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Wydarzyło się w Gryfowie...

Wernisaż wystawy malarstwa Rafała Strenta „Idea”...

...i tłumy gości, których przyciągnęło to wydarzenie.

Wernisaż wystawy fotograficznej „Zawsze w niedzielę, zawsze z gryfowskiego rynku i zawsze o godz. 10.00”

„Trochę wierszem, trochę prozą.” Mikołajki z poetką.
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Gryfów jest małym miastem, ale ma wielkie 
szczęście do wydarzeń artystycznych. Po wielu 
wspaniałych wernisażach wystaw twórców lo-
kalnych, które od maja co miesiąc odbywały się 
w galerii Europejskiego Centrum Kulturalno-
Informacyjnego, przyszedł czas na wydarzenie 
wieńczące rok 2011.

„Oto gościmy w naszych skromnych progach 
artystę światowego formatu, profesora warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, zdobywcę niezli-
czonej ilości ogólnopolskich i międzynarodowych 
nagród, a jednocześnie twórcę mocno związane-
go z Gryfowem – pana Rafała Strenta...” – tak 

9 grudnia w Europejskim Centrum Kulturalno-Informacyjnym miejscowi pasjonaci jednośladów 
podsumowali tegoroczne wyprawy rowerowe. Spotkanie miało uroczysty ale zarazem przyjacielski 
charakter. Wszystkich połączyła wspólna pasja, która poprowadziła uczestników spotkania na rowe-
rowy szlak po polsko-czeskim pograniczu. Spotkanie otworzył Jan Wysopal, kierujący Gryfowskim 
Towarzystwem Cyklistycznym działającym przy Towarzystwie Miłośników Gryfowa Śl. Zasłużonym 
osobom wręczył pamiątkowe dyplomy – m.in. Małgorzacie Szczepańskiej, Pawłowi Rubajowi i Hen-
rykowi Babiczowi. Historia gryfowskiego Towarzystwa Cyklistycznego rozpoczęła się w 2010 roku, 
kiedy na zebraniu Towarzystwa Miłośników Gryfowa ktoś rzucił propozycję, żeby jakoś ten region 
rozsławić i wypromować – mówi Jan Wysopal. Jednym z takich pierwszych pomysłów był wyścig do-
koła Zamku Gryf na rowerach retro. Pojawiło się dwóch zapaleńców, którzy zaproponowali, żeby takie 
wyprawy robić już na stałe – zawsze w niedzielę, zawsze o godz. 10.00 i zawsze z gryfowskiego rynku.  
I tak to się zaczęło.

9 grudnia ostatecznie pożegnano tegoroczny sezon rowerowy i zaprezentowano zdjęcia z licznych 
wypraw, podczas których gryfowscy rowerzyści zrobili ok. 1500 km i przebili z dziesięć dętek, ale 
najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jadąc rowerem mogli podziwiać pałace, zamki i kościoły, 
których tak naprawdę jadąc samochodem nigdy nie da się tak dobrze zobaczyć. Po garści wspomnień 
był czas na przyjacielskie pogawędki, dzielenie się wrażeniami przy smacznym domowym cieście  
i dobrej kawie. Zaproszenie na następny rowerowy sezon na str. 5. 

Wystawa towarzystwa cyklistycznego czynna jest w godzinach pracy Biblioteki Publicznej –  
zapraszamy.

2 grudnia w galerii Europejskiego Centrum 
Kulturalno-Informacyjnego, zamienionej na 
ten wieczór przez organizatorów w kameralną 
kawiarenkę, odbyło się spotkanie autorskie El-
żbiety Śnieżkowskiej-Bielak pod tytułem „Tro-
chę wierszem, trochę prozą”. W galerii pisarka  
i poetka zaprezentowała wiersze znane i jeszcze 
nieznane oraz wydane w ostatnim czasie trzy 
książki prozatorskie. 

Z kolei 8 grudnia w oddziale dziecięco-
młodzieżowym Elżbieta Śnieżkowska-Bielak 
spotkała się z dziećmi. Na biblioteczne mikołajki 
przybyła klasa I „a” SP w Gryfowie Śląskim. 
W jego trakcie pisarka czytała dzieciom bajki  
i wiersze o tematyce zimowo-świątecznej.

Aby zapewnić odpowiedni nastrój przed spot-
kaniem, dzieci wykonały pastelami okazjonalne 
rysunki, które pięknie udekorowały bibliotekę. Po 
spotkaniu z pisarką dzieci odwiedził prawdziwy 
Mikołaj, który rozdał wszystkim słodkości.

Wydarzenie artystyczne 2011 roku! 
rozpoczęto powitanie bohatera wieczoru i auto-
ra wspaniałych prac, które w czwartkowy wie-
czór 29 grudnia mogli podziwiać gryfowianie. 
Zanim to nastąpiło, głos zabrał autor oraz bur-
mistrz Gryfowa. Muzycznie wernisaż uświetnili 
Agnieszka Redźko (wokal) i Paweł Zatoński 
(instrumenty klawiszowe). Każdy prezentowa-
ny utwór był dedykowany profesorowi.

Nie zawiodła gryfowska publiczność. Goście 
z trudem zmieścili się w galerii. Zawitali radni 
naszej gminy oraz przedstawiciele samorządu, 
powiatu lwóweckiego, przedstawiciele środo-
wisk kulturalnych, oświatowych, czytelnicy 

biblioteki, liczni mieszkańcy naszego Gryfowa, 
goście z ościennych miast oraz z zagranicy: 
Niemiec, Francji, Włoch, Japonii, Szwecji etc, 
etc. Było szumnie, a jednocześnie kameralnie, 
światowo i lokalnie swojsko, wybitnie arty-
stycznie i absolutnie niepowtarzalnie.

Tych, którzy nie mogli przybyć na wernisaż 
pocieszamy: wystawa czynna będzie do ok.  
10 lutego w godzinach pracy Biblioteki Pub-
licznej. Serdecznie Państwa zapraszamy. Takiej 
okazji nie można przepuścić.

Z naszej strony (www.biblioteka.gryfow.
info) można też pobrać katalog wystawy. 

Z rowerem na szlaku

Lokalna artystka 
w bibliotece

Mikołajki

Trochę wierszem, 
trochę prozą 

Jolanta Kuczyńska

Źródło: Ziemia Lubańska A.G.

M.

Po szumnym i tłumnym wernisażu, który odbył się 29 grudnia, zainteresowanie wystawą ma-
larstwa Rafała Strenta nie maleje. Codziennie odwiedzają ją spragnieni wrażeń goście. Ciekawą 
formę uczestnictwa w sztuce zaproponowała swym uczniom wicedyrektor ZSOiZ w Gryfowie 
Śląskim Małgorzata Wiśniewska. Przyprowadziła ona całą klasę do galerii, by wśród obrazów 
przeprowadzić niecodzienną lekcję. Zachęcamy do naśladownictwa. 

Wystawa inspiruje

SPRZEDAM
Mieszkanie 60 m2 w kamienicy na 

ul. Kolejowej w Gryfowie Śl. 3 poko-
je, kuchnia, łazienka. Cena 80 tys.

Mieszkanie 56 m2. W Rynku  
w Gryfowie Śl. (centrum) 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka – wyposażone. 
Cena 110 tys.

Dwie działki budowlane położo-
ne w Proszówce „pod zamkiem” k/ 
Gryfowa Śl. o pow. powyżej 900 m2.  

Tel. 601-849-533

M.

M.

Mikołajki z poetką.
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Czy zna Pan książkę Jacka Dehnela „Fotoplasty-
kon”?

Nazwisko autora znam, ale tej książki jeszcze 
nie.
To świetna książka, w której wyszukane na 
pchlich targach fotografie nieznanych ludzi są 
punktem wyjścia do przeróżnych opowieści, dy-
gresji, refleksji. Bohaterowie pozornie drugiego 
tła, stają się pierwszoplanowymi. Panie profe-
sorze, w tej konwencji proszę nam opowiedzieć  
o tym zdjęciu (fot. obok). Przykuwa uwagę mi-
niaturowy mundurek...

Mój ojciec służył w 27 Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty Armii Krajowej. Często od niego słyszałem na-
zwę Przebraże – było to centrum samoobrony przed 
atakami ukraińskiej UPA (urodziłem się podczas 
tzw. rzezi na Wołyniu). Tam już ludzie wiedzieli, 
co oznacza komunizm, więc kiedy dotarła Armia 
Czerwona, dowództwo 27 WDP rozformowało jed-
nostkę, zalecając akces do generała Zygmunta Ber-
linga. Ojciec wstąpił do I Armii Wojska Polskiego i 
służąc w artylerii przeciwlotniczej maszerował z nią 
ze Wschodu aż do Kołobrzegu, później gdzieś pod 
Drezno. Jako pacyfista (pacyfizm odziedziczyłem 
po nim) postanowił, że będzie wojskowym kraw-
cem, Znał się na tym, był krawcem przed wojną na 
Wołyniu. Uszył mi wtedy ten mundurek. Precyzyjna 
robota... Obok mnie stoi kuzynka Danusia, równo-
latka. Zdjęcie wykonano w Chełmie Lubelskim.
Pamięta pan datę przybycia do Gryfowa?

Wczoraj zapytałem o to mamę, bo kojarzyłem 
tylko rok. Natomiast ona pamięta precyzyjnie, że 
to był 10 marca 1946 r. Dotarliśmy tu tylko z nią, 
bo ojciec jeszcze nie przeszedł do cywila. Mama 
powiedziała, że jechała ze mną z tego Chełma  
3 dni. Zapamiętałem taką scenę – przyjechaliśmy 
na dworzec w Gryfowie Śląskim. W transporcie na 
miejsce pomógł nam bardzo wysoki Niemiec, który 
dysponował rodzajem rikszy. Na ten wóz załadowa-
liśmy resztkę naszego ocalałego dobytku. Pamiętam, 
że mama uszyła mi spodnie z parasola, bo to była 
jedyna dostępna wówczas tkanina. Pamiętam te 
tobołki na wózku, mnie posadzono na ich szczycie. 
Pamiętam też, jak ten wysoki Niemiec, wiózł nas 
obecną ulicą Kolejową i starał się jak najszybciej 
dotrzeć do celu, aby wrócić po następnego klienta. 
Pierwotnie mieszkaliśmy w Wieży przy tamie, po-
tem w kamienicy Rynek 37, gdzie obecnie jest sklep 
warzywniczy. 
Jak długo mieszkał pan w Gryfowie?

Kiedy przyjechałem w 1946 r. miałem trzy lata 
i byłem tu 11 lat czyli do ukończenia szkoły podsta-
wowej. Następne 4 lata spędziłem w Dzierżoniowie. 
Dyrektorka podstawówki, pani Fiutka, powiedzia-
ła, że jest tam taka szkoła, tylko dwie takie były  
w Polsce wówczas, tzw. „radiowa”, ale nie należy 
sobie nią zawracać głowy, bo tam szalenie trudno 
się dostać. I to był jedyny powód, dla którego ja 
właśnie na nią się zdecydowałem. Nigdy mnie to 
naprawdę nie interesowało, technika nie pociągała 
mnie w żaden sposób, ale taką już miałem ambicję 
od dziecka.
Wiemy, że późniejsza pana droga edukacyjna 
była bardzo ciekawa...

Po ukończeniu trzyletniej elektronicznej 

szkoły zawodowej, rok pracowałem w „Diorze”  
w Dzierżoniowie, gdzie najpierw w dziale cywilnym 
produkowałem radioodbiorniki, a potem w dziale 
wojskowym radiostacje do czołgów.
Czy ten epizod dzierżoniowski nie zabił w panu 
artystycznej duszy?

Mieliśmy tam nauczycielkę języka polskiego, 
szaloną poetkę, to była stuprocentowa humanistka, 
potrafiła rozbudzić w nas artystyczną ciekawość 
świata. 
Prosto z Dzierżoniowa trafił pan....

Do Gryfowa. Pracowałem w nieistniejącej już 
cegielni. Później w lubańskim ZNTK, gdzie napra-
wiałem elektrowozy, następnie telewizory w punkcie 
we Lwówku Śląskim, w Gryfowie wybudowałem też 
kawałek Zakładów „Azbestolit”. W wolnym czasie 
w Gryfowie grałem w zespole jazzowym. Poszuki-
waliśmy wokalistki. Zapytałem sąsiadkę, czy się 
zgodzi. Ta nie dość, że się zgodziła, to jeszcze umiała 
śpiewać. Do dziś jest moją żoną(...).
Czy ktoś kiedyś dał panu odczuć, że jest pan 
„daleko od szosy”? Zmierzył pan się z widmem 
prowincjonalizmu? 

Czy dano mi odczuć? – to na pewno. A pro-
wincjonalizm w sobie hodowałem przez pewien 
czas. Pamiętam jednak, że w nieistniejącej już dziś 
gryfowskiej księgarni, można było zakupić takie 
niewielkie monografie artystów współczesnych.  
I to właśnie tu, w Gryfowie wynalazłem sobie i Kob-
zdeja i Chrostowską, u których później robiłem dy-
plom z malarstwa i grafiki. Ten kompleks prowincji  
w czym innym się objawiał.(...)

Pracowałem przez rok dla pani minister Hall 
przy reformie szkolnictwa i powiedziałem jej, że 
gdybyśmy teraz wprowadzili precyzyjnie to, co 
przygotowaliśmy, to i tak pierwszych efektów moż-

Spodnie z parasola 
na by się spodziewać dopiero za lat 
dwadzieścia. W tej chwili karty w 
Polsce rozdaje pokolenie, które było 
pozbawione edukacji kulturalnej. 
Mieliśmy w marcu sesję pod skrzyd-
łami Unesco dotyczącą pożytków z 
kultury i tam zajmująca się ekono-
mią kultury pani profesor Dorota Il-
czuk przedstawiła dane statystyczne, 
z których wynika, że tzw. przemysły 
kulturalne Unii Europejskiej przyno-
szą większe dochody niż wszystkie 
firmy produkujące samochody(...)

Wracając do kwestii prowin-
cjonalizmu. Największe kompleksy 
miałem wobec Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych we Wroc-
ławiu. Kiedy zdarzało się często, 
że przyjeżdżałem z Dzierżoniowa 
na koncerty jazzowe, czy wystawy, 
wtedy krążyłem wokół szkoły i ma-
rzyłem o tym, żeby się tam kiedyś 
znaleźć. Ale znalazłem się dopiero 
grubo po studiach w Warszawie, 
kiedy stałem się bez mała klasykiem 
i miałem wystawę w tamtejszym 
muzeum(...).

Kiedy wyjechałem na stu-
dia do Warszawy, stolica mnie 

zaskoczyła, okazało się bowiem, że poziom 
techniczny w takim codziennym znaczeniu, jest  
o wiele niższy niż na Dolnym Śląsku. Byłem zdzi-
wiony, że można żyć bez gazu. Tam ludzie gotowali 
na jakichś elektrycznych kuchenkach, czy węglem 
palili. A myśmy tu zawsze mieli gaz, łazienki, toale-
ty w domu... u nas były wytworne kostki bazaltowe, 
tam „kocie łby”(...).
Czy Warszawa to pana miejsce na ziemi?

Większość życia spędziłem tam, ale kiedykolwiek 
jadę w te strony, gdy widzę Dolny Śląsk, to dopiero 
zaczynam się czuć u siebie. W Warszawie jestem 
wciąż, jak w dekoracjach teatralnych. Stare Miasto, 
Nowy Świat to wszystko jest sztuczne. Brakuje mi 
tam tych kamieni, tej autentyczności(...). Mimo 
że się tu nie urodziłem, byłem tu krótko, czuję się 
bardzo emocjonalnie związany z właśnie z tymi 
terenami. Swego czasu odwiedziłem Ukrainę i Łuck 
– moje miejsce urodzenia. Kiedy tam jechaliśmy, 
padał deszcz i koledzy zaczęli żartować „Jak ci nie 
wstyd urodzić się w takiej brzydkiej okolicy”. Później 
zwiedzając to miejsce, rozmawiałem z mamą przez 
telefon, opowiadałem jej, co widzę. Szczerze mó-
wiąc, nie byłem w stanie wykrzesać z siebie żadnych 
emocji. (...)

Ożeniłem się zanim rozpocząłem studia, przez 
co nie mogłem dostać stypendium, bo ówczesne pra-
wo nie przewidywało takiej możliwości. W związku 
z powyższym, przez całe studia pracowałem w naj-
lepszym w mieście Teatrze Dramatycznym, gdzie 
zajmowałem się światłem. To mi trochę kolidowało 
z nauką, bo codziennie wieczorem musiałem być na 
przedstawieniu. Moi koledzy mieli na wyciągniecie 
ręki bogatą ofertę kulturalną, mogli wybierać.

Wracając jeszcze do kompleksów. W tamtych 
czasach tutaj wszystko było za zamkniętymi grani-

Z profesorem Rafałem Strentem rozmawiają Małgorzata Szczepańska, Mieczysław Gnach i Marzena Wojciechowska.
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cami, za murem. Teraz mamy Unię 
Europejską, brak granic, wielojęzycz-
ność, wielokulturowość, to nam bar-
dzo sprzyja... Wtedy wielojęzyczność i 
wielokulturowość można było spotkać 
tylko na Dolnym Śląsku, gdzie mimo 
szczelnych granic wszyscy byli skądś.
Charakterystyczne kształty w pań-
skim malarstwie, ten często powta-
rzający się motyw...

Mój przyjaciel prof. Jacek Dy-
rzyński te obsesyjne kształty kojarzył 
zawsze z damską urodą. Dopiero 
kiedy tu przyjechał na sympozjum 
artystyczne, zobaczył nasze góry, 
górki, pozostałości po wulkanach, 
to powiedział „rzeczywiście, to jest 
takie, jak na tych twoich obrazach”. 
Wracając do genezy mojej fascynacji 
tolosem, bo o nim mowa, musimy 
spojrzeć wstecz. To, co Juliusz Słowa-
cki nazwał Grobem Agamemnona, 
to ogromny skarbiec zbudowany  
w epoce mykeńskiej – w pobliżu 
Myken właśnie. Gdy go zobaczyłem, 
byłem pod ogromnym wrażeniem. 
Grecy z kamieni precyzyjnie ułożyli 
ogromny krąg, przysypali ziemią, na 
tym ułożyli mniejszy krąg, przysypali 
ziemią i tak powstała ta figura, kon-
strukcja najpierwotniejsza z możli-
wych. Byłem wstrząśnięty jej potęgą, 
tak genialną w swej prostocie. I to stoi 
do dziś, a teren jest szalenie aktywny 

sejsmicznie. To jest taki pierwotny, 
idealny kształt. Dla mnie wynalazek 
równie genialny, jak koło. Ten kształt 
powtarza się w sztuce, przyrodzie.... 
W języku geometrii to paraboloida 
obrotowa, a starożytni Grecy nadali 
jej nazwę „tolos“.
Panie profesorze, czy obecnie 
sztuka nie znalazła się w punkcie 

kryzysu, w miejscu, w którym musi 
sobie odpowiedzieć na pytanie: co 
dalej? 

W sztuce nie istnieje postęp, to 
jest oczywiste. Tę samą wartość 
ma sztuka mykeńska, malowidła  
z Lascaux, obrazy Picassa (...) To 
obecne zamieszanie w sztuce, różne 
wygłupy, koszmarne przedsięwzięcia, 

które niczemu nie służą poza robie-
niem medialnego zamieszania... Ja też 
boleję nad tym, odcinam się bardzo 
mocno i powtarzam na okrągło: war-
tości artystyczne obiektywizują się po 
200 latach – wystarczy poczekać. Czas 
wszystko weryfikuje. Mody przemija-
ją, prawdziwa sztuka pozostaje.
Dziękujemy za rozmowę.

Takim zawiłym i długim tytułem 
Gryfowskie Towarzystwo Cykli-
styczne w roku 2012 będzie zachęcać  
i namawiać do wspólnych wycieczek 
rowerowych mieszkańców naszego 
miasta. Dlaczego rower? Bo rower to 

 Przez góry i doliny rowerem po drogach naszej gminy – i nie tylko!

Z rowerowym pozdrowieniem 
prezes GTC Jan Wysopal

Dostałam na mikołaja książkę „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”. To 
podobno bestseller, ale... jakoś nie mogę tego czytać, chciałabym ją poda-
rować bibliotece – stwierdziła nasza czytelniczka i z ulgą położyła książkę 
na ladzie bibliotecznej. Po tę książkę ustawiają się dziś kolejki chętnych. 
Inna nasza czytelniczka nałogowo kupuje nowe książki, a potem nie ma 
ich gdzie trzymać. Cieszymy się ogromnie, że wpadła na pomysł, aby 
przekazywać je bibliotece. W ten sposób wzbogacamy się o nowości  
„z drugiej ręki” wciąż świeże, aktualne i pożądane przez wielu.

W Polsce ogłaszane są akcje typu „Podziel się książką z innymi – po-
daruj książkę bibliotece". Jest to doskonały sposób, aby ze swojej domo-
wej biblioteczki „pozbyć się” książek, które stoją na półce pod nazwą: 
„nietrafiony prezent” czy „nieudany zakup”. Czasem nie były ani razu 

Dziękujemy naszym dotychczasowym darczyńcom cennych 
książek na czele z panią radną Bożeną Raubo, państwu Kowal-
skim i Ganczarskim oraz panu radnemu Józefowi Guzikowi.

zdrowie, rower to wolność, rower to 
wreszcie niedzielne ładowanie baterii 
służące do przetrwania następnych 
pracowitych, niekiedy stresujących 
pozostałych dni tygodnia. Więc gdy 
tylko sprzyjać będzie nam tegorocz-
na pogoda, wyruszamy jak zwykle 
w każdą niedzielę zawsze o godzinie 
10.00 i zawsze z gryfowskiego rynku. 
Przed nami w tym roku będzie 35 
takich niedziel z wycieczkami krót-
kodystansowymi ok 40 do 50 km.  
W tym roku mamy szczęśliwy układ 
dni świątecznych, tak że wpadnie nam 
kilka długich weekendów i tutaj jest 
wyzwanie dla nas gryfowskich cykli-
stów. Planujemy rajdy rowerowe dwu-
dniowe z noclegami w schroniskach 

lub innych ciekawych miejscach. 
Chcemy też nawiązać współpracę z ro-
werzystami z miast partnerskich i przy 
ich pomocy odkrywać nowe miejsca  
i objeżdżać nowe trasy. Taką współ-
pracę już mamy z Raspenavą i mamy 
nadzieję, że się pięknie rozwinie. To 
oddolna, obywatelska inicjatywa na-
sza oraz sympatycznych gospodarzy  
z „Chalupy u dzwonu”, gdzie za nie-
wielką opłatą można w luksusowych 
warunkach się przespać i na drugi 
dzień penetrować dalsze urocze miej-
scowości Republiki Czeskiej. Zostały 
nam jeszcze Bischofswerda i Gryfice 
i mam nadzieję, że korzystając z pry-
watnych kontaktów i pomocy naszych 
władz lokalnych taką współpracę 

nawiążemy. Mamy też jeszcze do 
przejechania Góry Izerskie.

Myślę, że w tym roku zrobimy tam 
kila rowerowych wypadów, może uda 
się zrealizować również wycieczkę 
do Kliczkowa odwołaną w tamtym 
roku z powodu opadów deszczu. Na 
pewno wiosnę rozpoczniemy rajdem 
„Trzy dni, trzy kraje, trzy wędrówki” 
oczywiście w jej rowerowej wersji. Tak 
więc drodzy czytelnicy i gryfowscy 
rowerzyści, plany mamy wielkie i na 
pewno je zrealizujemy. By tylko star-
czyło sił w nogach i wytrzymały nasze 
rowery!

przeczytane czy choćby przekartkowane. Oddając takie pozycje do zbio-
rów biblioteki możemy dać naszym książkom drugie życie. Lepsze od 
tego pierwszego, które ograniczało się do zbierana kurzu na książkowych 
grzbietach.

Czytelnicy poszukują nowości, książek z reklam, list bestsellerów. Bi-
blioteka stara się zaspokajać ich apetyty i gusta, lecz w obecnych czasach 
oszczędzania na wszystkim, staje się to coraz trudniejsze. Zachęcamy 
Państwa do włączenia się do akcji przekazywania książek bibliotece  
i dawania im przez to drugiego życia, bo książka tak długo żyje, jak długo 
jest czytana.

Podarujmy im drugie życie

M.
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Wybory uzupełniające
18 grudnia w okręgu nr 2 w Gryfowie Śląskim odbyły się wybory uzupełniające do 

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Na 1199 osób uprawnionych, udział w głosowaniu 
wzięło 260 wyborców, co dało dobrą (jak na wybory uzupełniające) frekwencję 21,7 %.

Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
1. Stanisław Sawczak - 46, 2. Marta Krawczyk - 38, 3. Czesław Wojtkun - 36, 4. Sta-

nisław Dasiak - 34, 5. Jan Kownacki - 23, 6. Zbigniew Dzikowicki - 22, 7. Sylwia Całko 
- 20, 8. Antoni Lewkowicz - 18, 9. Patryk Bobik - 14,10. Anna Tonia - 4, 11. Zygmunt 
Pacek - 3.

Nowym radnym został wybrany pan Stanisław Sawczak. Na sesji Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Śląski 29 grudnia złożył on ślubowanie i od tej chwili Rada funkcjonuje 
w pełnym, ustawowym 15- osobowym składzie. Z okazji wyboru na radnego składamy 
panu Sawczakowi serdeczne gratulacje i życzymy dobrej, aktywnej współpracy z gryfow-
skim samorządem i wiele satysfakcji z pełnionej funkcji.

W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystanego do pro-
dukcji rolnej w dwóch terminach:
 - od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz  
z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi 
za zgodność z oryginałem) dokumentującymi za-
kup oleju napędowego do produkcji rolnej w okre-
sie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
- od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzają-
cymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej  
w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.
Dodatkowych wyjaśnień udzielać będzie pani Pau-
lina Żmuda – pokój nr 11 Urzędu Gminy i Miasta 
w Gryfowie Śląskim – Ratusz II piętro (Wydział 
Finansowy – Podatki) lub telefonicznie (75) 78-11-
258.

Zwrot podatku
akcyzowego

Na podstawie informacji podinspektora ds. 
inwestycji Bartłomieja Cybulskiego informu-
jemy, że zgodnie z zapowiedziami wykonaw-
cy – firmy STOLBRAT Sp. z o.o. w grudniu 
2011 r. zakończono główne prace budowlane 
w nowopowstającej Wielospecjalistycznej 
Przychodni Lekarskiej w Gryfowie Śląskim.  
W budynku zostały zakończone prace dekarskie, 
montaż instalacji odgromowej, montaż stolarki 
okiennej i drzwiowej. Dzięki sprzyjającej au-
rze na początku stycznia 2012 r. przystąpiono 
do prac związanych z ociepleniem obiektu  
i rozprowadzeniem instalacji sanitarnych  
i elektrycznych. Potrwają one około miesią-

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski infor-
muje, że zostały podane do publicznej wiadomości 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzeda-
ży od nr NK-1 do nr 16/2012, poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  
i Miasta Gryfów Śląski oraz zamieszczenie na porta-
lu w zakładce nieruchomości – sprzedaż Biuletynu 
Informacji Publicznej www.bip.gryfow.pl

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie 
uchwała Nr XIV/68/11 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała zobowiązuje właściciela psa do uiszczenia opłaty w kwocie 30,00 zł rocznie za pierw-
szego psa, a za każdego kolejnego 20,00 zł. 

Opłatę należy uiścić bez wezwania do dnia 30 kwietnia roku podatkowego w kasie Urzędu Gmi-
ny i Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu nr 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

ca, później można będzie przystąpić do prac 
wykończeniowych zarówno zewnętrznych, 
jak i wewnętrznych. Po ich zakończeniu 
pozostanie jedynie zagospodarowanie tere-
nu wokół budynku, tak żeby był on gotowy  
do użytkowania pod koniec czerwca 
2012 r. Prowadzenie prac budowlanych  
w tak szybkim i sprawnym tempie nie byłoby 
możliwe, gdyby nie systematycznie organizo-
wane w Urzędzie Gminy i Miasta (na prośbę 
wykonawcy), rady budowy z udziałem inspek-
torów nadzoru inwestorskiego.

Prace budowlane na finiszu

Opłata za posiadanie psa

Zimowe ferie w bibliotece? Koniecznie! Nie 
lepiej pospać do południa, a potem przykleić się 
do komputera? Nigdy w życiu! Codziennie od 
11.00 do 13.00 w oddziale dziecięco-młodzie-
żowym, można w doborowym towarzystwie 
spędzić ciekawie czas. Działania plastyczne, 
komputerowe z wykorzystaniem pedagogiki za-
bawy. Codziennie coś innego! Jak zawsze nasza 
propozycja jest atrakcyjna, zajęcia dynamiczne, 
a kto uczestniczył w poprzednich, ten wie, że  
w bibliotece nie ma czasu na nudę. Przekonajcie 
się sami. Feriujemy również w filiach w Uboczu, 
Rząsinach i Krzewiu Wielkim. Zapraszamy. 
Szczegóły na plakatach na terenie miasta, na 
naszej stronie www.biblioteka.gryfow.info oraz 
pod nr tel. 75 78-13-387.

PS. Drodzy rodzice i dziadkowie przypomnij-
cie dzieciom o feriach w bibliotece.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza 
na ferie zimowe. Przez dwa zimowe tygodnie 
będzie można skorzystać z bogatej oferty pro-
ponowanej przez M-GOK. Do wyboru będą: 
otwarte warsztaty taneczne, warsztaty wokalne, 
plastyczne, wyrobu biżuterii oraz projekcje 
filmowe. Ponadto będzie można również  
w określonych godzinach skorzystać z możliwo-
ści gry w tenisa stołowego. Wszelkie szczegóły 
znajdziecie Państwo w gablotach ogłoszenio-
wych na terenie miasta, na stronie www.gryfow.
pl oraz pod numerem telefonu (75) 78-12-900.

WYKAZY

Feriujemy na maxa 
w bibliotece...

...i w ośrodku kultury

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak
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Tym razem nie dostaliśmy ani jednego zdjęcia na nasz konkurs. Zapewne zawinił gorący, świąteczny 
okres i brak czasu. Zachęcamy Państwa do dalszego udziału, gdyż w tym roku (najprawdopodobniej  
w czerwcu) planujemy zorganizować wystawę podsumowującą konkurs. Przypominamy, że:
Oczekujemy zdjęć, na których znajdą się:
• architektura Gryfowa (zabytki, budowle, charakterystyczne dla miasta detale architektoniczne),
• ludzie (mieszkańcy Gryfowa), • ciekawe miejsca, wydarzenia związane z naszym miastem,
• fotografie z przeszłości.

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

Poznaj miasto moje – konkurs dla mieszkańców

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów 
Śląski ogłasza zapisy na bezpłatny kurs kompu-
terowy dla seniorów. Kurs będzie prowadzony na 
poziomie podstawowym. Nie musicie Państwo nic 
umieć. Osoby z odpowiednim przeszkoleniem, 
doświadczeniem i nieskończoną cierpliwością 
poprowadzą Was krok po kroku, najprostszą  
z możliwych dróg, na końcu której posiądziecie 
Państwo wiedzę, dzięki której będziecie wysyłać 
e-maile z własnej poczty, załączać do nich zdjęcia, 
samodzielnie wyszukiwać informacje w Internecie 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
informuje, że Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 
2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia 
rządowego programu wspierania niektórych osób 
pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okre-
sie od stycznia do marca 2012 r. oraz rozporządze-
nie w sprawie szczegółowych warunków realizacji 
rządowego programu wspierania niektórych osób 
pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. 
Nr 295, poz. 1746). 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem prawo do 
pomocy przysługuje niektóre osoby, tj. matka, 
ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun 
faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekują-
ca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do 
sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mają-
ce w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie usta-
wy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  
z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie 
w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie 
przyznawana na wniosek strony.
Pomoc przyznaje i wypłaca organ właściwy rea-
lizujący w danej gminie świadczenia rodzinne tj. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego powinna złożyć do ww. organu 
wniosek o przyznanie pomocy (nie został okre-
ślony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego 
forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać 
złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, 
którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc 
styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyzna-
ne po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie 
pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od 
dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do 
świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. 
Wnioski złożone po upływie ww. terminów zo-
staną pozostawione bez rozpoznania.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymu-
jące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rzą-
dowym programem wspierania niektórych osób 
pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

***
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Gryfowie Śląskim przypomina, że od 1 stycznia 
2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego  
z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów 
Śląski zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat na 
bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego 
FunEnglish.pl. Łączy on zabawę i naukę z używa-
niem z komputera. Każde dziecko może korzystać  
z kursu samodzielnie. Dokładnie tak, jak na 
co dzień korzysta z gier komputerowych. Wy-
starczy, aby uczyło się w bibliotece dwa razy  
w tygodniu przez niecałą godzinę, aby w ciągu kilku 
miesięcy można było zobaczyć pierwsze efekty nauki.

Kurs polega na połączeniu najnowszych tech-
nologii z tradycyjnym nauczaniem. Składa się  
z ponad 60 gier edukacyjnych, setek filmów, piose-
nek, „foto-lekcji” i ćwiczeń opracowanych przez eks-
pertów. Dzieci w świecie FunEnglish.pl przeżywają 
przygody wraz z bohaterami gier i filmów i uczą się 
bezpośrednio od native speakerów. Kurs jest oparty 
o metodę immersion, polegającą na zanurzeniu  
w języku angielskim. FunEnglish.pl tworzy sytuacje 
komunikacyjne i sprawia, że dzieci mówią i myślą 
w języku angielskim. Dzięki temu postępy w nauce 
są znacznie szybsze niż w tradycyjnych metodach 
nauczania. Kurs składa się z sześciu bloków po-
dzielonych na 11 podrozdziałów. W skład każdego 
podrozdziału wchodzi gra edukacyjna, krótki film, 
piosenka karaoke i „foto-lekcja” oraz ponad 20 
ćwiczeń. Po przejściu przez wszystkie bloki dziecko 
zapozna się z prawie tysiącem zwrotów przydatnych 
w 90% sytuacji komunikacyjnych. Cały kurs zajmuje 
około dziewięciu miesięcy. Przez cały czas trwania 
kursu dzieci będą mogły liczyć na pomoc pracowni-
ków biblioteki. A po jego zakończeniu każde dziecko 
otrzyma specjalny certyfikat. 

Projekt www.funenglish.pl jest współfinansowany 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 
8.1) na lata 2007-2013 oraz z Budżetu Państwa. 
Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, 
dzięki udziałowi w projekcie „FunEnglish w biblio-
tece”. Zarówno biblioteka, jak i dzieci uczestniczące  
w kursie, będą mogły także uczestniczyć w specjal-
nych konkursach organizowanych przez FunEnglish.
pl i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjne-
go, która prowadzi Program Rozwoju Bibliotek.
Przyjdźcie do biblioteki – dowiecie się więcej.

Komputer nie gryzie, 
czyli bezpłatne szkolenie dla seniorów

i wiele, wiele innych rzeczy. Po naszym kursie nie 
będziecie już Państwo prosić wnuków o pomoc!

A jeśli nie posiadacie Państwo komputera to 
żaden problem. W godzinach pracy Biblioteki 
Publicznej możecie bezpłatnie z niego korzystać.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr 
tel. 75 78-13-387 lub osobiście w czytelni biblio-
teki.

Zapraszamy do biblioteki.

M-GOPS informuje 

Komputerowy kurs 
angielskiego w bibliotece

z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnio-
ne będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą 
się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod 
opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia cią-
ży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 
r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla oby-
wateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości 
zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony 
jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 
2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad 
kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z ty-
tułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia 
potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką 
(Dz. U z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). 
Podstawa prawna:
-art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 
992, z późn. zm.),
- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej 
ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gryfowie Śląskim pragnie serdecznie podzięko-
wać Sołectwu Proszówka na czele z sołtysem Janem 
Augustem, za przekazanie siedmiu paczek miko-
łajkowych, które sprawiły dzieciom wiele radości.  
Dziękując za otrzymane paczki mikołajkowe 
życzymy w Nowym 2012 Roku satysfakcji z dzia-
łalności społecznej, pomyślnych efektów we wszel-
kich poczynaniach i projektach oraz szczęścia  
w życiu osobistym.

PODZIĘKOWANIE
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Informator Powiatowy
XV Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego

Marcin Lampart
Sesję od powitania przybyłych gości rozpo-

czął Henryk Kulesza – Przewodniczący Rady. Na 
sesji obecna była Wioleta Bielińska – prezes Sądu 
Rejonowego w Lwówku Śląskim, która na forum 
Rady przedstawiła plany Ministerstwa Sprawied-
liwości dotyczące likwidacji Sądu Rejonowego w 
Lwówku Śląskim i przekształceniu go w ośrodek 
zamiejscowy Sądu Rejonowego w Lubaniu. 
Radni wyrazili swój sprzeciw przeciwko prze-
kształceniu Sądu Rejonowego w Lwówku Śląski, 
w formie stanowiska, które ma zostać przesłane 
do Ministerstwa Sprawiedliwości, Wojewody  
i Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Po wystąpieniu p. prezes, głos zabrał Józef 
Stanisław Mrówka – starosta lwówecki, który 
zdał sprawozdanie z Zarządu Powiatu, które od-
były się pomiędzy Sesjami Rady. Projekt budżetu 
na 2012 rok zaprezentował Bogdan Jurczak – 
skarbnik powiatu. Dochody budżetu określone 
zostały na kwotę 49 204 073 zł, wydatki na po-
ziomie 52 496 117 zł. W budżecie zaplanowano 
ponad 10 mln złotych na zadania inwestycyjne: 

przebudowę zespołu mostów w Strzyżowcu, 
wykonanie dokumentacji technicznej drogi 
Włodzice – Kotliska, obejście drogowe Wlenia, 
termomodernizację 11 obiektów użyteczności 
publicznej, oraz realizację projektu „System 
ograniczania skutków katastrof ekologicznych, 
technologicznych i klęsk żywiołowych na terenie 
powiatu lwóweckiego i lubańskiego”. Budżet oraz 
przyjęta wraz z nim prognoza finansowa na lata 
2012-2015 uzyskały pozytywną opinię Regional-
nej Izby Obrachunkowej. 

Podczas Sesji Radni przegłosowali również 
zmiany do budżetu powiatu na 2011 rok, podjęli 
uchwałę w sprawie podjęcia współpracy partner-
skiej z Rejonem Halickim na Ukrainie, podjęli 
uchwałę w sprawie cennika opłat za usuwanie 
i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na 
koszt właściciela. Za bezzasadne uznane zostały 
skargi p. Borkowskiego, p. Łabudek oraz p. Pu-
chalskiego na dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Lwówku Śląskim. Radni uchwalili rów-
nież plan pracy Rady Powiatu Lwóweckiego oraz 
poszczególnych Komisji na 2012 rok, podjęli 
również decyzję o przyznaniu tytułu „Zasłużony 
dla Powiatu Lwóweckiego”: p. Bożenie Mulik, 
p. Januszowi Sirmanowi, p. Dariuszowi Miliń-
skiemu, księdzu prałatowi Tadeuszowi Jordan-
kowi oraz Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowych 
Zespołów Sportowych. Treści uchwał wraz  
z uzasadnieniem opublikowane są na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem 
www.bip.powiatlwowecki.pl 

W dalszej części Sesji, Radni odnieśli się do 
sytuacji w oświacie powiatowej. Do końca grud-
nia Zarząd Powiatu zbierze wszystkie propozycje 
i przedłoży je Radnym do dyskusji na kolejnej 
Sesji w styczniu 2012 roku. 

To był miły, ciepły od dobrych inten-
cji, jasny od światła świec, pełen grom-
kich głosów śpiewających kolędy wieczór. 
 5 stycznia na zaproszenie burmistrza Olgierda 
Poniźnika oraz właściciela hotelu "Stacja nad 
Kwisą" Bogdana Ludkowskiego, zgromadzili-
śmy się w „dobrym miejscu”, gdzie cyklicznie 
odbywają się koncerty, jakże potrzebna dla 
naszego miasta, kulturalna inicjatywa. Czuło 
się, że obaj prowadzący dołożyli wszelkich 
starań, abyśmy przypomnieli sobie magię 
dopiero co minionych Świąt Bożego Narodze-
nia, a nic tak nie jednoczy ludzi jak wspólne 
śpiewanie kolęd.  Koncert rozpoczęły urocze 
"Cisowianki" z Henrykowa, przepięknie za-
śpiewały wielozwrotkowe pastorałki. Dumna 
ze swoich podopiecznych pani Wanda Żuraw 
odebrała z rąk burmistrza podziękowania 
i kwiaty, a gospodarz Bogdan Ludkowski 
każdego występującego nagradzał specjalnie 
przygotowanym na tę okoliczność medalem. 
Atmosferę podgrzewały soczyste brawa i kolejni 

wykonawcy,  m.in. świąteczne country Romana 
Buczkowskiego. Zaprezentowano znane wszyst-
kim tradycyjne kolędy, do których śpiewania  my 
zgromadzeni goście gremialnie się przyłączyli-
śmy! Na stołach pojawił się słodki poczęstunek, 
zapanowała rodzinna atmosfera, a atrakcją wie-
czoru okazał się występ zespołu herodowego  
z sołectwa Krzewie Wielkie. Ależ energia w tych 
młodych aktorach, jakie profesjonalne przebra-

Koncert Noworoczny
nia, salwy śmiechu rozbrzmiewały po każdej 
doskonale zagranej kwestii, ubawili nas setnie! 
Wieczór zakończyła zbiórka datków do pu-
szek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Szlachetny pomysł, by wszyscy obecni mogli 
dołożyć swój mały grosik dla potrzebujących. 
Taki to był wieczór styczniowy, dający dobrą 
energię, jakże ciepły, choć zimowy.

Ilona Cichoń

Gryfowianie mocno zaniepokoili się tekstem, 
który ukazał się w Nowinach Jeleniogórskich nr 2 
z 10 stycznia zatytułowanym „Uczniów za mało, 
koszty duże”. Pada tam zdanie, że może dojść do 
likwidacji liceum w Gryfowie. 

Powołując się na słowa starosty Powiatu Lwó-
weckiego Józefa Stanisława Mrówki pragniemy 
uspokoić naszych mieszkańców: „Nie wiem skąd 
mogły pojawić się takie informacje. Nie planujemy 
żadnych zmian jeśli chodzi o istnienie gryfowskiej 
szkoły. Zainteresowanych odsyłam na stronę inter-
netową starostwa, na której znajduje się oficjalne 
stanowisko w tej sprawie.”

Mamy nadzieję, że wypowiedź starosty roz-
wiała wszelkie wątpliwości dotyczące przyszłości 
gryfowskiego ZSOiZ. 

Nie będzie 
likwidacji

Red.
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Dar
Awanturników

W ramach otrzymanej z powiatu lwóweckiego dotacji na 
cele proekologiczne Stowarzyszenie Awantura zrealizowało 
wspólnie z biblioteką projekt „Od przedszkola do World 
Wildlife Fund, czyli młodszaki ratują świat”. Zajęcia pro-
wadzono w Bibliotece Publicznej będącej siedzibą aktywnej 
organizacji. Na zakończenie projektu „Awanturnicy” poda-
rowali nam „Biblioteczkę ekologiczną”, z której będą mogły 
korzystać dzieci z terenu całej gminy. Książki zakupiono 
za kwotę 750 zł. Są piękne, kolorowe, a przede wszystkim 
z mądrym i nowoczesnym przekazem proekologicznym.  
W imieniu najmłodszych czytelników składamy „Awantu-
rze” serdeczne podziękowania za ten dar, jak i za dotychcza-
sową współpracę, z nadzieją na równie udaną w 2012 roku. 

Nie pamiętam tak dobrego koncertu rocko-
wego w Gryfowie od czasów Alternatywnych 
Kwisonaliów w Fabryce wieki temu. 10 grudnia 
2011 roku na zaproszenie Stowarzyszenia Awan-
tura przyjechały zespoły Fat Mans War Face 
(Berlin), Victima (Jelenia Góra), RWS (Lwówek 
Śląski), ponadto zagrały gryfowskie formacje 
Amanita Muscaria i Burdel.

Na rozgrzewkę zagrał zespół RWS ze Lwówka. 
Kawał solidnego rockowego grania, aczkolwiek 
formacja nadal nie ma wokalisty. Po nich wystąpił 
zespół Burdel (niedługo po koncercie zmienili na-
zwę na Stigma). Koncert wypadł bardzo dobrze, 
chłopaki mają mnóstwo energii i z miesiąca na 
miesiąc grają coraz lepiej. Pochodząca z Jeleniej 
Góry Victima zaprezentowała się świetnie ze swo-
im death metalowym materiałem.

Po Victimie na scenę zawitał zespół Fat Mans 
War Face z Berlina. Kapela w muzyce łączy ele-
menty metalu z hardcorem. Szczególną uwagę 
wzbudzał charyzmatyczny wokalista, zarówno 
swoim głosem, jak i wzrostem koszykarza. Wy-
stęp Niemców rozkręcił publiczność, jednak ich 
koncert okazał się przedsmakiem tego co się 
działo w trakcie występu Amanity Muscarii.

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszy w Polsce film z akcji Sprzątania Świata 2011. 
Tegoroczną edycję wygrało gryfowskie Stowarzyszenie Awantura. Laur zwycięstwa 
przyznano im za realizację filmu ze sprzątania Jeziora Złotnickiego. Organizacja  
w nagrodę otrzymała książki, które zostaną nieodpłatnie przekazane Bibliotece Pub-
licznej, aby służyły jak największej liczbie osób. Lider grupy wolontariuszy – Mariusz 
Dragan – otrzymał nagrodę specjalną.

Organizatorem konkursu były fundacje z Warszawy: „Sprzątanie Świata – Polska” 
oraz „Nasza Ziemia”. Zwycięski film zostanie opublikowany na stronach interneto-
wych instytucji i posłuży do promocji kolejnych przedsięwzięć fundacji. W sprzątaniu 
udział wzięli członkowie stowarzyszenia Awantura oraz uczniowie gryfowskiego li-
ceum. 

Film został zrealizowany przez Mariusza, który wyrasta nam na gwiazdę reżyserii. 
Przypomnijmy, że ma już na swoim koncie realizację filmu dla Dyskusyjnego Klubu 
Książki „Nie-poczytalni” (na YouTube pod nazwą dkk niepoczytalni), teledysku 
dla gryfowskiego producenta muzycznego Karnaliego (pod nazwą peron 1) i klipu 
Lucasa (pod nazwą lukas promo 1 ) promującego taniec break dance. 

Wysoce energetycznie!

Serdecznie dziękujemy firmom, które 
wsparły nas w trakcie przygotowań do 
koncertu. Impreza nie odbyłaby się gdyby 
nie pomoc przedsiębiorstw: Matusewicz  
Budowa Maszyn s.j., Transjack – Auto-
serwis i Siła Przebicia – Ubezpieczenia-
Reklama. Serdecznie dziękujemy!

Gryfowski film 
najlepszy w Polsce!

Amanita zagrała jako ostatnia. Gryfowska 
legenda w repertuarze miała doskonale znane 
wszystkim kawałki, jak i nowe numery, które 
mają się znaleźć na przyszłym albumie. Pub-
liczność była wniebowzięta. Muzycy na czas 
pierwszych utworów ubrali charakterystyczne 

maski przypominające symbol promieniowa-
nia. Akcja ta miała związek z udziałem zespołu 
w kampanii społecznej „Nie dla poszukiwań  
i wydobycia uranu w Sudetach!”. Dzięki ini-
cjatywie Amanity Muscarii każdy mieszkaniec 
może się podpisać pod petycją w tej sprawie. 
Aby to zrobić, wystarczy udać się do Biblioteki 
Publicznej i wpisać na listę. Więcej o samej ak-
cji pod adresem: 

http://uranstop.blogspot.com.

Grudniowy koncert był największym wydarze-
niem zorganizowanym w 2011 roku przez Stowa-
rzyszenie Awantura. Zagrały świetne zespoły, fre-
kwencja przerosła najśmielsze oczekiwania, krótko 
pisząc zabawa była na 102!

Bibliotekarze M.

Mariusz Dragan
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Kontynuując „serię” wprawek dziennikarskich przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II 
w Gryfowie Śląskim w ramach unijnego projektu w powiecie lwóweckim – „Człowiek – Najlepsza Inwestycja”, przedstawiamy dwa krótkie przyczynki 
historyczne odnoszące się do przeszłości naszego regionu.

Kwisa – rzeka płynąca przez nasze miasto, a tak mało o niej wiemy…
Kwisa jest rzeką niezwykłej urody, wypły-

wa z Gór Izerskich, gdzie cieszy się mianem 
leczniczej i rzeczywiście przebywając nad nią 
wyraźnie odczuwa się jej dobroczynną moc. 
Według dawnych podań i legend, nad jej źród-
łami stać miał złoty posąg Flinsa – pogańskiego 
bożka zaświatów i ponownych narodzin. Swój 
bieg kończy w borach wpadając do Bobru koło 
wsi Żelisław pod Górą Kammlera. Na prawie 
całej swojej długości (około 127 km) płynie na 
obszarze Związku Gmin Kwisa.

Już w starożytności rzeki stanowiły ważny 
element kształtowania osadnictwa. Dlaczego 
były one tak istotne dla życia? Woda rzeczna 
służyła do nawadniania upraw, użyźniania gleb, 
była źródłem wody i pożywienia dla mieszkań-
ców miast i zwierząt przez nich hodowanych. 

Od końca XVIII w. rozpoczął się szybki rozwój 
gospodarki – przede wszystkim transportu i ko-
munikacji. Było to niezbędne wobec konieczności 
przewożenia z miejsca na miejsce coraz większych 
mas surowców i towarów. W 1825 r. rozpoczęła się 
epoka kolei parowej. Szyny był wykorzystywane już 
znacznie wcześniej, jednak zwykłe na niewielkich 
odległościach i przy zastosowaniu siły pociągowej 
zwierząt. W dodatku nie wytrzymywały większych 
obciążeń. Pierwsze próby ustawienia na torach ma-
szyny parowej zakończyły się fiaskiem, gdyż była zbyt 
ciężka. Dopiero konstrukcja George'a Stephensona 
zdała egzamin praktyczny.

W 1830 r. uruchomiono pierwszą publiczną 
linię kolejową łączącą Manchester i Liverpool. Zalety 
nowego środka transportu były niepodważalne. Spra-
wiło to, że zarówno w Anglii, jak i wkrótce na całym 
świecie sieć kolejowa rozwijała się w zawrotnym tem-
pie. W 1840 r. w Wielkiej Brytanii istniało już 2390 
km linii kolejowych. W następnych dziesięcioleciach 
doskonalono parowozy i konstrukcję dróg żelaznych. 
Dzięki temu w początkach XX w. pociągi, o wiele 
cięższe niż przed półwieczem, osiągały prędkość po-
dróżną do 130 km/godz.
Pierwszą linią kolejową na Śląsku była Kolej Górno-
śląska (niem. Oberschlesische Eisenbahn) planowana 
od 1836 i uruchomiona w 1842 roku, początkowo 
na odcinku Wrocław – Oława, następnie stopniowo 
wydłużana do Opola i Górnośląskiego Okręgu Prze-
mysłowego. W 1844 roku Towarzystwo Kolei Dolno-
śląsko-Marchijskiej uruchomiło kolej łączącą Śląsk 
z Berlinem. W latach 1865-1872 oddano do użytku 
Kolej Prawego Brzegu Odry (niem. Recht-Oder-Ufer
-Eisenbahn) łączącą Dolny Śląsk z Górnym Śląskiem. 
W kolejnych latach oddawano na Śląsku coraz to 
nowe połączenia kolejowe, głównie regionalne np. 
Kolej Wrocławsko-Świebodzicką, Kolej Sobócko-
Świdnicką, Kolej Wrocławsko-Trzebnicką czy Kolej 
Wrocławsko-Jelczańską. W latach 1928-1933 po-
wstała Magistrala Węglowa łącząca województwo 
śląskie z portami nadbałtyckimi w Trójmieście. Na 
Śląsku zbudowano również dwie sieci kolei wąskoto-
rowych. W 1853 roku powstały Górnośląskie Koleje 

Wąskotorowe, natomiast w 1899 roku Wąskotorowa 
Kolej Wrocławsko-Trzebnicko-Prusicka (niem: 
Breslau – Trebnitz – Prausnitzer Kleinbahn). Kolej 
wąskotorowa w połowie XIX i w początkach XX wie-
ku były kluczowym elementem lokalnego systemu 
transportowego, w szczególności w Górnośląskim 
Zagłębiu Węglowym. Dziś Wąskotorowa Kolej Wroc-
ławsko-Trzebnicko-Prusicka nie istnieje, natomiast 
Górnośląskie Koleje Wąskotorowe obsługują tylko 
kilka odcinków w Górnośląskim Zagłębiu Węglo-
wym. Górnośląskie Koleje Wąskotorowe to najstarsza 
nieprzerwanie funkcjonująca kolej wąskotorowa na 
świecie. Drugą była, obsługiwana przez kilka różnych 
przedsiębiorstw, sieć kolei wąskotorowych w Za-
głębiu Ostrawsko-Karwińskim (o cechach systemu 
tramwajowego) obejmująca 63 km torów o rozstawie 
760 mm łączących miejscowości w rejonie Ostrawy, 
Karwiny i Bogumina. Pierwszy odcinek powstał  

„Oni przyjdą po nas” – czyli inkubator adeptów dziennikarstwa cz. II

Rzeki stanowiły także naturalne przeszkody, 
które utrudniały podbijanie miast najeźdźcom 
oraz stanowiły granice historyczne. Taką gra-
nicą była rzeka Kwisa. Jako rzeka graniczna 
przepływająca przez nasze miasto – Kwisa, nie 
Nysa Łużycka oddzielała przez setki lat pań-
stwa, archidiecezje czy wreszcie stanowiła gra-
nicę między dwoma historycznymi krainami,  
a mianowicie Łużycami i Śląskiem. Oba regiony 
na przestrzeni wieków podlegały naprzemien-
nie różnym wpływom politycznym, należąc do 
rozmaitych państw, takich jak: Miśnia, Sakso-
nia, Królestwo Czech, Księstwo Świdnicko-Ja-
worskie, Cesarstwo Austrii, Państwo Wettynów 
– połączone unią personalną z Rzeczpospolitą, 
Prusy, Niemcy, Polska. Kwisa w XIII wieku stała 
się rzeką graniczną i była nią aż do 1815 roku, 

gdy po Kongresie Wiedeńskim Łużyce podzie-
lono: większa jego część włączona została do 
Prus, niewielką część (m.in. z Budziszynem  
i Żytawą) pozostawiono przy Saksonii. Od mo-
mentu podzielenia tych ziem, część obszarów 
nad rzeką, m.in. miejscowość Wieża, stały się 
częścią państwa pruskiego. Czym był Kongres 
Wiedeński ? Były to obrady przedstawicieli 16 
największych państw europejskich, które miały 
miejsce w Wiedniu w 1814 roku, a celem ich 
była rewizja zmian terytorialnych i ustrojowych 
spowodowanych wybuchem rewolucji francu-
skiej i wojnami napoleońskimi, oraz wypraco-
wanie nowych zasad ładu kontynentalnego. 

Krótka historia kolei – czyli przyczynek do dziejów Śląska
w 1902 r., ostatni bezpowrotnie zlikwidowano w 1973 
r. W Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w 
Chorzowie istnieje także parkowa kolejka wąskoto-
rowa. Służy ona tylko do przewozów pasażerskich. 
Została uruchomiona w 1957 roku i działa do dnia 
dzisiejszego.

W pierwszej połowie XIX wieku bogaci miesz-
czanie w Gryfowie Śląskim zaczęli inwestować w pro-
dukcję płótna wyrabianego metodą fabryczną. Przy-
niosło to upadek rzemiosła. W wyniku narastającego 
konfliktu w Gryfowie Śląskim w 1848 roku doszło 
do zamieszek, które spacyfikowało sprowadzone do 
miasta wojsko. W drugiej połowie XIX wieku miasto 
zaczęło się znów rozwijać. Sprzyjały temu linie kole-
jowe. W 1865 roku Gryfów Śląski uzyskał połączenie 
z Jelenią Górą i Zgorzelcem. Dwadzieścia lat później 
funkcjonowały już połączenia kolejowe z Lwówkiem 
Śląskim i Mirskiem.

Krzysztof Dzikowicki

To cykl zdjęć i krótkich tekstów, jakie chcemy 
przedstawić w Kurierze Gryfowskim. Jak długo 
będzie trwał ten cykl, zależy od Was szanowni 
czytelnicy, gdyż jego długość zależeć będzie od 
ilości przysłanych do nas zdjęć. Nie ukrywam,  
że tym sposobem chcemy upiec dwie pieczenie 
na jednym ogniu, gdyż nadesłane zdjęcia wezmą 
udział w wystawie „Dzieciństwo w Gryfowie lata 
1945- 1995”. Zdjęcia można przysyłać drogą 
elektroniczną na adres wysopjan@op.pl lub do-
starczyć do siedziby Kuriera Gryfowskiego, gdzie 
można je zeskanować i odebrać. Mile widziane 
zdjęcia dzieci (również bez rowerka) bawiących 
się na ulicach naszego miasta w tamtym okresie.

Celowo nie podajemy tożsamości osób będą-
cych na fotografiach. Niech to będzie rodzaj kon-
kursu dla znajomych i przyjaciół oraz pewna ta-
jemniczość, która doda uroku minionym dziejom. 
Pokazane zdjęcie pochodzi z 1973 roku i zostało 
wykonane na ul. Sienkiewicza.

Mój pierwszy rower

Jan Wysopal

Krzysztof Kacprzak
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Napełnijmy 
puste miseczki

Przypominamy że w 
Bibliotece Publicznej 
w Gryfowie Śl. przy 
ul. Kolejowej 44 trwa 
akcja zbiórki karmy 
dla głodnych zwie-
rzaków z terenu na-
szej gminy. Zbieramy 
suchą karmę, puszki, 

makarony, kasze dla psów i kotów. Nie mu-
simy być bogaci, aby napełnić jedną pustą 
miseczkę. Taki mały, wielki gest w Nowym 
2012 Roku. 

W imieniu głodnych zwierzaków
M.

6 grudnia już po raz czwarty w Gryfowie Śl. przeprowadzony został Bieg Mikołajkowy.  Organizato-
rem był Uczniowski Klub Sportowy „ATLETA” Rząsiny, Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śl., Szkolny 
Związek Sportowy Gryfów Śl., Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Sekcja Lekkoatletyczna GKS OL-
SZA Olszyna. W mikołajkowych zmaganiach pierwsze miejsca zajęła Ola Sienkiewicz, Adam Węgrzyn, 
Karolina Dziadkowska, Bartosz Malung, Paulina Łazarska, Dominik Ślusarczyk. O stopień niżej na 
podium stanęła Natalia Bzdenga i Kaja Maćkowiak. Poza tym w biegu licznie startowali uczniowie ze 
szkół podstawowych w Rząsinach oraz w Uboczu. Liczna grupa zawodników dojechała również z Siedlę-
cina k. Jeleniej Góry. Każdy zawodnik biorący udział w biegu otrzymał dyplom oraz słodki upominek od 
św. Mikołaja, natomiast dla pierwszych sześciu najlepszych organizatorzy przygotowali specjalne koszulki 
z logiem biegu. 

VI Bieg Mikołajkowy

Obszernie o największej choince na gryfow-
skim Rynku była mowa w grudniowym numerze 
Kuriera Gryfowskiego (nr 12/212/XXI). Świątecz-
ne drzewka zostały ustawione i oświetlone w wielu 
punktach miasta:
• na skwerku przy Kościele Parafialnym
• w parku miejskim przy ul. Kolejowej
• obok M-GOPS (przy wjeździe do Gryfowa od 
strony Lwówka Śl.)
• przy wjeździe do Gryfowa od strony Lubania 
(przed skrzyżowaniem ulic Jeleniogórskiej i 7 Dy-
wizji)
• Przy ulicy Rybnej, oraz przy wjeździe do Gryfowa 
od strony Jeleniej Góry, światełkami zostały ozdo-

Budynek Europejskiego Centrum Kultu-
ralno-Informacyjnego coraz częściej odwie-
dzają zagraniczni goście z naszych zaprzy-
jaźnionych miast partnerskich w Czechach 
i Niemczech. Takie spotkania są okazją do 
wymiany doświadczeń i planów co do wspól-
nych przedsięwzięć. Tak było i tym razem, 
gdy 10 stycznia odwiedziła nas czeska dele-
gacja goszcząca również w Urzędzie Gminy 
i Miasta. W jej składzie byli wiceburmistrz 
Raspenavy (mistostarosta) Jaromir Hanzl, 
komendant straży pożarnej Josef Hanzl oraz 
kierowniczka biblioteki w Raspenavie Radka 
Čapková. Pamiątkowe zdjęcie (obok) wyko-
nano w bibliotece dziecięcej, która wyjątko-
wo przypadła gościom do gustu.

Czesi w ECKI

bione rosnące świerki. Najwięcej, bo aż 4 okazałe 
choinki zostały przekazane miastu przez państwa 
Pasternaków (ul. Lwowska). Jedno drzewko 
otrzymaliśmy z Rząsin od Księdza Proboszcza 
Stanisława Bakesa. Srebrny świerk podarowała 
pani Elżbieta Misiak (ul. Akacjowa). Część drze-
wek do dekoracji Kościoła Parafialnego przekazało 
Nadleśnictwo Lwówek Śląski. Tradycyjnie od 
lat wycinką, przewozem i oświetleniem choinek  
w mieście zajmują się pracownicy Zakładu Budże-
towego. Wszystkim darczyńcom pragniemy wyra-
zić serdeczne podziękowanie za przekazane do de-
koracji miasta drzewka. Dziękuję Panu Witoldowi 
Mikosowi za załatwienie formalności związanych  

z pozyskaniem świerka z Rząsin. Dziękujemy Panu 
Krzysztofowi Becli za sponsorowanie oświetlenia 
choinki przy ul. Jeleniogórskiej. Dziękujemy ope-
ratorom podnośników koszowych, bez których 
montaż i demontaż iluminacji byłby niemożliwy. 
Podarowanie drzewka, które w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia nabiera szczególnego, wręcz 
magicznego charakteru, jest wyrazem szacunku 
wobec obdarowanego. 

Ten gest ze strony mieszkańców naszego miasta 
ma również aspekt praktyczny. Zachęcamy, aby 
nie czekając do końca roku, zgłaszać wcześniej 
drzewka przeznaczone na świąteczne choinki. 
Wiele z nich jest usytuowanych w miejscach trud-
no dostępnych, skąd można je wyciąć nie czyniąc 
przy tym szczególnej szkody dla otoczenia, jedynie 
z pomocą dźwigu budowlanego. Jest to przedsię-
wzięcie logistyczne, które trzeba wcześniej zapla-
nować. Ponieważ nie posiadamy własnego dźwigu, 
należy zamówić sprzęt i w ciągu jednodniowej akcji 
przeprowadzić sprawnie wycinkę wszystkich zgło-
szonych świerków.

Kilka ładnych drzewek zgłoszonych przez 
mieszkańców w 2011 roku nie wycięto właśnie  
z przyczyn technicznych. Tym niemniej dziękuje-
my za wszystkie i prosimy o dalsze zgłoszenia.

Choinki, które zdobiły nasze miasto 
w okresie świąteczno-noworocznym 

Helena Okulowska

źródło: www.gryfow.pl
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W SP w Rząsinach

W Gimnazjum

• W październiku został ogłoszony konkurs 
literacki pt. "Wyprawa w nieznane- moja przygo-
da w tajemniczej krainie energii" organizowany 
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator 
S.A. oraz spółki energetyczne we współpracy  
z PTPiREE w ramach ogólnopolskiej kampanii 
społecznej "Bezpieczniej z prądem". Spośród ucz-
niów klas IV-VI jedynie pięć opowiadań zostało 
ukończonych w terminie i te prace zostały prze-
słane do oddziału TAURON DYSTRYBUCJA 
S.A. Praca Krystiana Kryzy, ucznia kl. VI zajęła 
II miejsce i została zakwalifikowana do etapu 
ogólnopolskiego. Krystian! Gratulujemy!!!

• 6 grudnia odwiedził nas najprawdziwszy 
święty Mikołaj. Uczniowie przywitali go wiersza-
mi i piosenkami. Mikołaj był tak wzruszony, że 
każdemu dziecku i pracownikowi szkoły wręczył 
prezenty. Szkoda, że nie przychodzi częściej.

• 8 grudnia zwiedzaliśmy fabrykę bombek w 
Złotoryi. Uczniowie mogli podziwiać (tradycyjną 
już od 150 lat technologię produkcji – „od szklanej 
rurki do kolorowej szklanej kulki”): dmuchalnię- 
ustne rozdmuchiwanie szkła, srebrzalnię – starą 
technologię srebrzenia naturalnym srebrem, la-
kiernię – zewnętrzne lakierowanie, dekoratornię- 
ręczną dekorację i wreszcie pakowanie gotowych 
wyrobów do sprzedaży. Dziękujemy za przepięk-
ne bombki, które szkoła otrzymała w prezencie!

Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie 
Muzeum Złota. Zobaczyliśmy tam ekspozycję 
dotyczącą górnictwa złota, mineralogii, Złotą 
Salę – wystawę o historii wydobywania złota w 
Złotoryi, dawnych kopalniach złota, metodach 
pozyskiwania złota i jego występowania na Po-
górzu Kaczawskim. Ekspozycję dopełniają miski 
do wypłukiwania złota pochodzące z wielu stron 
świata, różne formy złotego minerału. Zwiedzi-
liśmy również Salę Polskiego Bractwa Kopaczy 
Złota – pamiątki, stroje, fotografie, dokumentacje 
i prezentację dokonań stowarzyszenia oraz złoto-
ryjskich płukaczy.

Wszystkim pracownikom i uczniom Szkoły 
Podstawowej w Rzasinach, życzę Szczęśliwego 
Nowego 2012 Roku!

18 grudnia uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim wystąpili w jasełkach dla 
osób przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym w Gryfowie Śląskim. Po przedsta-
wieniu uczniowie wręczyli podopiecznym zakładu kartki świąteczne z życzeniami oraz udali się ze 
śpiewem kolęd do sal, gdzie leżą ciężko chore osoby. Jasełka zostały przygotowane pod kierunkiem 
pań nauczycielek: Beaty Wolar, Teresy Chariton oraz Agnieszki Lewandowskiej.

Z jasełkami w szpitalu

Oprac. Edyta Tkacz

We wrześniu ub. roku w gryfowskim Gim-
nazjum odbyła się wewnętrzna ewaluacja, którą 
przeprowadziły starsze wizytatorki Kuratorium 
Oświaty i Wychowania we Wrocławiu pani El-
żbieta Tyc i pani Helena Adamczewska.Kontroli 
poddano efekty kształcenia, procesy edukacyjne, 
środowisko, zarządzanie.

W SP w Gryfowie

Z OKAZJI ROKU 2012
WIELU GŁĘBOKICH I RADOSNYCH PRZEŻYĆ, 
WEWNĘTRZNEGO SPOKOJU, WYTRWAŁOŚCI 

I RADOŚCI W KAŻDYM DNIU 
ŻYCZĄ 

DYREKCJA I PRACOWNICY 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

Wnioski z ewaluacji stanowią dane pochodzące 
z ankiet, które skierowano do nauczycieli i pra-
cowników gimnazjum, rodziców, uczniów klas 
II i III, jak również wywiadu przeprowadzonego 
z podmiotami współpracującymi ze szkołą oraz 
obserwacji lekcji w klasach I (matematyka, język 
polski, język niemiecki, geografia).

Raport poewaluacyjny wykazał, że Gimna-
zjum w Gryfowie Śląskim to szkoła na wyso-
kim poziomie o czym świadczy fakt spełnienia 
we wszystkich obszarach wymagań i ocena B  
w skali (A, B, C, D, E). W obszarze współpracy 
ze środowiskiem lokalnym, czyli wykorzysta-
nia zasobów środowiska na rzecz wzajemnego 
rozwoju otrzymaliśmy najwyższą z możliwych 
ocen – A. 

W szkole poddajemy analizie jakościowe  
i ilościowe wyniki kształcenia, które przy-
czyniają się do stopniowego wzrostu efektów 
kształcenia, co owocuje osiąganiem coraz 
wyższych lokat w rankingach dotyczących wy-
ników egzaminu gimnazjalnego. Podejmujemy 
wiele starań, by stworzyć uczniom możliwość 
nabywania wiadomości i umiejętności (liczne 
koła zainteresowań, zajęcia wspierające ucznia 

Dobre noty 
dla Gimnazjum

zdolnego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze).  
W tym celu samodzielnie pozyskujemy środki 
na doposażenie sal w pomoce dydaktyczne.
Jesteśmy szkoła dbającą o jakość uczenia. Zostały 
docenione nasze działania w zakresie krzewienia 
kultury i sportu oraz podtrzymywania tradycji i 
pamięci narodowej. Ważnym punktem w rapor-
cie okazał się wniosek, że uczniowie gimnazjum 
czują się w szkole bezpiecznie, ponieważ wszyscy 
pracownicy szkoły wspólnie prowadzą działania 
mające na celu wzmacnianie pożądanych zacho-
wań.
Staramy się indywidualizować pracę na lekcji  
i wychodzić naprzeciw uczniowi, który ma spe-
cyficzne potrzeby w nauce.

Dopełnieniem są nauczyciele, którzy wspól-
nie analizują efekty pracy, wspólnie podejmują 
inicjatywy, rozwiązują problemy, doskonalą swój 
warsztat pracy i podnoszą kwalifikacje zawodo-
we. 

Te wszystkie działania miały wpływ na speł-
nienie wymagań i sukces naszego Gimnazjum.

ciąg dalszy wieści z gimnazjum 
na kolejnej stronie.

Elżbieta Demidow
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5 grudnia 2011 roku w Szkole Podstawowej w Niwnicach rozstrzygnięto 
powiatowy konkurs na ,,Najpiękniejszą szopkę Betlejemską”. Impreza odbyła 
się już po raz XVII. Jej organizatorami byli: Szkoła Podstawowa im. J. Gielnia-
ka w Niwnicach przy współpracy Lwóweckiego Ośrodka Kultury w Lwówku 
Śląskim. Z Gimnazjum w Gryfowie w konkursie startowali: Antonina Karni-
cka, Anna Szostak oraz Patryk Krawczyk. Szopki uczennic klasy 1c: Antoniny 
Karnickiej oraz Anny Szostak zdobyły wyróżnienia w IV grupie wiekowej. 
Opiekunem uczniów była pani Agnieszka Burbul.

***
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie również wzięli udział 

w konkursie na najpiękniejszą szopkę. Zajęli następujące miejsca: I miejsce 
Natalia Orłowska z klasy VI c, III miejsce Mikołaj Wolar z klasy I b. Kon-
kursem w SP w Gryfowie zajmowały się panie Agnieszka Lewandowska  
i Teresa Chariton.

Święta Bożego Narodzenia przemieniają ludzi. Skłaniają do tego, aby być lepszym, 
bardziej życzliwym, skorym do wybaczania oraz puszczania w niepamięć nieporozumień 
i konfliktów. Wraz z narodzeniem Jezusa ludzie podejmują postanowienia i chcą rozpo-
cząć nowe, lepsze życie. Przede wszystkim otwierają się na drugiego człowieka i jego 
potrzeby. W okresie świąt częściej można usłyszeć „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”, 
częściej można dostrzec serdeczny uśmiech towarzyszący świątecznym życzeniom.

Jak co roku młodzież gimnazjalna włączyła się do niesienia radości innym. Już na 
początku grudnia postawny Mikołaj z siwą brodą, w którego rolę wcielił się Sebastian 
Bender w towarzystwie aniołka (Karoliny Dziadowskiej) i diabełka (Natalii Burkot) 
wywołał uśmiech na twarzach przedszkolaków oznajmiając swoje nadejście głośnym 
brzmieniem dzwonka. Były prezenty, piosenki wierszyki a przede wszystkim obietnice 
dotyczące grzecznego zachowania, bo wszyscy doskonale wiedzą, że tylko do grzecz-
nych dzieci przychodzi Święty Mikołaj.

Konkurs szopek 
betlejemskich 

Wizyta w przedszkolu spodobała się gimnazjalistkom i w niedługim czasie zorgani-
zowano wyjazd do jeleniogórskiego Domu Małego Dziecka. Pani Agnieszka Burbul na 
zajęciach kulinarnych z uczniami upiekła pierniczki, a uczennice przygotowały ciekawe 
zabawy ruchowe i piosenki. W taki sposób chciały umilić pobyt w placówce małym 
dzieciom, które nie mają własnych rodzin. Wychowawczyniom za ich trud i cierpliwość 
podarowały własnoręcznie wykonany stroik składając serdeczne życzenia na zbliżające się 
Święta Narodzenia Pańskiego.

W środę, w ostatnim tygodniu nauki szkolnej młodzież odwiedziła także chorych 
przebywających na oddziale opiekuńczym w gryfowskim szpitalu. Uczniowie wystawili 
inscenizację zatytułowaną „Wigilia w autobusie”, zaśpiewali kolędy i pastorałki przy akom-
paniamencie gitar, a na zakończenie wszystkim podarowali stroiki oraz kartki z życzeniami, 
aby przypominały, że są młodzi ludzie, którzy chcą pomagać i nieść „światełko nadziei”. 
Wszystkie akcje młodych wolontariuszy były wcześniej zaplanowane, a nad młodzieżą 
opiekę sprawowały nauczycielki gimnazjum Elżbieta Kilarska i Anita Ochocka.

W ostatnim dniu przed świętami Bożego Narodzenia, w naszej szkole nie było 
lekcji i nie było słychać dzwonków. W pięknie udekorowanych choinkami i koloro-
wymi bombkami salach odświętnie ubrani uczniowie spożywali wigilijne potrawy,  
a przede wszystkim łamali się opłatkiem. Słychać było kolędy, życzenia składane wy-
chowawcom, kolegom i innym pracownikom w całej szkole. Tradycyjnie wystawione 
zostały jasełka, które w tym roku przygotowała młodzież z klas drugich pod kierunkiem 
nauczycieli Anity Ochockiej i Grzegorza Szandały. Podczas tego dnia panowała wyjątkowa 
atmosfera. Odczuwało się radość, wzruszenie i spokój, a na usta cisnęły się słowa pio-
senki: „Jest taki dzień bardzo ciepły choć grudniowy, dzień zwykły dzień, w którym gasną 
wszystkie spory…”

Świąteczne refleksje 

Szopka Mikołaja Wolara.

Karolina Dziadkowska, Natalia Burkot i Wiktoria Marzec 
w domu małego dziecka.

W dniu 20 i 21 grudnia w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śl. odby-
ły się Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci z grupy „Biedronki” i 
„Muchomorki”. Uroczystość tą obecnością zaszczycili: Burmistrz Gminy i Mia-
sta pan Olgierd Poniźnik, Inspektor do Spraw Infrastruktury Społecznej pani 
Teresa Wolska, Sekretarz Gminy i Miasta pan Jerzy Andrzejczak, pani Jolanta 
Kuczyńska z Biblioteki Miejskiej w Gryfowie Śl. oraz pani dyrektor Małgorzata 
Krakowska. 

Kilkudniowe przygotowania do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
zwieńczone zostały przepięknymi przedstawieniami. Pojawiła się scena z roz-
gwieżdżonym niebem, Gwiazdą Betlejemską, szopką z sianem i choinkami. 
Przygaszone światła, blask świec i padający w tych dniach śnieg za oknem 
sprzyjał atmosferze świątecznej. Dzieci w przepięknych strojach w sali zapeł-
nionej przez gości i swoich najbliższych wystawiły „Jasełka”, w których każdy 
miał swoją rolę. Wszystkie dzieci swoje role odegrały w sposób emocjonalny 
i profesjonalny, jak prawdziwi aktorzy. Aniołki czuwały nad Świętą Rodziną, 
Pastuszkowie i Trzej Królowie przybyli śpiesznie, aby powitać narodzonego 

Jezusa a zwierzątka złożyły dary u stóp dzieciątka. 
Wiele wzruszeń rodzicom dostarczyło wysłuchanie 
kolęd i pastorałek w wykonaniu ich pociech. Później 
nastąpił moment składania sobie życzeń. Pan bur-
mistrz, obecny na uroczystości oraz pozostali goście 
złożyli życzenia świąteczne dzieciom i ich rodzicom 
życząc zdrowych i spokojnych Świąt, spędzonych w 
rodzinnej atmosferze oraz pomyślności w Nowym 
Roku. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim 
rodzicom za ich zaangażowanie oraz zaproszonym 
gościom za przybycie na uroczystość i obdarowanie 
dzieci licznymi słodkościami. 

Jasełka Bożonarodzeniowe 
w Przedszkolu Publicznym

Serdeczne życzenia z okazji Dnia Babci i 
Dziadka, tego co najcenniejsze: dużo zdro-

wia, miłości, spokoju oraz radości życzy 
Dyrekcja oraz Personel Przedszkola 

Publicznego w Gryfowie Śl.
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„Jak dobrze wiecie, święty Mikołaj chodzi 
po świecie”. Czekaliśmy na niego wszyscy, gdy 
w ten wyjątkowy, grudniowy wieczór zawitał do 
Proszówki. W tym roku Mikołaj odwiedził dzieci 
troszkę wcześniej, bo już w niedzielę 4 grudnia. 
Było to spowodowane jego dużym natężeniem 
obowiązków w tym czasie. Tegoroczna aura 
zasiała wiele niepokoju i pytanie, czy uda się mu 
dotrzeć do nas? Brak białego puchu go nie zmy-
lił. Z powodu braku śniegu w tym roku Mikołaj 
zajechał pod świetlicę wozem strażackim w towa-
rzystwie swoich pracowitych elfów. Licznie przy-
byłe dzieci z rodzicami i dziadkami zostały przez 
Mikołaja zaproszone do wspólnej zabawy. Każde 
dziecko otrzymała słodką paczkę, a w ramach po-
dziękowania dla wyjątkowego gościa, obdarowani 
śpiewali wesołe piosenki i recytowali wierszyki. 
Prezenty otrzymali także starsi uczestnicy. Wszy-
scy mieli okazję do zrobienie sobie pamiątkowego 
zdjęcia z Mikołajem i wesołej zabawy. Był to wy-
jątkowy i pełen radości wieczór. Mikołaju bardzo 
dziękujemy za przybycie i słodkie podarunki. Do 
zobaczenia za rok! Anna Zawisza

Mikołaj w Proszówce

WINSZOWANIA MIESZKAŃCOM, 
WŁAŚCICIELOM FIRM  

I ROLNIKOM WSI PROSZÓWKA 
NA ROK 2012

Żebyście byli zdrowi i weseli jako 
w niebie anieli – cały rok.

Żeby się wam darzyło, mnożyło, produko-
wało i pełne wozy sprzedawało – cały rok.
Żebyście mieli pełne komory, pełne pudła  
a w garażach piękne bryki prosto z fabryki.
Żeby się wam rodziła pszenica jak rękawica, 

a żyto jak koryto, buraki jak pniaki.
Co by ten rok nie był gorszy od poprzed-

niego, tego wam winszuje sołtys Proszówki

W wyremontowanej i wyposażonej w sprzęt komputerowy filii Biblioteki Publicznej w Rząsi-
nach odbyła się wigilia dla czytelników i współpracowników. Gośćmi spotkania były panie: Dorota 
Proracka, Teresa Cierlik i Agnieszka Koman. Był Mikołaj i prezenty pod choinką dla wszystkich 
dzieci. Najprostszą z możliwych, a jednocześ-
nie oryginalną dekorację świątecznego stołu 
stanowiło siano, na którym przygotowano 
poczęstunek.

Dziękuję Konstancji Surmacz za książki 
darowane rząsińskiej bibliotece.

Jadwiga Miłan

Wigilia na sianie

Historia młodzieżowego klubu w Rząsinach 
jest dość długa. Najpierw była tu zlewnia mle-
ka, potem pomieszczenie użytkowała szkoła 
podstawowa a następnie młodzież szesnasto-, 
siedemnasto- i osiemnastoletnia chciała się 
gdzieś spotykać i wybrała to właśnie miejsce.  
A wszystko to dzięki Dorocie Prorackiej, lide-
rowi rząsieńskiej społeczności, która zupełnie 
społecznie tę młodzież zorganizowała. We 
wspomnianym klubie młodzi ludzie spotykają 
się, słuchają muzyki i zajmują się tym wszyst-
kim co ich kręci i interesuje. 

Kiedy w ubiegłym roku odwiedziłem ich  
w mroźne niedzielne popołudnie na podob-
nym spotkaniu było tam tak strasznie zimno, 
że trudno było po prostu wysiedzieć. W związ-
ku z tym obiecałem im, że w przeciągu roku 
postaram się im pomóc, by to pomieszczenie 
miało cieplejszy charakter – mówi burmistrz 
Olgierd Poniźnik. - Zaczęliśmy od wybudowa-
nia kominka, który zapewne będzie dawał tej 
młodzieży wiele ciepła. Obudowę piaskowcową 
do tego kominka przekazała firma ABI-POL 
Janusza Niebieszczańskiego, z kolei wkład do 

kominka zakupiła Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu przy 
wydatnej pomocy Kazimierza Huka. Bardzo 
pomógł w tym przedsięwzięciu Marcin Rygas 
z zakładu kamieniarskiego w Pasieczniku, 
który przygotował jeszcze dodatkowo kilka 
elementów marmurowych, by ów piaskowiec 
tak bardzo się nie brudził. We wspomnianym 
pomieszczeniu w tragicznym stanie była także 
instalacja elektryczna, którą w od podstaw wy-
konał Zbigniew Hajduczenia z Mirska a Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury przekazał lampy 
do sali. Jest jeszcze wielu innych życzliwych 
ludzi, którzy obdarowali młodzież sprzętem – 
m.in. Jerzy Frania, prezes firmy INSBUD, który 
ufundował radiomagnetofon.

Wiele jest jeszcze potrzeb ale okazuje się, że 
dzięki społecznemu zaangażowaniu i ludziom 
dobrej woli można młodzieży stworzyć warun-
ki do zorganizowania takiego miejsca spotkań, 
ale dobrze też, że jest taki lider, który trzyma 
nad tym wszystkim pieczę – konkluduje bur-
mistrz Gryfowa.

Jan August

Wspólnie z młodzieżą

Źródło: Ziemia Lubańska
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Przed świętami Bożego Narodzenia w rzą-
sińskiej świetlicy zorganizowano wigilię przy 
kominku. Do wspólnego kolędowania zapro-
sił zespół muzyczny pod przewodnictwem 
Stanisława Brendy. Tradycyjnie podzielono 
się opłatkiem i składano sobie życzenia. Było 
to kameralne, pełne dobrej energii spotkanie 
młodzieży z zaproszonymi gośćmi. Odbyło się 
ono dzięki wielu ludziom dobrej woli, którym 
serdecznie chciałabym podziękować.

Szczególne podziękowania składam wyko-
nawcy kominka panu Zbigniewowi Ściganowi 
oraz pomagającym mu panom Jerzemu Ligę-
zie, Dariuszowi Komanowi i Jerzemu Trą-
dowi. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy nas 
wspierali oraz sponsorowali, a są to: pan bur-
mistrz Olgierd Poniźnik, pani Jadwiga Miłan, 
państwo Janusz i Sabina Niebieszczańscy, pan 
Stanisław Fronc „El-Stan”, sklep „Spec”, pani 
Anna Struzik – kwiaciarnia, pan Zbigniew 
Markiewicz – kwiaciarnia, pan Jerzy Horbacz 
– cukiernia.

W Nowym 2012 Roku szczęścia, 
zdrowia, wiele pomyślności 

i codziennie serdecznych gości
 życzy

 Teresa Polesiak 
Powiatowy Zespół Doradców 

Lwówek Śląski
Specjalista ds. Gospodarstwa 

Wiejskiego i Agroturystyki
Doradca rolnośrodowiskowy

W sobotę 17 grudnia w Pasażu Grunwal-
dzkim we Wrocławiu można było poczuć ducha 
zbliżających się świąt. Dwadzieścia sześć Kół 
Gospodyń Wiejskich z Dolnego Śląska prezen-
towało tradycyjne potrawy bożonarodzeniowe. 
Przystając przy nich można było posłuchać  
o dawnych obrzędach i zwyczajach, skosztować 
świątecznych specjałów lub wspólnie pokolędo-
wać.

Bogactwem dolnośląskiej wsi, oprócz piękna 
krajobrazu jest jej kultura i tradycje, ukształto-

kultywowanie różnorodności tradycji i zwycza-
jów wigilijnych, które są nieodłączną częścią 
świąt Bożego Narodzenia.
Organizatorem imprezy „Prezentacje Tradycyj-
nych Stołów Wigilijnych – Dolny Śląsk 2011” 
byli Urząd Marszałkowski Województwa Dolno-
śląskiego - Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich oraz Dolnośląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Uroczy-
stego otwarcia imprezy dokonał członek Zarzą-
du Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz 
Chlebosz, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Ryszard 
Czerwiński, Dyrektor Pasażu Grunwaldzkiego 
Maciej Sanetra i Ksiądz Biskup Edward Janiak.

Podczas imprezy można było podziwiać 
występy aż trzynastu zespołów ludowych - Lesz-
czynki, Sołtysowe Gryfinki, Rząsinianki, Wrzos, 
Lubiechowianki, zespół wokalny z Jaszkowej 
Dolnej, Stolczanki, Albinki, Wiadrowianie, 
Kulinianie, Jordanki, Rybniczanki i Akacjowe 
Śpiewule.

Uczestnicy prezentacji otrzymali dyplomy 
pamiątkowe przygotowane przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz 
upominki ufundowane ze środków unijnych  
w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na lata 2010-2011 dla województwa dolnoślą-
skiego. 

W niedzielę 18 grudnia na rynku w Lubomierzu odbył się Powiatowy Jarmark Bożonarodze-
niowy i Gminny Konkurs Dekoracji Bożonarodzeniowych. 

Celem prezentacji było promowanie tradycyjnych produktów lokalnych Pogórza Izerskiego,  
a organizatorami imprezy byli Powiatowy Zespół Doradców – Lwówek Śląski i Ośrodek Kultury 
i Sportu w Lubomierzu. Uczestnicy prezentacji otrzymali pamiątkowe dyplomy, podziękowania  
i prezenty. Podczas imprezy można było podziwiać występy przedszkolaków z Lubomierza i dwa 
zespoły folklorystyczne „Sołtysowe Gryfinki” z Proszówki i „Rząsinianki”z Rząsin.

Gminy konkurs Dekoracji Bożonarodzeniowych – LUBOMIERZ 2011

wane i przywiezione przez ludność z różnych 
zakątków. Wiele wartości tego dziedzictwa utra-
ciliśmy, niektóre pozostały i są nadal doceniane. 
Istotną rolą w zachowaniu tradycji odgrywają 
kobiety, szczególnie te zrzeszone w Kołach 
Gospodyń Wiejskich. To one znają regionalne 
legendy, gromadzą przepisy kulinarne, odtwa-
rzają stare techniki dekoracyjne czy prowadzą 
kroniki, ocalając od zapomnienia stare zwyczaje 
i obrzędy.

Celem prezentacji było promowanie oraz 

Prezentacje Tradycyjnych Stołów Wigilijnych - DOLNY ŚLĄSK 2011 

Wigilia w Rząsinach

Dorota Proracka
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28 grudnia w Gryfowie odbyły się Halowe Mistrzostwa Okręgu 
w kategorii Żaków w Piłce Nożnej. Organizatorami turnieju był 
klub UKS-ZSOiZ z Gryfowa Śl. i Okręgowy Związek Piłki Nożnej, 
a koordynatorem całej imprezy był Arkadiusz Cichoń. W turnieju 
wzięło udział dziesięć zespołów, zostały one podzielone na dwie 
grupy, w których grano systemem "każdy z każdym". Dwa najlep-
sze zespoły z grupy, grały między sobą na krzyż o finał mistrzostw, 
pozostałe zespoły o miejsca w turnieju.
Grupa A: BKS Bobrzanie Bolesławiec, Granica Bogatynia, 
Akademia Piłkarska MOS Karkonosze Jelenia Góra, UKS 
MOSiR Skorpiony Lubań, UKS-ZSOiZ Gryfów Śl.
Grupa B: UKS Pieńsk, UKS ZSOiZ Gryfów, KKS Jelenia Góra, 
GLKS Lotnik Jeżów Sudecki, Pogoń Pieszyce. 
Mecz o miejsce IX: UKS-ZSOiZ II Gryfów Śl-Pogoń Pieszyce 
(0:0) 3:2 w karnych 
O miejsce VII: BKS Bobrzanie Bolesła-
wiec – Lotnik Jeżów Sudecki 3-0
O miejsce V: Granica Bogatynia – UKS ZSOiZ Gryfów 3-0. 
Mecze półfinałowe: AP MOS Karkonosze J.Góra – UKS Pieńsk 
1-0,  
KKS Jelenia Góra – UKS MOSiR Skorpiony Lubań 0-0 k. 1-2. 
Mecz o miejsce III: UKS Pieńsk – KKS Jelenia Góra 0-1. 
Mecz o miejsce I: AP MOS Karkonosze J. Góra – UKS MOSiR 
Skorpiony Lubań  2-0. 
Najlepsi zawodnicy turnieju: 
- bramkarz – Mikołaj Pietroński 
(UKS MOSiR Skorpiony Lubań) 
- zawodnik – Adrian Ćwiertniak 
(UKS MOSiR Skorpiony Lubań) 
- zawodniczka – Adriana Achcińska 
(Granica Bogatynia) 
 - strzelec – Szymon Karasiński (UKS Pieńsk)

W zespołach UKS-ZSOiZ Gryfow Śl. grali zawodnicy: Miko-
łaj Wolar, Borys Hryciew, Jędrek Szczepański, Maciej Marzec, 
Oskar Pietruszewski, Maksymilian Drozd, Dominik Kudła, Ja-
kub Cichoń, Jakub Krasucki, Oskar Szumisz-Otto, Ignacy Krę-
gielczyk, Sebastian Kuźmik, Mateusz Kuźmik, Kacper Rzeszut

Zarząd UKS-ZSOiZ składa podziękowania sponsorom 
turnieju, którzy ufundowali nagrody rzeczowe i statuetki 
dla najlepszych zawodników czyli pani Małgorzacie Szcze-
pańskiej (Członek Zarządu Powiatu Lwóweckiego) i panu 
Dariuszowi Wojciechowskiemu (Siła Przebicia – Ubezpie-
czenia-Reklama). Podziękowania składamy również dyrek-
cji M-GOK w Gryfowie Śl. za udostępnienie nagłośnienia. 
Wyróżnienia, medale dla zawodników wręczał burmistrz miasta 
Olgierd Poniźnik z przedstawicielem naszego związku, prze-
wodniczącym Wydziału Szkolenia Stanisławem Zapiórem oraz 
sponsorami turnieju. Foto na stronie 20.

Z okazji potrójnego jubileuszu Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, m.in. 60 
-lecia utworzenia tej placówki edukacyjnej, przedstawiamy krótką 
refleksję jej byłego dyrektora – Antoniego Gąsiorowskiego. 
Równocześnie informujemy naszych czytelników, że zapowiadana 
kontynuacja wspomnień Adama Pietruszewskiego będzie miała 
miejsce w numerze lutowym (za co przepraszamy autora).

Mistrzostwa Okręgu
Jeleniogórskiego  

w Gryfowie Śląskim

Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpocząłem 15 sierpnia 1954 roku  
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim. W latach 1960 – 1965 pełni-
łem obowiązki zastępcy kierownika w w/w placówce. Z dniem 1 września 1965 
r., na własną prośbę, przeniosłem się do pracy w Zasadniczej Szkole Zawodowej 
w Gryfowie Śląskim. Dwanaście lat później zostałem powołany przez władze 
kuratoryjne do pełnienia funkcji dyrektora gryfowskiego Zespołu Szkół Zawo-
dowych. Kierowałem szkołą do 1984 roku, do przejścia na emeryturę. 

Moja praca w zawodzie nauczycielskim i efekty kierowania ZSZ zostały 
docenione przez władze państwowe poprzez nadanie mi odznaczeń i nagród 
resortowych, takich jak m.in.: 
- nagroda II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania (1976) za wybitne osiąg-
nięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
- Złoty Krzyż Zasługi za dwudziestoletnią pracę wychowawczą, nadany przez 
Radę Państwa,
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984) – nadany za szczególnie 
wyróżniającą się pracę pedagogiczną.
Na pytanie, jakie były moje największe sukcesy w „dyrektorowaniu”, mogę z całą 
odpowiedzialnością odpowiedzieć, że zaliczam do nich dwa przedsięwzięcia.

Po pierwsze, wyedukowanie blisko 20 roczników bardzo dobrze przygo-
towanych kadr zawodowych, efektywnie zasilających szeregi pracowników 
ówczesnych przedsiębiorstw, funkcjonujących na terenie Gryfowa Śląskiego  
i regionu. Należy podkreślić, że znaczna ich część, w dalszym ciągu jest aktywna 
zawodowo. Po drugie, utworzenie w 1984 roku, Średniego Studium Zawodowe-
go o kierunku odzieżowym dla dorosłych.

Uważam, że przyszłość Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, to w dalszym ciągu kontynuacja tradycji 
szkolnictwa zawodowego, tak w formule zasadniczej szkoły zawodowej, jak 
również technikum, pod warunkiem precyzyjnego i racjonalnego dostosowa-
nia kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. W działaniach tych należy 
oczywiście uwzględniać wymogi procesów ekonomicznych i zmian cywiliza-
cyjnych.

„Glossa do historii, współczesności 
i przyszłości gryfowskiego ZSOiZ” cz. II

Opracował M.Gnach

P.

Organizatorzy serdecznie dziękują panu Patrykowi Bobikowi 
za charytatywną opiekę medyczną nad uczestnikami turnieju.
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WYKONUJEMY:

• PRANIE DYWANÓW, TAPICERKI OBICIOWEJ I SAMOCHODOWEJ,

• SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I MIESZKAŃ PO REMONTACH,

• MYCIE OKIEN • KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE W DOMU, W BIURZE,  

NA KLATKACH SCHODOWYCH, • OPIEKA NAD NAGROBKAMI  

NA CMENTARZACH, • INNE USŁUGI BRANŻOWE,

Polecamy cykliczne i jednorazowe sprzątanie specjalistycznym sprzętem i środkami 

piorącymi renomowanej firmy KÄRCHER.

USŁUGI SPRZĄTANIA „AGMAR”

Tel. kontaktowy: 795-624-134

Sprzedam mieszkanie własnościowe 56,9 m2 na ul. Kolejowej w 
Gryfowie Ślaskim w kamienicy na II piętrze – 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój – słoneczne, przynależne: strych, 2 komórki z możli-
wością przerobienia na garaż.

Tel. 785-969-228; 782-982-973
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Od wczesnych godzin porannych do póź-
nego wieczora w Gryfowie królował radosny 
klimat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Wolontariusze „uzbrojeni” w puszki, identyfi-
katory oraz serduszka kwestowali na terenie 
całej gminie. Efektem było zebranie 11.669,33 
zł do 36 puszek kwestarskich. Rekordzistkami 
były uczennice gryfowskiego Gimnazjum: Kin-
ga Sobocińska, Paulina Barszczowska, Kor-
nelia Ślusarczyk oraz Weronika Adamska pod 
wodzą Pani Elżbiety Demidow, które do jednej 
puszki zebrały rekordową kwotę 1.127,35. Lwią 
część sumy wolontariuszki zebrały w sołectwie 
Ubocze. Na rzecz gryfowskiego Finału kwe-
stował również Zakład Karny Zaręba, którego 
pracownicy i penitencjariusze zebrali łącznie 
823,60. Pracownicy ZBGKiM również zor-
ganizowali zbiórkę na terenie zakładu, czego 
efektem było dodatkowe 105,00 zł na rzecz 
Orkiestry.

Odbyły się liczne licytacje prowadzone przez 
Burmistrza, na których najwyżej wylicytowano 
kubek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
bo aż za 150 zł! Łącznie z licytacji uzyskano 
kwotę 2.150,00.

Łącznie Gryfów Śląski 
pozyskał 13.924,33.

Nad częścią finansową czuwał sztab skru-
pulatnie rozliczający zbiórkę złożony z pracow-
ników banku PKO BP w Gryfowie Śląskim na 
czele z Panem dyrektorem Romanem Halcza-
kiem.

Organizator Finału Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury i tym razem nie poszedł na łatwi-
znę i mimo niekorzystnej aury oraz wierny 
orkiestrowej tradycji zorganizował estradowe, 
plenerowe występy. Od godz. 15.00 na Finało-
wej estradzie zaprezentowały się przedszkola 
oraz wszystkie szkoły z terenu gminy Gryfów 
Śląski, Gryfowska Kapela Podwórkowa, sekcja 
wokalna działająca w M-GOK, formacje ta-
neczne z M-GOK oraz gościnnie formacje ta-
neczne z Lubania pod wodzą Mariusza Kozaka. 
Najbardziej oczekiwanymi punktami programu 
były koncerty zespołu „Rewolucja” oraz „Od 
zmierzchu do świtu”. 

W tym roku graliśmy na zakup najnowo-
cześniejszych urządzeń dla ratowania życia 
wcześniaków oraz pomp insulinowych dla 
kobiet ciężarnych z cukrzycą i mieszkańcy 
Gryfowa mogą być dumni, że również i tym ra-
zem dołożyli swoją cegiełkę do tego szczytnego 
celu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dzięku-
je wszystkim wolontariuszom, darczyńcom, 
sponsorom, występującym i każdemu, kto 
spontanicznie włączył się wir orkiestrowego 
grania. Dziękujemy w szczególności:
• Pracownikom Oddziału 1 Banku PKO BP 
S.A. w Gryfowie Śląskim na czele z Dyrektorem 
Oddziału – Panem Romanem Halczakiem, 
którzy od wielu lat poświęcają swój wolny czas  
i całkowicie bezinteresownie pomagają tworzyć 

Gorące podziękowania 
kierujemy również do:

• Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim,
• Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim na 
czele z Komendantem Jarosławem Orabczu-
kiem,
• Gryfowskiej Straży Miejskiej,
• Gryfowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej,
• Zakładu Karnego w Zarębie,
• Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim,
• Gryfowskiej kapeli Podwórkowej,
• Zespołu „Rewolucja” oraz „Od zmierzchu do 
świtu”

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych im. Jana Pawła II jak co roku, z wielkim 
zaangażowaniem i pasją, wziął udział w chary-
tatywnej akcji zbierania pieniędzy. Nasi ucznio-
wie już od wczesnych godzin chodzili ulicami 
miasta (nie przejmując się pogodą, która nie 
była zbyt łaskawa) i napotykali dobrych ludzi 
o wielkich i gorących sercach, którzy nie skąpili 
swoich oszczędności na ten jakże wielki cel.
  
Naszymi wolontariuszami byli: 
Sandra Gałka i Piotr Dąbrowa kl. IIo 
Gracjan Czech kl. IIIT 
Malwina Wawrzos kl. Io 
Martyna Witkowska kl. Io 
Emil Mizioł kl.IIIT i Natalia Soczyńska kl. IIo 
Maciej Kordalski kl. IIIT i Emanuela Barba-
rowicz kl. IIT 
Monika Fryc i Beata Parzątka kl. IIIo 
Patrycja Ulatowska kl. IVT 
Paula Paszkowska kl. IT 
Paulina Kozińska kl. IIo 
Małgorzata Tabańska kl. IIT 
Żaneta Winnicka i Marta Więcewicz kl. IIIT 
Trzy wokalnie uzdolnione uczennice naszej 
szkoły: 
Anna Kryłowicz kl. Io 
Monika Markowska kl. IIo 
Karolina Prochownik kl. IIo
wzięły udział w występach muzycznych 
śpiewając znane i bardzo piękne piosenki.  
Dały czadu!

Nasi uczniowie są zawsze uśmiechnięci  
i otwarci na ludzi, dlatego czuwały nad nimi 
tego dnia Dobre Anioły. 

opiekun Samorządu Uczniowskiego 
Iwona Grzelczak

Dziękujemy 
sponsorom i darczyńcom:
Przedsiębiorstwo Handlowe „Sawczak” Pań-
stwo Krystyna i Stanisław Sawczak z rodziną, 
Hotel „Stacja nad Kwisą” Restauracja-Hotel
-SPA w Gryfowie Śląskim, Halina Kocjan 
Stylizacja paznokci „WENUS” w Gryfowie 
Śląskim, Zakłady Mięsne „Niebieszczańscy”, 
Grzegorz Piejko, Sklep komputerowy SO-
GEN w Gryfowie Śląskim, Dominik Korpysa, 
„Jantur-Gryfex” w Gryfowie Śląskim, Towa-
rzystwo Miłośników Gryfowa, SKOK Wspól-
nota w Gryfowie Śląskim, Grażyna i Roman 
Stana, Centrum Handlowe GRADIX, Marek 
Madeksza z Komendy Powiatowej Policji w 
Lwówku Śląskim, Mirosława i Jerzy Horbacz, 
Piekarnia i Cukiernia w Gryfowie Śląskim, 
Stanisław Paszkowski, Produkcja i Sprzedaż 
Artykułów Cukierniczych, Barbara i Jacek 
Sroka, Piekarstwo i Ciastkarstwo w Gryfowie 
Śląskim, Wiesław Wnukowicz, Piekarnia w 
Gryfowie Śląskim, Krystyna i Wojciech Je-
zierscy, Restauracja-Pizzeria TREVI, Joanna 
Małoszczyk, Marzena Staliś, Stanisław Fronc, 
Firma „El-Stan”.

Partner główny XX Finału 
WOŚP w Gryfowie Śląskim

TAURON Dystrybucja

Sie ma za rok!
Pozdrawia i dziękuje Szef Sztabu 

Anna Domino

WOŚP 
w Gryfowie Śląskim

sztab rozliczający orkiestrową zbiórkę,
• Wolontariuszom oraz ich opiekunom  
z wszystkich szkół z terenu miasta i gminy,
• Dyrektorowi oraz pracownikom Przedszkola 
Publicznego w Gryfowie Śląskim
• Dyrektorom wszystkich szkół za aktywne 
włączenie się do „wośp-owej” akcji,

Uczniowie 
ZSOiZ 

dla Orkiestry
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W GRYFOWIE



Mistrzostwa Okręgu Jeleniogórskiego Żaków w Halowej Piłce Nożnej

Jasełka w Oddziałach Zerowych...

...i w Przedszkolu przy ulicy Młyńskiej (grupa „Biedronki”)


