piechowickim Ośrodku Kultury 
zrzesza osoby zajmujące się różnorakimi dziedzinami sztuki, zarówno na 
poziomie zawodowym jak i amatorskim. 

Do Gryfowa zawitali ze swoją przeglądową wystawą malarstwa, choć 
nie zabrakło również fotografii czy witraży.

Jeszcze przed godz. 17:00 pod budynek biblioteki zaczęli zjeżdżać 
artyści z różnych miejscowości Kotliny Jeleniogórskiej i okolic, a wraz 
z nimi liczni sympatycy grupy, dzięki czemu mieliśmy niepowtarzalną 
okazję, gościć w gryfowskiej galerii miłośników sztuki z całego regionu.

Podstawowe założenia grupy przedstawiła zgromadzonym, jej założy-
cielka-Emanuela Czujowska, która zaznaczyła, że są otwarci na nowych 
twórców, więc jeśli wśród naszych mieszkańców drzemią jakieś artystycz-
ne dusze, to grupa π-Art z przyjemnością przyjmie je w swoje szeregi.
Po krótkiej części oficjalnej, zgromadzeni w sali goście z olbrzymią cieka-
wością zapoznali się zarówno z wystawionymi pracami, jak i ich twórcami, 
którzy swoją otwartością i niezwykłą pasją ujęli gryfowską publiczność.
Dla nas był to wspaniały wieczór pełen sztuki, fascynujących rozmów i dobrego humoru. Nie możemy się już doczekać kolejnej wystawy grupy π-Art, 
która odbędzie się już w październiku przyszłego roku.

Sandra Gałka

Artyści Kotliny Jeleniogórskiej w gryfowskiej galerii

Fizjoterapeuta 
a usprawnianie 
artykulacji i mowy

Podejście interdyscyplinarne, podejście holi-
styczne, całościowe spojrzenie na pacjenta – oto 
najważniejsze wyzwania współczesnej logopedii. Sukcesy terapeutyczne 
bardzo często uzależnione są od możliwości pracy zespołowej. Ten zespół 
buduje nie tylko psycholog, pedagog i specjalista integracji sensorycznej, 
czyli specjaliści w automatyczny sposób przychodzący na myśl, lecz rów-
nież ortodonta, laryngolog i coraz częściej fizjoterapeuta czy osteopata. 
Organizm jest sumą zależnych od siebie struktur i funkcji. Prawidło-
wy rozwój mowy jest wypadkową prawidłowego funkcjonowania wielu 
z nich. Nic nie dzieje się w izolacji, samotnie. 

Dlatego logopeda już po wejściu pacjenta do gabinetu jest w stanie osza-
cować, czy należy zaordynować konsultacje z fizjoterapeutą i czy, w zasa-
dzie, usprawnianie mowy i wymowy od tego należy rozpocząć. Dzieje się 
tak bardzo często. Na co więc zwraca uwagę logopeda? Sprawdzi, czy na-
pięcie mięśniowe jest prawidłowe. Zerknie na ułożenie głowy, ustawienie 
obręczy barkowej, ustawienie kończyn górnych i dolnych, w tym stóp. Po-
obserwuje oddech. Obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w ob-
szarze aparatu artykulacyjnego jest zależne od napięcia mięśniowego całe-

go ciała. Jeżeli nie wzmocnimy lub nie rozluźnimy odpowiednich struktur 
w ciele, ćwiczenia logopedyczne nie dadzą rezultatu, a nawet jeśli niewiel-
ki efekt się pojawi, to będzie krótkotrwały – nieautomatyczny, wyuczony.  
Logopedzie zależy na efekcie automatycznym w sytuacji spontanicznej. 
Może się więc okazać, że bez elementów fizjoterapii, w wielu przypad-
kach nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. 

W czym więc pomoże fizjoterapeuta w terapii dyslalii, która jest jed-
nym z najczęściej występujących zaburzeń artykulacji? Otóż napięcia 
mięśni oplatających czaszkę i twarzoczaszkę mogą powodować liczne 
kompensacje, zarówno w mowie, jak i w sposobie jedzenia. Kręgi szyjne 
wykonują ogromną pracę – utrzymują ciężar głowy i pozwalają na po-
ruszanie się jej w wielu kierunkach. Jeśli spojrzymy na napięcia mięśni 
w  tym obszarze, to łatwo zauważymy zależności, które bezpośrednio 
przeniosą się na obszar orofacjany (ustno- twarzowy). Spięte mięśnie 
i powięź pociągają kości w jedną stronę powodując zaburzenie balansu. 
Ciało i jego funkcje – na przykład połykanie czy oddychanie próbują się 
dostosować do nowych warunków. Fizjoterapeuta pomoże napięcia te zli-
kwidować, utoruje drogę terapii logopedycznej. Jakie mogą być przyczyny 
napięć mięśniowych? Mogą to być asymetrie urodzeniowe, złe nawyki, 
urazy okołoporodowe, wypadki. Dlatego tak ważny jest wywiad, jaki lo-
gopeda prowadzi z rodzicem na wstępie. 

Te wszystkie, z pozoru mało istotne informacje, dają obraz, dzięki 
któremu logopeda decyduje, czy rozpoczyna terapię, czy też wysyła na 
konsultacje, między innymi do fizjoterapeuty.

Opracowała Małgorzata Szczepańska

Kącik logopedyczny
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Tigran Manukyan 
ormiański malarz 

w gryfowskiej galerii
25 listopada, w galerii Biblioteki Publicznej, odbył się wernisaż malar-

stwa Tigrana Manukyana. Wydarzenie zgromadziło wielu gości spoza 
Gryfowa ale i miejscowi nie zawiedli. Wyjątkowo silnie, co bardzo nas 
cieszy, reprezentowane było środowisko młodzieżowe. Uczniowie za-
równo z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie 
jak i Szkoły Podstawowej nr 2, bardzo dobrze ocenili wystawę i chętnie 
fotografowali się z artystą. Dziękujemy dyrekcjom obu szkół oraz opie-
kunom, za współpracę i świadomość potrzeby uczestnictwa młodzieży 
w kulturze.
O autorze:

Tigran Manukyan jest artystą malarzem, zamieszkałym w Jeleniej 
Górze. Urodził się 1965 r. w stolicy Armenii, w Erywaniu. Jego nauczy-
cielem był słynny malarz Henrik Sargsyan. Tigran Manukyan przyjechał 
do Polski w latach 90. i został tu na stałe. Maluje w stylu nowoczesnego 
impresjonizmu. Spod jego pędzla wychodzą niezwykłe portrety, krajo-
brazy, architektura. 

Wystawa czynna będzie do końca roku. Zapraszamy do jej oglądania 
w godzinach pracy Biblioteki Publicznej.

M.
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Zapraszamy na wyjątkowe muzyczno-teatralne wydarzenie! Już 15 
stycznia (niedziela) o godz. 17.00 na gryfowskiej scenie zabrzmią kul-
towe piosenki Agnieszki Osieckiej w aktorskim wykonaniu Małgorzaty 
Osiej, której towarzyszyć będą znakomici muzycy.

Projekt „Osiej O Osieckiej” przygotował kolektyw artystyczny w składzie:
Tomasz Gadzina – instrumenty klawiszowe,
Mateusz Wójcik – akordeon,
Max Wieczorek – gitara,
Łukasz Schmidt – gitara basowa, kontrabas
Małgorzata Osiej – wokal

To wyjątkowe przedstawienie muzyczne opowiadające o życiu 
Agnieszki Osieckiej w wykonaniu jeleniogórskich artystów.

Śpiewana historia zaczyna się od lat 50 i czasów Studenckiego Teatru 
Satyrycznego. Płynie przez aluzyjne literackie teksty lata odwilży, pio-
senki folklorystyczne i kabaretowe, po manifesty literackie – „Kochanko-
wie z ulicy kamiennej”, przez piosenki dialogujące z językiem propagandy 
- „Sztuczny miód”, przez piosenki aktorskie – „Na zakręcie”, przez okres 
czarnej melancholii – „Niech żyje bal” i wiele piosenek o miłości, która 
była motorem życia Agnieszki Osieckiej.
Po premierze recitalu aktorskiego Małgorzaty Osiej z piosenkami 
Agnieszki Osieckiej prasa pisała:
...trochę ponadgodzinny koncert, od pierwszej piosenki jest dla widzów podró-
żą w znane, bo wszystkie te piosenki pamiętamy – jedne lepiej, inne gorzej – 
mamy je w uszach, śpiewane przez Rodowicz, Przybylską, Krystynę Sienkie-
wicz i wiele późniejszych wykonawczyń na różnych festiwalach, przeglądach, 
konkursach. Ale Małgorzata Osiej - Gadzina znalazła swój sposób śpiewania. 
Jest aktorką, więc bazą do stworzenia osobistego wykonania każdej z piosenek 
jest tekst. Na nim się skupia, z niego buduje nastrój i interpretację, dlatego 
na przykład niespodziewanie kameralnie brzmi doskonale znana „Niech żyje 
bal” czy „Małgośka”, a bogactwem nastrojów zaskakuje brawurowe wykonanie 
„Biednego badyliszcza”.
Piosenki ułożone są chronologicznie - od najstarszych do coraz nowszych. - Ro-
zumiem Osiecką, ale nie oceniam – mówi Małgorzata Osiej – Gadzina. Pra-
cowaliśmy 3 miesiące - to, jak uważam, jest bardzo szybko, jak na aranżację, 
bo jest tu wszystko: rocka trochę, blues, funky, jazz, samba, bossa nova. Jest 
tego dużo. Już wcześniej myślałam o Osieckiej i parę osób mnie namawiało na 
Osiecką. Ja się mocno zastanawiałam nad nią, bo wydawało mi się, że te pio-
senki przez interpretację czasem stają się powierzchowne, jak np. „Niech żyje 
bal”. Niektóre teksty są powalające, niektóre są średnie. Od samego początku 
zrobiliśmy wszystko sami. Mam to szczęście, że mój mąż jest muzykiem i on był 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury powraca z cyklem „Kolacja z Artystą”

Gryfów Śląski ponownie zagra dla WOŚP
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ponownie otrzymał zgodę na 

przeprowadzenie 29 stycznia 2023 rokupublicznej zbiórki pieniężnej 
w  ramach wydarzenia. Tematem 31. Finału WOŚP jest walka z sepsą. 
Poza hasłem przewodnim „Chcemy wygrać z sepsą! Finał dla wszyst-
kich – małych i dużych”, mocno wybrzmi akcja „Żyj zdrowo w zdrowym 
świecie!”
Rejestracja wolontariuszy została zakończona. Na ulicach Gryfowa 
w  dniu Finału spotkacie 35 kwestujących osób uzbrojonych w puszki 
i identyfikatory. Sztab oraz główna część imprezy zlokalizowana będzie 
w siedzibie M-GOK przy ul. Kolejowej 33a. Obserwujcie nasz profil na 
facebook’u www.fb.com/SztabWOSPGryfow. Znajdziecie tam wszyst-
kie najistotniejsze informacje dotyczące organizacji i przebiegu wydarze-
nia. Cieszę się niezmiernie, że ponownie możemy wskoczyć razem w wir 
najbardziej zakręconej orkiestry świata

Z orkiestrowymi pozdrowieniami Szef Sztabu Anna Michalkiewicz

naszym kierownikiem muzycznym. Ja napisałam scenariusz i wybrałam pio-
senki. Chciałam po lockdownie coś takiego zrobić, co będzie blisko ludzi. Mam 
w sobie taką czułość (Osiecka też powiedziała, że czuje czułość do ludzi), ja też 
poczułam, że chciałabym bliskości drugiego człowieka po tej pandemii. Myślę, 
że te teksty są na tyle uniwersalne, że jednemu się spodoba „Małgośka”, dru-
giemu „Badyliszcze”, jeszcze innemu „że się knajpa kiwa i idziemy na piwko”. 
Osiecka tak pisała teksty piosenek jak Szekspir swoje sztuki: dla plebsu, dla 
mieszczaństwa, dla inteligencji.
„Osiej o Osieckiej” to kameralny teatrzyk z piosenkami. Słyszymy znane prze-
boje, na nowo znakomicie zaaranżowane, w niebanalnym wykonaniu - małe 
etiudki z muzyką. Aktorka nie epatuje siłą głosu (chociaż ją ma) ani wariacja-
mi interpretacyjnymi. Słyszymy natomiast, o czym nam albo do nas śpiewa. 
Towarzyszą jej świetni muzycy pod kierunkiem Tomasza Gadziny (instru-
menty klawiszowe): Maks Wieczorek (gitara), Łukasz Schmidt (gitara baso-
wa), Mateusz Wójcik (akordeon).

Warto posłuchać.
Urszula Liksztet, „Nowiny Jeleniogórskie”

Rezerwacja miejsc pod numerem tel. 75 78 12 900. Bilety w cenie 35 zł do 
nabycia w siedzibie M-GOK. Zapraszamy!
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Zamek Czocha kolejna odsłona
23 września o godz. 17.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 

odbyło się spotkanie autorskie z Piotrem Kucznirem i Agnieszką Łabuz 
promujące ich najnowszą książkę „Zamek Czocha. Tajemnice warowni 
i regionu cz. 2”. 

Autorzy, których mieliśmy okazję gościć po raz pierwszy wiosną tego 
roku, po raz kolejny udowodnili, że zarówno Zamek Czocha jak i cały 
nasz region, w dalszym ciągu pełen jest tajemnic i potrafi zaskoczyć swoją 
historią.

Nasi goście w niezwykle umiejętny sposób budowali napięcie, uchyla-
jąc rąbka wielu tajemnic jednocześnie zaostrzając apetyt na treści zawarte 
w książce. Przyszli czytelnicy, mogli dowiedzieć się m. in. jaką rolę miała 
odegrać zapora leśniańska podczas II wojny światowej, w jakim celu spro-
wadzono na zamek maszynę chłodzącą Autofrigor i czy ma ona związek 
z aparatem tlenowym Magirus oraz Ernestem Guetschowem. Poruszono 
temat symboli masońskich i ich związku z właścicielem zamku, a tak-
że tajemniczej listy Grundmanna. Ciekawym wątkiem okazała się ko-
respondencja żony właściciela zamku do "drogiej Biddy", nie zabrakło 
również gryfowskich wątków, które najbardziej rozbudziły wyobraźnie 
zgromadzonej widowni. 

Pytanie podstawowe brzmiało oczywiście: czy prawdą jest, że zamek 
Czocha skrywa skarby? Według autorów jest to niezaprzeczalne. Po pre-
lekcji wszyscy zainteresowani mieli możliwość dokonać zakupu książek 
naszych gości. Z tej okazji skorzystała również Biblioteka Publiczna, 
zaopatrując się w dwa egzemplarze książki „Zamek Czocha. Tajemnice 
warowni i regionu cz. 2”. Zapraszamy do lektury. 

Organizatorami przedsięwzięcia były gryfowskie instytucje kultury: 
M-GOK i Biblioteka Publiczna.

M.

Turniej piłki siatkowej
11 listopada, w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 

w Lubomierzu został zorganizowany z tej okazji, turniej piłki siatkowej. 
Do rywalizacji o puchar burmistrza Lubomierza, stanęła również nie za-
wodna drużyna z Gryfowa Śląskiego, w składzie: Mariusz Kozak, Darek 
August, Krystian Kozak, Szymon Dołasiński i Artur Szczepaniak. Dru-
żyna z Gryfowa zajęła zaszczytne II miejsce. Gratulujemy

Mariusz Kozak
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W przeciągu trzech lat Gryfowie Śląskim i Pałacu w Rząsinach poja-
wiły się ekipy filmowe do sześciu filmów.

Królowa – lipiec 2021t
Najgłośniejszym jet miniserial „Królowa” w reżyserii Łukasza Ko-

śmickiego, którego światowa premiera odbyła się 23 czerwca br. Film 
można oglądać na platformie Netflix. Główne role zagrali: Andrzej Se-
weryn jako Sylwester Borkowski/Loretta, Maria Peszek jako Wioletta 
Nowak, Kova Réa jako Corentin oraz Julia Chętnicka jako Iza Nowak.

Jak czytamy na stronie Filmweb.pl „Królowa” to czteroodcinkowa 
opowieść o odkupieniu, drugiej szansie i miłości pokonującej wszelkie 
różnice. To historia Sylwestra – emerytowanego krawca i drag queen, 
który wyjechał z Polski, by realizować się w Paryżu. Wbrew złożonej 
sobie przed laty obietnicy, decyduje się wrócić do rodzinnego górniczego 
miasteczka, gdy dostaje list od wnuczki. Podróż przybiera nieoczekiwany 
obrót, zmuszając Sylwestra do zmierzenia się z przeszłością.

Zdjęcia do serialu były kręcone również w Warszawie, Nowej Rudzie 
oraz w Paryżu. W naszym mieście ujęcia kręcone były przy zakładzie 
Jantur „Gryfex”, który był scenografią kopalni węgla kamiennego.

Święta inaczej – październik 2021
We wnętrzach Pałacu w Rząsinach nagrywane były sceny do filmu, 

który właśnie można oglądać w kinach „Święta inaczej”. Jest to kome-
dia romantyczna, którego reżyserem jest Patrick Yoka. Scenarzystami są 
Wiktor Piątkowski i Joanna Kozłowska. Premiera kinowa światowa i pol-
ska odbyła się 25 listopada 2022.

W głównych rolach występują: Daria Widawska/Ewa, Karol Dziu-
ba/Wiktor, Oskar Wojciechowski/Dorian, Wiktoria Gąsiewska/Emma, 
Adam Zdrójkowski /Szymon, Wiktoria Kruszczyńska/Zośka.

Unmoored – styczeń 2022
Do szwedzko-polsko-brytyj-

skiego thrillera psychologicznego 
w reżyserii Caroline Ingvarsson, 
gryfowski dworzec kolejowy za-
mienił się w posterunek policji. 

Film zrealizowany był na pod-
stawie noweli szwedzkiego pisarza 
Hakana Nessera „Żywi i umarli 
w  Winsford. Opowiada o tym, jak 
uporządkowane życie szwedzkiej 
prezenterki telewizyjnej powoli, 

Filmowcy zauroczeni Gryfowem i okolicami!
ale nieuchronnie zaczyna się rozpadać, kiedy jej mąż zostaje oskarżony 
o molestowanie seksualne - co przynosi ze sobą szereg kłamstw i paranoi. 
Do filmu zostali zaangażowani polscy aktorzy: Anna Próchniak, Marta 
Żmuda-Trzebiatowska, Andrzej Konopka.

Fenomen – październik 2022
W październiku br. między innymi 

na gryfowskim rynku kręcone były sceny 
do filmu „Fenomen” w reżyserii Macie-
ja Barczewskiego. Jest to fantastyczna 
historia osadzona w latach 90. w Polsce, 
opowiadająca perypetie dwóch sióstr, 
które odkrywają w sobie super moce. 
Nie każdy bohater musi nosić pelerynę, 
a z wielką mocą wiąże się wielka odpo-
wiedzialność - wszyscy o tym słyszeli, ale 
nikt tak na prawdę nie wie, z czym to się 
łączy w praktyce, a szczególnie kiedy ma 
się kilkanaście lat i wychowuje w Polsce. 
Film produkowany jest na zlecenie anteny Netflix i będzie miał planowa-
ną premierę ogólnoświatową. Producentem „Fenomenu” jest Aurum Film, 
a film powstał przy współpracy z Urzędem Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

Orzeł – listopad 2022
Ekipa filmowa wytwórni People Media Factory z Hyderabadu w po-

łudniowych Indiach, (kinematografia Tollywood) kręciła początkowe 
sceny do filmu Eagle w okolicy dawnego kamieniołomu bazaltu w Wieży. 
Cztery dni zdjęć w miejscowości Wieża zaowocują sceną rodem z filmów 
o  przygodach Jamesa Bonda. Orzeł to pseudonim głównego bohatera, 
który jest snajperem i ukrywa się na odludziu, w domku w lesie, a następ-
nie walczy z całą drużyną najemników. Walczy i oczywiście wygrywa.  
Na potrzeby sceny wybudowano domek w lesie, który następnie został 
wysadzony pod czujnym okiem gryfowskiej OSP. W roli głównej wystę-
puje gwiazda kina hinduskiego Ravi Teja. 

Scena w Wieży była jedną ze scen początkowych filmu, reszta będzie 
kręcona w miastach Europy oraz w Indiach. Będzie to film kinowy, które-
mu wróżony jest duży sukces komercyjny, a jego światowa premiera prze-
widziana jest na jesień 2023 r.

Sny pełne dymu – grudzień 2020
Sny pełne dymu to swego rodzaju hołd dla Krzysztofa Globisza. Sce-

nariusz został napisany specjalnie dla niego, jest to historia spotkania 
bohatera z młodą kobietą. W głównych rolach występują wspomniany 
powyżej Krzysztof Globisz oraz młoda aktorka Żaneta Łabudzka.

Film reżyserowany był przez znaną polską reżyserkę, scenarzystkę 
i producentkę filmową Dorotę Kędzierzawską, która ma na swoim kon-
cie m.in. takie filmy jak Rozalka Olaboga, Koniec świata, Pora umierać, 
Wrony, Jutro będzie lepiej. Zdjęcia do filmu realizował Arthur Rein-
hart.ą, a wyprodukowała go firma Kid Film sp. z o.o. 

Jak widać, nasze miasteczko i jego okolica oferują wiele wspaniałych 
plenerów, które przypadły do gustu filmowcom. Dla przypomnienia gry-
fowskie plenery wykorzystano swego czasu w filmach „Szklana Góra”, 
„Krzyż walecznych”, w trylogii „Sami swoi”, „Gdzie jest generał”, „Ko-
cham kino” i kilku innych.

Oprac. Agnieszka Muszka, Marzena WojciechowskaFot. Mateusz Królak
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18 października w gryfowskim Klu-
bie Seniora odbyło się kolejne spotkanie 
promujące wiedzę na temat zdrowia. 
Gościem specjalnym była pani ordy-
nator Oddziału Okulistyki WSP ZOZ 
w Zgorzelcu – Halina Piotrowska. Pani 
Ordynator w bardzo profesjonalny, 
a jednocześnie przystępny sposób przed-
stawiła wiedzę na temat budowy oka, 
a także chorób związanych z jego funk-
cjonowaniem.

Było wiele pytań od seniorów, szczególnie jak radzić sobie w sytu-
acjach związanych z jaskrą i zaćmą.

Bardzo duża wiedza pani ordynator, doświadczenie i urok osobisty 
spowodowały, że spotkanie przyjęto z bardzo dużym zainteresowaniem.
Bardzo serdecznie dziękuję także Katarzynie Romanowskiej – pielę-
gniarce z oddziału za inicjatywę tego i wielu innych spotkań w klubie 
w zakresie opieki medycznej.

Kierownik Klubu Seniora Edyta Piwońska

Zajęcia dla seniorów
Nasi Seniorzy w ramach Programu Wieloletniego „Senior''+-edycja 22 

mieli możliwość skorzystania z z szerokiej oferty zajęć.
Wzięli udział w międzypokoleniowych warsztatach ceramicznych, 

realizowanych w formule wyjazdowej w pracowni artystycznej w Stanko-
wicach, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Niwa''.

Uczestniczyli też w zajęciach jogi 
śmiechu, ćwiczenia odbywały się w gru-
pach, gdzie wywołaniu śmiechu sprzyja 
utrzymanie kontaktu wzrokowego, ruch 
i klimat dziecięcej zabawy. 

Korzystali z zajęć Nordic walking  
– aktywność polegająca na marszu z kijka-
mi oraz ćwiczeń rehabilitacyjnych. Odby-
ły się także spotkania z pielęgniarką w za-
kresie opieki medycznej.

Edyta Piwońska

Goście specjalni 
w Klubie Seniora

 
Minione dwa miesiące w gryfow-

skim Klubie Seniora to czas, który 
upłynął pod znakiem profilaktyki 
zdrowotnej i promocji zdrowia.

Mieliśmy przyjemność wysłuchać 
bardzo ciekawego wykładu na temat 
szczepień prowadzonego przez panią 
Renatę Celuch.

Doktor Krzysztof Ganczarski 
był naszym gościem, który w bardzo 
przystępny sposób wyjaśnił nam zasa-
dy działania POZ, roli lekarza pierw-
szego kontaktu i przygotowania do 
wizyty w przychodni. 

Mnóstwo radości i ogromu wiedzy przysporzyła nam wizyta ordyna-
tor Oddziału Okulistycznego w Zgorzelcu pani doktor Haliny Piotrow-
skiej. Oko, schemat jego działania, najczęstsze choroby narządu wzroku 
i sposoby zapobiegania niektórym dolegliwościom – to wiedza, o którą 
jesteśmy bogatsi. Na ostatnim spotkaniu zaszczycił nas swą obecnością 
burmistrz Olgierd Poniźnik, który w imieniu całej społeczności gryfow-
skiej podziękował za całokształt i opiekę okulistyczną nad mieszkańcami 
naszego regionu.

Z uwagi na fakt, że wszystkie prelekcje spotkały się z pozytywnym 
odbiorem i wysoką frekwencją liczmy na kolejne, dziękując za dotychcza-
sowe wyżej wymienionym gościom oraz członkom Klubu Seniora.
 

Kierownik Klubu Seniora Edyta Piwońska

Oko w oko z panią ordynator
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8 października odbyły się „IV Piesze Wędrówki z Gryfowa do Pro-
szówki”. Organizatorami wydarzenia byli Stowarzyszenia Rozwoju Pro-
szówki, Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rada sołecka wsi Pro-
szówka, Ochotnicza Straż Pożarna w Proszówce. Przedsięwzięcie zostało 
dofinansowane kwotą 4.000 zł z budżetu Gminy Gryfów Śląski w ra-
mach realizacji zadania publicznego 2022 „Piesze Wędrówki z Gryfowa 
do Proszówki” 

W tym roku po raz pierwszy rozszerzyliśmy regulamin o udział nie 
tylko rodzin z Gminy Gryfów, ale również drużyn mieszanych oraz spo-
za naszej gminy. Ten zabieg kosmetyczny skutkował zgłoszeniem się do 
udziału maksymalnej regulaminowej liczby 10 drużyn. Załogi startujące 
w imprezie pochodziły z Gryfowa, Gminy Gryfów, ale również mieli-
śmy ekipy z Jeleniej Góry, Bolesławca i Zgorzelca. Drużyny składały się 
z członków rodzin, znajomych lub ekip pracowników. Jedynym warun-
kiem jaki należało spełnić było posiadanie w swojej drużynie dziecka 
z minimalnym wiekem 3 lat oraz dla bezpieczeństwa całej drużyny mi-
nimum jedną osobą pełnoletnią. Trasa rozpoczynała się od prezentacji 
drużyny na gryfowskim rynku w biurze zawodów (Adriana Karpowicz) 
od godz. 12.00. Tam drużyny otrzymywały swoje pierwsze punkty za 
przebranie oraz drużynowy okrzyk/hasło. Do pokonania na trasie 5 km 
do Proszówki czekały na uczestników punkty kontrolne oraz zagadki 
do rozwiązania w grze terenowej umieszczonej w karcie startowej, którą 
otrzymywała każda drużyna i zgodnie z jej treścią podążała do mety.

Punkty kontrolne obsługiwali członkowie Stowarzyszenia Rozwoju 
Proszówki i czekali na ekipy z zadaniami specjalnymi do wykonania: 
w  szpitalu Agnieszka Królak czekała z pudełkami niespodziankami. 
Drużyny za zadanie miały zebrać konkretne dary jesieni. Następnie, po 
drodze w kasztanach, Anna Zawisza-Paliwoda czekała z pytaniami z hi-
storii Proszówki. W świetlicy u Agnieszki August drużyny miały okazję 
cofnąć się do czasów szkoły i sprawdzić swoje umiejętności w kaligra-
fii. Na placu przy remizie Kamila Zajączkowska zapraszała drużyny na 
sprawnościową ścieżkę strażacką. Następnie drużyny udawały się do 
Katarzyny Hasiuk, na Kapliczkę Leopolda na Górze św. Anny, w celu 
odnalezienia ukrytego pierścionka, a na zakończenie odwiedzili Justy-
nę Michałek w Gospodarstwie „Alpaki z Proszówki” aby pomóc przy 
nakarmieniu tych wspaniałych i przesympatycznych zwierzaków. Na 
mecie, w biurze organizatora, na poprawnie wypełnione karty startowe 
oczekiwał Jacek Baran. Na całość klasyfikacji drużyn oprócz zdobytych 
punktów na stanowiskach kontrolnych oraz za poprawie rozwiązaną grę 
terenową, miał wpływ również czas przejścia. Najkrótszy czas przejścia 
całej trasy wynosił 71 minut. 
9 startujących drużyn uzyskało następującą klasyfikację: 
I miejsce – Drużyna Plażowiczów z Gryfowa Śląskiego. W nagrodę 
otrzymali pamiątkowy złoty medal, dyplom oraz voucher o wartości 500 
zł do realizacji w sklepie Decathlon i Puchar Rodziny Roku 2022 ufun-
dowany przez Burmistrza Gryfowa Olgierda Poniźnika wręczony w za-
stępstwie przez Małgorzatę Szczepańską Przewodniczącą Rady Powia-
tu Lwówek Śląski, która zaszczyciła nas swoją obecnością 
II miejsce – Drużyna Sneyki z Gryfowa Śląskiego. W nagrodę otrzyma-

li pamiątkowy srebrny medal, dyplom oraz voucher o wartości 300 zł do 
realizacji w sklepie Decathlon.
III miejsce – Drużyna Pioruny Górą z Jeleniej Góry. W nagrodę otrzy-
mali pamiątkowy brązowy medal, dyplom i voucher o wartości 200 zł do 
realizacji w sklepie Decathlon.
Drużyny zajmujące miejsca IV-IX otrzymały pamiątkowe medale, dyplo-
my za udział oraz nagrody rzeczowe firmy Decathlon i gadżety promocyj-
ne ufundowane przez ZGIUK Lubań. 
Miejsce IV – Drużyna Smerfy z Gminy Gryfów. 
Miejsce V – Drużyna Czarodziejki z Gryfowa Śląskiego.
Miejsce VI – Drużyna Psiaki Młyniaki z Młyńska.
Miejsce VII – Drużyna Czyżyki ze Zgorzelca. 
Miejsce VII - Drużyna Delegacja Dyplomatyczna Aramea z Gminy 
Gryfów Śląski. 
Miejsce VIII – Drużyna Ceramiczne Bolki z Bolesławca.
Miejsce IX – Drużyna Błyskawica ze Zgorzelca.

Na mecie, na placu rekreacyjnym przy remizie strażackiej w Proszów-
ce na wszystkich chętnych czekał Festyn Rodzinny z wieloma atrakcja-
mi m.in. tor sprawnościowy prowadzony przez OSP Proszówka, punkt 
strzelecki obsługiwany przez Mateusza Królaka. Dla najmłodszych była 
wata cukrowa oraz dmuchane urządzenia rekreacyjne z firmy Mariusza 
Swastka, a dla głodnych i spragnionych pyszna strefa gastronomiczna 
z pierogami, bigosem i kiełbaskami z grilla oraz domowymi ciastami ob-
sługiwana przez Justynę i Damiana Rusinek, Przemysława Okulowskie-
go i Leszka Paliwodę. Nad bezpieczeństwem uczestników podczas całego 
przedsięwzięcia czuwała ratownik medyczny Magdalena Włodarczyk.

 Dodatkową atrakcją dla wszystkich chętnych była zabawa quiz z wie-
dzy o Proszówce „Potyczki Gryfów”. W zabawie mogli brać udział wszy-

IV Piesze Wędrówki z Gryfowa do Proszówki
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Pasowanie na przedszkolaka
14 i 17 października odbyło się pasowanie na przedszkolaka w naj-

młodszych grupach: Jeżyki i Żabki. Dzieci zaprezentowały krótki pro-
gram artystyczny dla Rodziców i zaproszonych gości. Pani Dyrektor 
za pomocą magicznego ołówka dokonała pasowania na przedszkolaka. 
Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie dyplomów, które z pewno-
ścią będą wspaniałą pamiątką z najmłodszych lat w przedszkolu. Dzieci 
otrzymały również słodki upominek od pana burmistrza.

scy chętni bez ograniczeń wiekowych. Zadanie polegało na pobraniu kar-
ty quizu, jego poprawnym rozwiązaniu i oddaniu do godz. 16.30 do biura 
organizatora pod wiatą biesiadną na placu rekreacyjnym w Proszówce. 
Po sprawdzeniu poprawności uczestnik otrzymywał upominek od Sto-
warzyszenia Rozwoju Proszówki w postaci kolorowanki „Proszówka 
wieś jak malowana”, a kupon brał udział w losowaniu nagród. O godzinie 
17.00 podczas wręczania nagród za udział w „IV Pieszych Wędrówkach 
z Gryfowa do Proszówki” nastąpiło uroczyste losowanie 10 zwycięskich 
kuponów spośród wszystkich 50 oddanych kart do biura organizatora. 
Zwycięzcy otrzymali gry edukacyjne ufundowane przez Dolnośląską 
Izbę Rolniczą z siedzibą we Wrocławiu.

Dziękujemy wszystkim drużynom za udział wspaniałą atmosferę 
i zdrową rywalizację na trasie. Członkom Stowarzyszenia Rozwoju Pro-
szówki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce za pomoc i za-
angażowanie w przygotowanie i realizację przedsięwzięcia. Dziękujemy 
burmistrzowi za wszelką pomoc i wsparcie finansowe w realizacji zadania 
publicznego. Dziękujemy za odwiedziny i udział w wydarzeniu gościom 
honorowym: Staroście Powiatu Lwóweckiego Danielowi Koko, Prze-
wodniczącej Rady Powiatu Małgorzacie Szczepańskiej, Komendantowi 
Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim Ireneuszowi Mirkowi. Ogrom-
ne gratulacje i podziękowania kierujemy na ręce Posłanki na Sejm RP 
Pani Zofii Czernow i dyrektorowi biura poselskiego Aleksandrze Wochal 
za honorowy osobisty udział w Pieszych Wędrówkach poprzez towarzy-
szenie i wspieranie drużyny Delegacji Dyplomatycznej Aramea na całej 
trasie przejścia. Dziękujemy Mateuszowi Królakowi za uatrakcyjnienie 
przedsięwzięcia stanowiskiem strzeleckim, które cieszyło się bardzo du-
żym zainteresowaniem wszystkich uczestników bez ograniczeń wieko-
wych. 

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki
Anna Zawisza-Paliwoda 
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Wybory do Samorządu Uczniowskiego
12 października w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu 

Uczniowskiego. Swoje kandydatury zgłosiło ośmioro uczniów. Głosy 
oddali wszyscy obecni tego dnia uczniowie i nauczyciele. (…) Przewod-
niczącym Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023 został 
Daniel Stecki z klasy VIII a, a jego zastępcą – Kaja Kaczerewska z klasy 
VIII a. Gratulujemy i życzymy powodzenia w pełnieniu nowych funkcji!

Justyna Atrachimowicz

Pasowanie na ucznia
13 października, w bardzo pięknej scenerii, z udziałem władz miasta, 

powiatu, wielu zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli oraz dzieci i mło-
dzieży, nasi pierwszoklasiści zostali uroczyście pasowani na uczniów i przy-
jęci w poczet społeczności szkolnej. Towarzyszyło temu wiele emocji.

Na uroczystość pasowania, pierwszoklasiści przyjechali specjalnym 
pociągiem, po czym rodzice, dziadkowie i wszyscy obecni, z wielkim 
wzruszeniem obejrzeli poloneza w wykonaniu pierwszaków.

Pasowania na ucznia dokonała specjalnym piórem, dyrektor Anna Plą-
skowska, która wraz z wychowawczynią Agnieszką Gumieniak wręczyła 
uczniom pamiątkowe dyplomy. Następnie uczniowie przeszli uroczyście 
przez próg szkoły, wypili eliksir szczęścia i mądrości, a rodzice przekazali 
swoim pociechom wspaniałe upominki.

Oczywiście nie zabrakło także części bardziej oficjalnej. Uroczyste 
ślubowanie składane w obecności pocztu sztandarowego szkoły, płynę-
ło z głębi małych, dumnych serduszek, a odśpiewanie przez pierwszo-
klasistów czterech zwrotek Hymnu Narodowego wzbudziło prawdziwy 
podziw i uznanie. Docenił to obecny na uroczystości burmistrz Olgierd 
Poniźnik. Po zakończonej uroczystości, rodzice przygotowali pierwsza-
kom poczęstunek i razem z nimi świętowali to doniosłe wydarzenie w ży-
ciu pierwszoklasistów. Za wszystkie upominki i prezenty od zaproszo-
nych gości w imieniu pierwszoklasistów serdecznie dziękujemy.

Agnieszka Gumieniak

Spotkanie z policjantkami
Dzielnicowa z Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim wraz z poli-

cjantką lwóweckiej komendy odwiedziły naszą placówkę.Podczas rozmo-
wy z młodszymi dziećmi funkcjonariuszki informowały o prawidłowych 
zachowaniach zarówno w szkole, jak i poza nią, rozmawiały o wzajem-
nym szacunku i pomocy. Ze starszymi uczniami policjantki poruszyły 
temat odpowiedzialności prawnej nieletnich w przypadku złamania pra-
wa i niestosowania się do obowiązujących norm społecznych. Omówiono 
również zagrożenia płynące z sieci oraz sposoby ich unikania. 

Akcje ekologiczno-przyrodnicze
XIV Festiwal Dary Lasu

24 września nasi uczniowie wraz z wychowawcami uczestniczy-
li w  XIV Dolnośląskim Święcie Darów Lasu. Piękna słoneczna pogoda 
pozwoliła odwiedzić nam stoiska edukacyjne z różnych nadleśnictw i so-
łectw. Dzięki temu mogliśmy pogłębić wiedzę o środowisku przyrodni-
czym, spróbować różnych przysmaków oraz dobrze się bawić. Ponad-
to został rozstrzygnięty powiatowy konkurs artystyczny dla klas I-III.  
W konkursie„Ptaki szponiaste” techniką kolażu II miejsce zajęła Nikola 
Łobacz z kl.2B i Julia Suracka z klasy 3B. Wyróżnienia zdobyły prace: 
Leny Chołody, Mai Mielniczyn, Emila Delosta z klasy 2B i Amelii Śliwiń-
skiej z kl.3A. W kategorii „Latawiec – ptaki szponiaste” II miejsce zdobyła 
Ewelina Bieniek z klasy 4A. Składamy gratulacje młodym artystom.

Sprzątamy dla Polski
Nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej akcji pn. „Sprzątamy dla 

Polski”. Celem akcji było m.in. przedstawienie roli i znaczenia młode-
go człowieka w całokształcie działalności na rzecz ochrony środowiska; 
ukazanie skutków degradacji najbliższego środowiska; uwrażliwianie na 
ochronę klimatu na świecie oraz dbałość o nasze lokalne środowisko.
Wydarzenie miało miejsce we wtorek 4 października, podczas akcji 
uczniowie pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia, w godzinach: 
09:55- 14:20 (z przerwami) sprzątali teren szkoły oraz: ulice sąsiadujące 
z placówką: (Lipową, Kolejową, Uczniowską, Szkolną), Park im. A. Mic-
kiewicza przy ul. Kolejowej, Plac zabaw przy ul. Kolejowej, Plac zabaw 
przy ul. Sienkiewicza. 

Dziękujemy Urzędowi Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim za pomoc 
w organizacji worków na śmieci oraz rękawiczek ochronnych oraz odbiór 
zgromadzonych odpadów.

Informacje z SP nr 2 w Gryfowie Śląskim
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Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci
Zakończyliśmy akcję: „wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, zor-

ganizowaną przez firmę: Green Office Ecologic Sp. z o.o. Aktywny 
udział w gromadzeniu i przenoszeniu na boisko szkolne elektrycznego 
zużytego sprzętu wzięli uczniowie i ich rodzice, pracownicy naszej szkoły 
oraz mieszkańcy. Zgromadzony sprzęt przekazano do firmy utylizującej 
elektrośmieci, 7 października. Podziękowania kierujemy dla wszystkich, 
którzy włączyli się w akcję i pomogli w jej przeprowadzeniu. 

Zielony rower
18 października z uczniami klas drugich, trzecich i piątej spotkali się 

edukatorzy z różnych nadleśnictw. W czasie zajęć były poruszane tema-
ty związane z tematyką leśną. Dzięki temu uczniowie pogłębili wiedzę 
w tym temacie. 

Organizatorki akcji ekologicznych 
Agnieszka Burbul i Alicja Celejowska

Od ziarenka do bochenka
11 października uczniowie klasy 3A i klasy 3B odwiedzili piekarnię 

państwa Horbaczów w Gryfowie Śląskim. Celem naszej wycieczki było 
poznanie pracy piekarza, poznanie etapów powstawania pieczywa oraz 
kształtowanie szacunku do pracy innych ludzi. Po piekarni oprowadził 
nas pan Jerzy Horbacz oraz pani Anna Matusewicz, którzy pokazali 
uczniom działanie różnych urządzeń i maszyn wykorzystywanych do 
przygotowania chleba i innych wypieków. Na koniec uczniowie zostali 
poczęstowani przepysznymi bułeczkami i słodkościami.

Bardzo dziękujemy panu Jerzemu i pani Annie oraz wszystkim pra-
cownikom piekarni za serdeczne przyjęcie, poświęcony czas, a przede 
wszystkim za wspaniałą lekcję i zdobytą wiedzę o wypieku chleba i pracy 
całej piekarni.

Uczniowie klasy 3A, klasy 3B z wychowawczyniami
Anna Gajewska
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Pasowanie na żłobkowicza
Za nami okres adaptacji nowych dzieci w żłobku. Kalendarz żłobko-

wy wskazał bardzo ważna datę. Nasze maluszki na żłobkowiczów zostały 
pasowane w dniu 21października. Każde dziecko przeszło przez symbo-
liczną bramkę, a za nią wróżka z „Bajkowej Krainy” w prawdziwego żłob-
kowicza zmieniła każdego maluszka. Dzieci na pamiątkę tego wydarze-
nia otrzymały pamiątkowy dyplom oraz od Rady Rodziców pamiątkowy 
upominek. Gratulujemy naszym nowym żłobkowiczom i ich rodzicom 
oraz życzymy wspaniałych i radosnych chwil w naszym żłobku.

Projekty edukacyjne w żłobku
W tym roku szkolnym realizuje-

my w naszym żłobku Ogólnopolski 
Projekt Edukacyjny „Terapia ręki dla 
każdego". Głównym celem projektu 
jest stworzenie możliwości prawi-
dłowego rozwoju motoryki małej 
poprzez zabawę. Bierzemy udział 
w  Ogólnopolskim Projekcie Edu-
kacyjny „W tekturowym świecie do-
brze bawić się będziecie”. Głównym 
celem projektu jest kształtowanie 
świadomości ekologicznej i postaw 
proekologicznych, uzmysłowienie 
roli papieru, tektury i kartonu w edu-
kacji oraz rozbudzanie kreatywności 
przy wykorzystaniu do zabaw i zajęć 
z dziećmi. Nasze maluchy uczest-
niczą również w Ogólnopolskim 
Projekcie Edukacyjny „Razem przez 

cztery pory roku”. Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości po-
znania przez dziecko poszczególnych pór roku i ich charakterystycznych 
cech. Ponadto udział w projekcie przyczynia się do ćwiczenia koncentracji 
uwagi, nauki współdziałania w grupie i usprawniania motoryki małej.

Wieści ze żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
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Projekt badawczy z żłobku
Z przyjemnością informuje-

my, że nasz żłobek na zaproszenie  
I Ogólnopolskiego Stowarzysze-
nia Publicznych i Niepublicznych 
Żłobków i Klubów Dziecięcych 
przystąpił do Projektu innowa-
cyjno-wdrożeniowego w zakresie 
oceny funkcjonalnej. Projekt jest 
realizowany na zlecenie Minister-
stwa Edukacji i Nauki i polega na 
badaniu i opracowaniu modelo-
wych rozwiązań na rzecz świad-
czonego lokalnie międzysektoro-
wego wsparcia dla dzieci, uczniów 
i rodzin. Jednym z działań reali-
zowanych w ramach projektu jest 
przeprowadzenie badań dzieci 
w placówkach opieki nad małym 
dzieckiem do lat 3(…). Badania 
przesiewowe wykonywane są przez opiekunów w instytucjach opieki nad 
małym dzieckiem i polegają na obserwacji funkcjonowania i rozwoju klu-
czowych umiejętności dzieci.(…) Na podstawie obserwacji identyfikowa-
ne są ewentualne trudności i planowane są działania wspierające. Udział 
w badaniu jest dobrowolny i bezpłatny.

Książka kucharska
Została wydana publikacja 

kulinarna „Pogotujmy Razem” 
która powstała z pomysłu i za-
angażowania I Ogólnopolskie-
go Stowarzyszenia Publicznych 
i Niepublicznych Żłobków i Klu-
bów Dziecięcych we współpracy 
z placówkami będącymi członka-
mi stowarzyszenia. Książka jest 
owocem konkursu kulinarnego 
ogłoszonego przez stowarzy-
szenie. Na bazie przesłanych do 
konkursu przepisów na potrawy 
dla dzieci w wieku 1-3 roku ży-
cia powstała książka kucharska 
zawierająca 60 przepisów. Jestem 
dumna z naszej żłobkowej kuchni 
w Ogólnopolskim Konkursie "Po-
gotujmy Razem" otrzymała Wyróżnienie, a w książce znalazły się wszyst-
kie 3 przesłane przepisy z naszego żłobka.

Nowe nasadzenia w żłobku
W Dniu Drzewa zosta-

ły dokonane nowe nasadzenia 
w żłobku. Dzięki uprzejmości 
Urzędu Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski oraz w ramach współpracy Gminy z Fundacją Ekologiczną „Zie-
lona Akcja” z Legnicy przy żłobku zostało zasadzonych 8 sztuk drzew 
rajskiej jabłoni.

Wiata ogrodowa 
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu personelu żłobka i rodziców na-

szych żłobkowiczów w realizację wielu przedsięwzięć oraz sponsorom 
i przyjaciołom żłobka, udało się w okresie trzech lat działalności żłobka 
uzbierać środki Radzie Rodziców w kwocie 19.500 zł na zakup drewnia-
nej altany ogrodowej przy żłobku o wymiarach 8m x 4m. Inwestycję wy-
konała firma pana Jasińskiego z Biedrzychowic. W przyszłości zostanie 
ułożona kostka brukowa oraz zakupione drewniane stoły i ławki. Altana 
będzie dopełnieniem i rozwojem przestrzeni rekreacyjnej przy żłobko-
wym placu zabaw. Konstrukcja ta stanowić będzie doskonałe schronienie 
przed czynnikami atmosferycznymi – przede wszystkim upałem i pro-
mieniami słonecznymi. Planowana jest realizacja wielu zajęć edukacyj-
nych na świeżym powietrzu, a podczas imprez plenerowych będzie do-
skonałą alternatywą na scenę plenerową.

Darowizna od Jelenia Plast
Po raz kolejny żłobek otrzymał darowiznę od firmy Jelenia Plast 

z  Jeleniej Góry. Otrzymany asortyment z tworzyw sztucznych zosta-
nie wykorzystany na wyposażenie żłobka do właściwego i bezpiecznego 
przechowywania zabawek, dekoracji i rzeczy do zajęć oraz na wiosnę do 
ukwiecenie terenu zielonego w żłobku. Składam w tym miejscu serdecz-
nie podziękowania firmie Jelenia Plast oraz rodzicom naszego żłobko-
wicza, państwu Renacie i Bartoszowi Grodeckim za pomoc w odbiorze 
i transporcie otrzymanej darowizny z Jeleniej Góry do żłobka. 

Jak zawsze serdecznie dziękuję za zaangażowanie wszystkim pracow-
nikom żłobka, rodzicom naszych żłobkowiczów i przyjaciołom żłobka za 
wpieranie naszej działalności. Zapraszamy do śledzenia wszelkich nowi-
nek z życia żłobka na facebook Żłobek Miejski Bajkowa Kraina w Gry-
fowie Śląskim. 

Dyrektor Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
Anna Zawisza-Paliwoda 
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Biblioteka Publiczna Miasta 
i  Gminy Gryfów Śląski zorgani-
zowała konkurs otwarty „Bibliote-
ka w oczach dziecka”. Na konkurs 
wpłynęło 20 prac plastycznych, 
stworzonych w różnych techni-
kach. Jury powołane przez organi-
zatora, z niemałym trudem, gdyż 
poziom prac był wysoki, wybrało 
trzy najlepsze. 

Zwycięzcami konkursu zostali: 
1 miejsce: 
Anita Ruszkiewicz (SP 2)
2 miejsce: 
Wojciech Łój (SP 1)
3 miejsce: 
Kaja Złotek (SP 2)

Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy pięk-
nych prac, dziękujemy za 
udział i oczywiście zachęca-
my do wzięcia udziału w ko-
lejnych konkursach. Wszyst-
kie prace można obejrzeć na 
wystawie zorganizowanej 
w holu biblioteki. Gorąco za-
praszam

Ewelina Przybysz

Cukierek albo psikus, 
czyli Halloween w bibliotece

Podczas spotkania, jakie zorganizowaliśmy w bibliotece, dzieci mia-
ły okazję poznać historię święta Halloween, jego pochodzenie, symbole, 
motywy, a także sposoby obchodzenia w różnych krajach świata.

Dzięki wykonanej pracy plastycznej i świetnej zabawie, nasi mali czy-
telnicy z uśmiechem na ustach pokonali ewentualne lęki związane z Hal-
loween, wspólnie uznając święto za przynoszące dużo frajdy i wyzwala-
jące kreatywność.

Ewelina Przybysz

Rozstrzygnięcie 
konkursu 
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W bibliotece w Uboczu radośnie
Dziękuję pluszowemu Misiowi za odwiedziny w naszej bibliotece oraz 

zabawy z dziećmi. Było wesoło i gwarnie, wiele konkursów i słodko-
ści. Za nami także andrzejkowy wieczór wróżb i wiele innych atrakcji.  
Oj, działo się! Dziękuję rodzicom za przyprowadzenie swoich pociech.

 Joanna Czerwiec

Niech żyją Misie!
Pluszowy miś jest jedną z najpopularniejszych zabawek na świecie. 

Stał się również bohaterem wielu książek i filmów i doczekał się swojego 
święta. 25 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. 
Z tej okazji mieliśmy okazję gościć grupę Zajączki i Motylki z Przed-
szkola Publicznego w Gryfowie Śl. oraz klasę pierwszą Szkoły Podstawo-
wej nr 2. Dziękujemy za wspólną zabawę.

Serdecznie dziękujemy też grupie przedszkolnej Żabki, która dostar-
czyła nam przepiękne prace plastyczne z okazji misiowego święta.

Ewelina Przybysz
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Jadzia
Drugiego sierpnia 2022 roku odeszła do wiecz-

ności pani Jadwiga Miłan – wieloletnia bibliote-
karka, pracująca w naszej wsi, powszechnie nazy-
wana przez mieszkańców Rząsin – Jadzia.

Pani Jadwiga Miłan z domu Skrzeczyńska od 
urodzenia była mieszkanką Rząsin. Swoje życie 
zawodowe związała z bibliotekarstwem. Odkąd 
zaczęto prowadzić rozmowy o utworzeniu fi-
lii bibliotecznej w Rząsinach, Jadwiga aktywnie w nich uczestniczyła. 
Wspólne zabiegi władz sołectwa oraz aktywnych mieszkańców Rząsin 
doprowadziły do przygotowania pomieszczeń i uruchomienia bibliote-
ki w naszej miejscowości. Oficjalne otwarcie filii gryfowskiej biblioteki 
nastąpiło 28 listopada 1987 roku, a kierownictwo w niej objęła Jadwiga 
Miłan. Funkcjonująca przez ponad trzydzieści lat placówka wpisała się 
w historię Rząsin i to nie tylko dzięki rozwijaniu czytelnictwa, ale także 
dzięki prowadzonej działalności kulturalnej polegającą na organizowaniu 
różnych wydarzeń, jak spotkania, lekcje biblioteczne, wystawy, obchody 
jubileuszy, spektakle muzyczne i literackie, czy też różnego rodzaju kon-
kursy. To wszystko działo się za sprawą doskonałej pracy Jadwigi, która 
była wspaniałym organizatorem i działaczem społecznym, posiadającej 
niebywały dar nawiązywania kontaktów z dziećmi i młodzieżą. Dzięki 
jej pracy biblioteka stała się centrum kultury w sołectwie, a młodzi lu-
dzie znaleźli swoje miejsce angażując się w organizowane przez Jadzię 
przeróżne imprezy. To dzięki niej, przez lata w świetlicy wiejskiej organi-
zowane były spotkania ze Świętym Mikołajem, czy też z okazji Dnia Ko-
biet, Dnia Matki, Walentynek i niezliczone inne spotkania. Aktywność 
społeczna Jadwigi nie ograniczała się tylko do pracy związanej z jej za-
wodem. W 1991 roku zastała przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich 
i kierownikiem zespołu „Rząsinianki”, a funkcje tę pełniła 10 lat. Przez 
dwie kadencje była członkiem rady sołeckiej pełniąc funkcję sekretarza. 
Prowadziła też klub 4H – niezależną organizację edukacyjną przezna-
czoną dla dzieci i młodzieży, kładącą nacisk na rozwój umiejętności ży-
ciowych i zainteresowań. Z końcem stycznia 2018 roku Jadwiga Miłan 
odeszła na zasłużoną emeryturę. W pamięci mieszkańców na zawsze po-
zostanie jako działaczka społeczna, aktywistka zawsze życzliwa i uczyn-
na. Składając podziękowanie Jadzi za wszystko co dla naszej społeczności 
uczyniła, przytoczę wierszyk, który w 2009 roku napisały dla niej dzieci 
w podzięce za zorganizowane wakacje pod hasłem „sto pomysłów na wa-
kacje w bibliotece”:
„Za wszystkie chwile spędzone tu mile,
Za pyszne słodycze, których sama nie zliczę,
Za gry nowe i zabawy odlotowe, 
Za zimne lody dla ochłody,
Za to, że pani miła była i dużo dobrego dla nas zrobiła”.
Myślę, że wszyscy mieszkańcy Rząsin dołączają się do tych podziękowań. 

Witold Mikos

Zawody Pożarnicze
24 września na stadionie sportowym w Lwówku Śląskim odbyły się XI 

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. W zawodach startowało 10 drużyn męskich OSP z po-
wiatu lwóweckiego, w tym dwie drużyny reprezentujące naszą gmine tj. 
OSP Ubocze, która w 2019 roku w powiatowych zawodach OSP zajęła  
I miejsce i OSP Rząsiny. Zawody zostały przeprowadzone w 2 konkuren-
cjach: w sztafecie pożarniczej 7x 50 m i w ćwiczeniu bojowym. W wyniku 
ostrej rywalizacji OSP w Uboczu zajęła III miejsce, a OSP Rząsiny VIII 
miejsce. OSP Ubocze w nagrodę otrzymała talon na zakup sprzętu w wy-
sokości 2000,00 złotych.
Klasyfikacja generalna zawodów:
I miejsce – OSP Pilchowice, 116,65 pkt
II miejsce – OSP Milęcice, 120,81 pkt
III miejsce – OSP Ubocze, 123,63 pkt
IV miejsce – OSP Golejów, 125,34 pkt
V miejsce – OSP Proszowa, 126,44 pkt
VI miejsce – OSP Mirsk, 126,71 pkt
VII miejsce – OSP Wleń, 127,83 pkt
VIII miejsce – OSP Rząsiny, 131,25 pkt
IX miejsce – OSP Włodzice Wielkie, 134,18 pkt
X miejsce – OSP Zbylutów, 150,74 pkt
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Dom Diakonis w Gryfowie Śląskim

W 1882 roku Major Kluge należący do znanego i zasłużonego rodu 
gryfowskich patrycjuszy, założył fundację której celem było utworzenie 
domu diakonijnego w naszym miasteczku. Tym samym spełnił życzenie 
swojej matki i sam wyłożył na ten szczytny cel sumę 1500 marek. Rok 
później w 1883 roku władze dawnego Greiffenbergu nawiązały kontakt z 
Ewangelicko-Luterańskim Instytutem Diakonis „Bethanien” we Wrocła-
wiu. Fundację wsparł potomek kupców lnianych, ziemianin Carl Wiggert 
– Prentzel sumą 6000 marek a w roku 1885 dołożył jeszcze 9000 marek. 
Ciekawostką jest to, że ideę sprowadzenia Diakonis do Gryfowa poparli 
gryfowianie mieszkający w innych miejscowościach w tamtym czasie. Swo-
je sakiewki otwarli także – żona radcy handlowego pani Roessler z Jeleniej 
Góry na sumę 1500 marek, pan Paul Lehmann z Lipska współwłaściciel 
gryfowskiej firmy Keferstein & Lehmann na sumę 3000 marek, były wła-
ściciel apteki w Gryfowie pan Rentner z Poczdamu na sumę 500 marek. Za 
tym dobrym przykładem poszły także mniej zamożne kręgi społeczeństwa, 
z których to popłynęły również datki do fundacji. I tym sposobem gryfow-
ski magistrat zdobył się na odwagę i wyraził zgodę na powstanie domu dia-
konijnego w naszym mieście. Zarządzającą domem była siostra Ida Horig, 
która miała do pomocy drugą siostrę. Z początku diakonisy zajmowały po-
mieszczenia przy obecnej ulicy Sanatoryjnej nr 8. Wyposażeniem zajęły się 
gryfowskie stowarzyszenia kobiece. Szybko rozrastający się krąg obowiąz-
ków obu sióstr spowodował, że w 1888 roku dołączyła do nich trzecia sio-
stra. W międzyczasie myśli wszystkich szły w kierunku budowy własnego 
dużego domy dla sióstr, który spełnił by wszystkie wymagania w związku 
ich pracą. I znów z pomocą przyszedł Carl Wiggert-Prenzel, który na ten 
cel w roku 1887 przekazał 15 000 marek, a w roku 1889 dosypał jeszcze 20 
000 marek, które realnie przyspieszyły sprawę powstania domu dla diako-
nis. W 1890 roku ówczesne władze miejskie wydały wszystkie potrzebne 
zgody na budowę i 6 czerwca 1890 roku wmurowano kamień węgielny, a 12 
października 1891 budowę domu ukończono. 

Koszt budowy domu diakonijnego zamknął się kwotą 25 058 marek. 
Wpłaty na budowę prywatnych osób były regularne i dość spore, gdyż 
po zakończeniu budowy w kasie fundacji pozostało jeszcze 54 492 mar-
ki. Niestety wspomniane fundusze, które w tamtym czasie pozwalały na 
utrzymanie domu diakonis bez znaczących dotacji ze strony administra-
cji miejskiej, w wyniku późniejszej inflacji stopniały. Spowodowało, to 
że dotacje miejskie na działalność domu diakonijnego zwiększono. Do-
bra praca sióstr cieszyła się u mieszkańców dawnego Gryfowa wielkim 
uznaniem, więc pieniądze wydane na działalność domu diakonis zawsze 
zwracały się dwukrotnie. W każdej pilnej sytuacji siostry były na swoim 
miejscu. Jako przykład, dawni kronikarze naszego miasta przytaczają sio-
strę Idę, która zarządzała domem diakonis przez pięćdziesiąt lat. Nigdy 
nie czuła zmęczenia, przyjmując na siebie wszystkie fizyczne i psychiczne 
obciążenia bez względu na swoją delikatną posturę. Czuwając niezliczone 
noce przy łóżkach chorych i ułatwiając umierającym drogę do zaświatów. 
Jakże często w ciągu tych długich lat siostry ukazywały się chorym, bied-
nym i cierpiącym jako anioły miłosierdzia, starając się ulżyć w cierpieniu, 
uzdrawiać, pocieszać i ponosić chorych na duchu. Dzieci, w prowadzo-
nym przez siostry przedszkolu, czy też na kursach szycia dla dziewcząt, 
starały się uczyć tego co dobre. Zawsze przychodziły z pomocą by złago-
dzić ziemskie cierpienie. Dawały odwagę i nadzieję ludziom w ich naj-
ciemniejszych godzinach. Nie należy o tym wszystkim zapominać! Taka 
to była historia Domu Diakonis w Gryfowie Śląskim. 

Oprac. Jan Wysopal

Epitafium na przestrzeni lat uległo wielu zniszczeniom, które spowo-
dowane były głównie grabieżami kościoła. Dodatkowo na obecną kondy-
cję obiektu ma wpływ materiał, z którego został wyrzeźbiony. Piaskowiec 
nie jest materiałem o wysokiej twardości i łatwo ulega uszkodzeniu. Stąd, 
proces digitalizacji dla tego obiektu stanowi cenne opracowanie, szcze-
gólnie z perspektywy ochrony dziedzictwa kulturowego.

Pracę wykonano za pomocą metody skaningu laserowego. Naziemnym 
skanerem laserowym pozyskano gęste chmury punktów, a trudno dostęp-
ne miejsca obiektu uzupełniono o chmury punktów ze skanera triangu-
lacyjnego. Następnie zintegrowane dane zostały przekształcone w model 
trójwymiarowy. Model bardzo dokładnie przedstawia rzeczywisty stan 
obiektu oraz dostarcza wiele informacji związanych z jego historią. 

Stworzenie trójwymiarowego modelu epitafium rodu Schaffgotsch 
nie należało do najłatwiejszych zadań. Dość duży rozmiar obiektu, jego 
skomplikowana geometria oraz liczne detale architektoniczne, wymagały 
użycia bardzo dokładnego sprzętu i spędzenia wielu godzin przy opraco-
waniu danych.

W ostatnim czasie produkty trójwymiarowego modelowania pełnią 
istotną rolę w dziedzinie ochrony zabytków. Stanowią one cenną doku-
mentację na wypadek zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, a także mogą 
służyć jako produkt wirtualnej turystyki lub zasobów edukacyjnych. Di-
gitalizacja obiektów zabytkowych jest niezbędnym elementem w pracach 
renowacyjnych, konserwatorskich czy architektonicznych. 

Opracowanie wykonała Weronika Wysopal w ramach pracy inży-
nierskiej, udowadniając, że techniki pomiarowe wykorzystywane m.in. 
w geodezji mogą służyć także w ochronie dziedzictwa kulturowego.

Powstał model 3D gryfowskiego 
epitafium rodu Schaffgotschów
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