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Od wczesnych godzin porannych do późnego 
wieczora, w Gryfowie królował radosny klimat 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wo-
lontariusze „uzbrojeni” w puszki, identyfikatory 
oraz serduszka kwestowali na terenie całej gminy. 
Efektem było zebranie 15.539,18 zł do 44 puszek 
kwestarskich. Rekordzistami okazali się Julia 
Szczepańska, Weronika Adamska oraz Szymon 
Dołasiński z gryfowskiego Gimnazjum z opie-
kunem Panem Waldemarem Pasternakiem, 
którzy zebrali niebagatelną kwotę 965,42 zł.  
Na rzecz gryfowskiego Finału kwestował również 
Zakład Karny Zaręba, którego pracownicy i pe-
nitencjariusze zebrali łącznie 1644,13 zł. Odby-
ły się liczne licytacje prowadzone przez Burmi-
strza, na których najwyżej wylicytowano stalową 
kotwicę – dar z miasta Lemvig z Danii – za cenę 
280 zł! Niewielkim zainteresowaniem cieszyła się 
jednodniowa wycieczka z przygodami – pobyt 
w Zakładzie Karnym w Zarębie – wylicytowana 
przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 
Z licytacji uzyskano kwotę 1.780,00 zł. Łącz-
nie Gryfów Śląski pozyskał 17.319,18 zł oraz  
84,79 euro i 605 koron czeskich.

Nad częścią finansową czuwał sztab skrupu-
latnie rozliczający zbiórkę złożony z 15 niesamo-
wicie pozytywnych pracowników Banku PKO 
BP w Gryfowie Śląskim na czele z Dyrektorem 
gryfowskiego Oddziału – Panem Romanem 
Halczakiem. To dzięki tym wspaniałym osobom 
zbiórka została tak szybko, dokładnie i fachowo 
rozliczona. Łącznie przeliczono 22.529 sztuk 
banknotów i monet!

Organizator Finału Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury na przekór mroźnej aurze oraz wier-
ny orkiestrowej tradycji zorganizował estradowe, 
plenerowe występy. Od godz. 15.30 na Finałowej 
estradzie zaprezentowały się Przedszkole Pu-
bliczne w Gryfowie Śląskim, Szkoła Podstawowa 
z Ubocza i Gryfowa Śląskiego, gryfowskie Gim-
nazjum i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych, sekcja wokalna działająca w M-GOK, 
formacja taneczna „LOUD” pod wodzą Mariusza 
Kozaka oraz zespoły SKAUCI z Nielestna, IN-
STYNKT z Gryfowa oraz ALL LIES RESERVED 
z Lubania. Całość podsumowaliśmy światełkiem 
do nieba. Do orkiestrowego grania włączyła się 
również Gryfowska Kapela Podwórkowa, która 
jeszcze przed startem programu estradowego 
koncertowała na gryfowskim rynku.

Penitencjariusze Zakładu Karnego Zaręba 
przygotowali specjalnie na tę okazję gorący bigos i 
grochówkę, którą częstowali wszystkich głodnych 
i zmarzniętych uczestników orkiestrowego grania.

W tym roku Gryfów Śląski grał dla ratowania 
życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów 
i mieszkańcy Gryfowa mogą być dumni, że rów-
nież i tym razem dołożyli swoją cegiełkę do tego 
szczytnego celu. 

Fotorelacja z tegorocznego WOŚP-u na stro-
nie 2 i 16.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dziękuje 
wszystkim wolontariuszom, darczyńcom, spon-
sorom, występującym i każdemu, kto sponta-
nicznie włączył się wir orkiestrowego grania. 
Dziękujemy w szczególności:
• Pracownikom Oddziału 1 Banku PKO BP S.A. 
w Gryfowie Śląskim na czele z Dyrektorem Od-

działu – Panem Romanem Halczakiem, którzy 
od wielu lat poświęcają swój wolny czas i całko-
wicie bezinteresownie tworzą sztab rozliczający 
orkiestrową zbiórkę,
• Wolontariuszom oraz ich opiekunom z wszyst-
kich szkół z terenu miasta i gminy,
• Dyrektorom, nauczycielom oraz uczniom 
wszystkich szkół za aktywne włączenie się do 
„wośp-owej” akcji,
Gorące podziękowania kierujemy również do:
• Pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gry-
fowie Śląskim na czele z Sekretarzem Jerzym 
Andrzejczakiem,
• Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim 
• Gryfowskiej Straży Miejskiej,
• Gryfowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej,
• Zakładu Karnego w Zarębie,
• Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim,
• Gryfowskiej kapeli Podwórkowej,
• Zespołów SKAUCI, INSTYNKT, ALL LIES 
RESERVED oraz formacji LOUD.
Dziękujemy sponsorom i darczyńcom:
• Hotel „Stacja nad Kwisą” Restauracja-Hotel-
SPA w Gryfowie Śląskim,
• Beata Reszko Studio Urody „BEATA”, Rynek 
w Gryfowie Śląskim, 
• Zakłady Mięsne „Niebieszczańscy”, Proszówka,
• Penitencjariusze i pracownicy Zakładu Karne-
go Zaręba z koordynatorem działań Agnieszką 
Remez,
• Halina Kocjan Stylizacja paznokci „WENUS” 
w Gryfowie Śląskim,
• „Jantur-Gryfex” Sp. z o.o. z Prezesem Domini-
kiem Korpysą w Gryfowie Śląskim,
• Sklep WERONIKA Zabawki i Odzież Dzie-
cięca • Pana Adama Markiewicza, ul. Lubańska 
w Gryfowie Śląskim,
• Grzegorz Piejko, Sklep komputerowy SOGEN 
w Gryfowie Śląskim,
• Maria Wolar, Restauracja Pizzeria „PASJA” na 
ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim,
• Towarzystwo Miłośników Gryfowa,
• Grażyna i Roman Stana, Centrum Handlowe 
GRADIX, Gryfów Śląski
• Mirosława i Jerzy Horbacz, Piekarnia i Cu-
kiernia w Gryfowie Śląskim,
• Stanisław Paszkowski, Produkcja i Sprzedaż 
Artykułów Cukierniczych,
• Barbara i Jacek Sroka, Piekarstwo i Ciastkar-
stwo w Gryfowie Śląskim,
• Wiesław Wnukowicz, Piekarnia w Gryfowie 
Śląskim,

WOŚP w Gryfowie Śląskim

Sprawdź nas!

600 400 288
Zadzwoń lub wyślij SMS o treści M

Proste i uczciwe 
zasady, pieniądze
masz od ręki.

• Krystyna i Wojciech Jezierscy, Restauracja-
Pizzeria TREVI, Rynek w Gryfowie,
• Dziecięco-Młodzieżowa Pracownia Plastycz-
na działająca w M-GOK,
• Pracownia wyrobu biżuterii i decoupage dzia-
łająca w M-GOK,
• Marzena Staliś,
• Albert Kwass,
• Barbara Pasiak,
• Transport Samochodowy Bogdan Lisowski, 
• Kolektura LOTTO Krzysztof Karaczun,
• Edward Miłosz Sklep Motoryzacyjny, Rynek 
w Gryfowie Śląskim,
• Sklep SAWO w Gryfowie Śląskim,
• Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej,
• Stanisława i Janusz Czernik, Cukiernia w Gry-
fowie Śląskim

Imprezę ubezpieczyła Kancelaria Ubezpie-
czeń Krzysztofa Witkowskiego w Gryfowie 
Sląskim.

Sie ma za rok!
Pozdrawiają i dziękują 

za mnóstwo pozytywnych emocji 
Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik 

oraz Szef Gryfowskiego Sztabu 
Anna Domino
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INFORMACJA
Informujemy, że od 1 stycznia 2013 r. od godz. 

08.00, zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu ofert 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na terenie po-
wiatu lwóweckiego uruchomione zostaną świadcze-
nia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizo-
wane przez Wielospecjalistyczny Szpital – SPZOZ 
w Zgorzelcu.
Świadczenia te realizowane są:
» od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 
do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele 
i inne dni ustawowo wolne od pracy od 8.00 do 
8.00 dnia następnego (całodobowo).

Pacjenci mogą skorzystać z tej pomocy udając się 
do Wielospecjalistycznej Przychodni w Gryfowie 
na ul. Malowniczą 1.
Lekarz dyżurujący w przychodni udziela porad:
» w warunkach ambulatoryjnych,
» telefonicznie,
» w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.
Wizyty domowe lekarza lub pielęgniarki odbywają się w trybie planowym po wcześniejszym zgłoszeniu pod nr tel. 75 77-22-834.
Zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) realizowane są na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego. 
Zgłoszenia proszę dokonywać osobiście w przychodni lub pod ww. nr telefonu.
 Pacjent może skorzystać wieczorem w nocy i w dni ustawowo wolne od pracy z świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  
w przypadku:
» nagłego zachorowania;
» nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek 
zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
» gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

TEL. REJESTRACJA 75 640-99-00
TEL. GABINET ZABIEGOWY 75 640-99-01

Szanowni Państwo

Od 2 stycznia 2013 otworzyliśmy w Gryfowie Śląskim, wspólnie z Wielospecjalistycznym Szpitalem – Samodzielnym Publicznym Ze-
społem Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu – nową przychodnię zdrowia usytuowaną przy ul. Malowniczej 1. Podstawowa opieka zdrowotna 
(POZ) świadczona jest w ww. przychodni na podstawie kontraktu  z Narodowym Funduszem Zdrowia co gwarantuje pacjentom bezpłatne 
usługi, jednocześnie świadczona będzie opieka specjalistyczna oraz usługi z zakresudiagnostyki obrazowej – Pracownia Tomografii Kom-
puterowej. Na miejscu można wykonać badania laboratoryjne, RTG i USG. Warunkiem objęcia opieką zdrowotną jest złożenie deklaracji 
wyboru lekarza i pielęgniarki POZ.  Można tego dokonać w Przychodni z pomocą Pań pielęgniarek, gdzie należy  się zgłosić z dokumentem 
zawierającym osobisty nr PESEL.
Lekarz med. Grzegorz Sindrewicz przyjmuje:
■ poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00-14.00; następnie do godz. 15.35 – wizyty domowe
■ środa w godz. 10.25-17.00; następnie do godz. 18.35 – wizyty domowe

Ponadto od 1 stycznia funkcjonują świadczenia nocnej świątecznej opieki zdrowotnej realizowane:
■ od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz 
■ w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od 8.00 do 8.00 dnia następnego (całodobowo). 

Szczegóły w ramce poniżej.
Szanowni Państwo

Aby być skorzystać z oferowanych powyżej bezpłatnych świadczeń prosimy zgłosić
się do Wielospecjalistycznej Przychodni w Gryfowie przy ul. Malowniczej 1 i wypełnić

deklarację wyboru do lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Dyrektor
Wielospecjalistycznego Szpitala

SP ZOZ w Zgorzelcu
Zofia Barczyk
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Bez przecinania wstęgi, ale za to z niecierpli-
wym oczekiwaniem i ogromną nadzieją na po-
zytywne wyniki, zostały przyjęte przedsięwzięcia 
odtworzeniowo-modernizacyjne, zrealizowane 
pod koniec 2012 roku w Zakładzie Wodociągów 
i Kanalizacji.

Ze środków budżetowych sfinansowano  
2 niezwykle ważne zadania:
1) 5 uszkodzonych podczas lipcowych nawałnic 
przepompowni ścieków zostało wyremontowanych 
i zmodernizowanych. W rezultacie są one nowo-
cześniejsze i co bardzo ważne – bardziej odporne 
na uszkodzenia podczas ew. powodzi i nawałnic.
2) Na stacji uzdatniania wody przy ulicy Jelenio-
górskiej 6 (nowe wodociągi) zostało wymienione 
złoże filtracyjne, dzięki czemu mieszkańcy części 
Gryfowa oraz sołectw Krzewie Wielkie i częścio-
wo Wieży, otrzymają lepszą wodę, zawierającą 
mniej manganu i żelaza. Woda z nowego ujęcia 
uzyskała parametry wynikające z aktualnie obo-
wiązujących norm unijnych. 

To dobre wiadomości dla mieszkańców naszego 
miasta i gminy u progu nowego roku. Kosztochłon-
ne inwestycje w infrastrukturę techniczną, zarówno 
wodną, jak i kanalizacyjną są jeszcze przed nami, ale 
w bliższej perspektywie konieczna jest modernizacja 
oczyszczalni ścieków a konkretnie – budowa drugiej 
komory fermentacyjnej, która pozwoli na poprawę 
parametrów osadów ściekowych, między innymi, na 
lepsze odwodnienie. Rozpoczęty proces przygotowa-
nia dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej 
w sołectwach oznacza, iż na oczyszczalnię zostanie 
doprowadzona dodatkowa ilość ścieków.

W zakresie gospodarki ściekowej również obo-
wiązują normy unijne. Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji będzie musiał spełnić wymogi programów 
KPGO i KPOOŚ (Krajowego Programu Gospodarki 
Odpadami i Krajowego Programu Odprowadzania  
i Oczyszczania Ścieków), opracowanych na podstawie 
dyrektywy Unii Europejskiej nr 91/271/EWG.

Zanim jednak rozpoczną się kolejne inwestycje, 
dziękujemy władzom samorządowym; Panu Burmi-
strzowi, Radnym Rady MiG Gryfów Śl., oraz mery-
torycznym pracownikom Urzędu Gminy i Miasta,  
a także wykonawcom, za zrealizowane przedsięwzię-
cia i ich pozytywne efekty, o których mowa na wstępie.

15 grudnia Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śl. miało zaszczyt zaprosić najstarszych osiedleń-
ców Gryfowa Śl. Przybyli goście: pani Tamara Oświęcimska (z domu Aryko) osiedlona w Gryfowie  
– w 1945 r., pani Elwira Urbańska (z domu Romanowska) – w 1946 r., państwo Luty, Albert Kwass, 
Danuta Kądzioła – w 1947 r., Krystyna Janiszewska, Bożena Raubo oraz prezes naszego stowa-
rzyszenia Iwona Jarosz – w 1951 r., pani Stygma Rzeźniczak – w 1953 r., oraz Antonina Rzeszutek  
(z domu Staniak) – w 1960 r., wspominali życie powojenne, oraz czasy świetności naszego miasta. 
Opisywali najważniejsze wydarzenia, rozwój infrastruktury przemysłowej, będącej jedną z najwięk-
szych na Dolnym Śląsku. Wspominali dawne zakłady przemysłowe, mającą duże znaczenie Fabrykę 
Nawozów Fosforowych „Ubocz”, Zakłady Odzieżowe „Gryfex”, będące symbolem miasta, oddział 
Olszyńskiej fabryki Mebli, Azbestolit, Wytwórnię Farb i inne. Wspominano też dawne sanatorium 
przeciwgruźlicze (późniejszy szpital), dzięki któremu miasto miało charakter niewielkiego uzdrowi-
ska, oraz piękne gryfowskie parki. 

Wspominano dawne życie społeczno-kulturalne, działający przyzakładowy teatr, kino, świetlice  
i sale taneczne, a trzeba przyznać, że kiedyś gryfowianie potrafili się bawić. Mamy nadzieję, że odbę-
dą się następne spotkania z „najstarszymi” mieszkańcami Gryfowa. Ich uwagi, przemyślenia, różne 
materiały, dokumenty, posłużą nam do wzbogacenia powojennej historii naszego miasta. Zapraszamy 
też innych mieszkańców do spotkań, aby tworzyć naszą lokalną historię „Dzieje Gryfowa Śląskiego”. 

Towarzystwo Miłośników Gryfowa spotyka się w czwartki o godz. 17.30 w siedzibie Biblioteki 
Publicznej, przy ul. Kolejowej 44. (obok poczty).

Wymienione w tytule cyfry   nie są liczbami, 
które padną w następnym losowaniu Lotto. Są to 
daty przybycia do naszego miasta po zakończeniu 
wojny w 1945 roku pierwszych osadników woj-
skowych i ich rodzin. Są to również daty przyjaz-
du młodych ludzi, którzy po zakończeniu szkół, 
z nakazem zatrudnienia przybyli do pierwszej 
samodzielnej w swoim życiu pracy. A praca była w 
naszym małym miasteczku. Posiadało ono prężny, 
niezniszczony przez działania wojenne przemysł. 
Zakłady,   takie jak „Gryfex”, „Fosfory”, „Azbest”, 
„Drzewna” wchłaniały przybyłych młodych, am-
bitnych ludzi, którzy szukali swojego miejsca na 
ziemi. O tym właśnie rozmawialiśmy na spotka-
niu w sobotę 15 grudnia w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

  Na zaproszenie Towarzystwa Miłośników 
Gryfowa   przybyli pionierzy, pierwsi osadnicy i 
obywatele naszego miasta z lat 1945-55. Wspo-
mnienia i niekończące się rozmowy z naszymi 

gośćmi w sympatycznym i świątecznym nastro-
ju, rzuciły nowe światło na powojenną historię 
naszego miasta. Czy wiecie, że w Gryfowie były 
trzy kina, a w soboty tańczono w parku przy ul. 
Kolejowej? Że, istniała wytwórnia pysznej oranża-
dy na ul. Grodzkiej? Albo, że każdy zakład miał 
swoją świetlicę, gdzie toczyło się życie towarzyskie 
i kulturalne? W trakcie dyskusji poruszano też 
poważniejsze sprawy: represje działaczy politycz-
nych z Gryfowa Śląskiego w latach stalinowskich, 
deportacje na Syberię, otarcie się o tajemnicę 
Katania… Wspominano księży i lekarzy, którzy 
pracowali w naszym mieście i przeszli do legen-
dy dzięki swojej fachowości, tak jak ks. Bania, dr 
Trojan, dr Rydzewski. Tematów pojawiło się sporo 
i wszystkie trzeba było spisywać i notować. Myślę, 
że na jednym takim spotkaniu się nie skończy. 
Trzeba skorzystać z wiedzy i pamięci naszych 
gości, by następne pokolenia wiedziały, że historia 
naszego miasta trwa i trwać będzie.

Efektywne 
przedsięwzięcia
w gospodarce 

wodno-kanalizacyjnej
w końcówce 2012 roku

Na ten sam temat dwa różne głosy
Wzbogacajmy powojenną historię Gryfowa

Magiczne cyfry – 1945, 46, 47, 53... 

Barbara Baszak

Jan Wysopal

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim przypo-
mina mieszkańcom o potrzebie zabezpieczenia 
przed przemarzaniem wodomierzy i instalacji 
wodnych wewnątrz budynków, na klatkach scho-
dowych i w piwnicach.

W przypadku uszkodzenia przewodów lub 
urządzeń wodnych z winy lokatorów, zostaną 
oni obciążeni kosztami usunięcia awarii i szkód 
wyrządzonych w zalanych częściach budynku.

Zanim przyjdą mrozy...

Dyrektor ZBGKiM w Gryfowie Śl.
Helena Okulowska
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OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, najem, dzierżawę znajduje się 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej  
www.gryfow.pl lub www.bip.gryfow.pl w zakład-
ce nieruchomości. 

Społecznik Roku wybrany
12 grudnia 2012 r. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ustanowił tytuł „Społecznik Roku 

Gminy i Miasta Gryfów Śląski” i nadał regulamin jego przyznawania. Tytuł ten ustanowio-
no w celu popierania, nagradzania i promowania niewielkich, ale ważnych i potrzebnych działań 
społecznych obywateli Gminy i Miasta Gryfów Śląski na rzecz innych ludzi oraz aby podzięko-
wać wyjątkowym osobom, które za swoją pracę zyskały wdzięczność i szacunek mieszkańców.  
Regulamin przyznawania tytułu znajduje się na gryfowskiej stronie internetowej.

Kapituła tytułu pod przewodnictwem Olgierda Poniźnika rozpatrzyła pozytywnie jeden wniosek, który 
wpłynął do Kapituły. Tytuł „Społecznik Roku 2012 Gminy i Miasta Gryfów Śląski” otrzymała pani 
Marzena Herdzik – sołtys Ubocza.

W uzasadnieniu wniosku czytamy m.in. „…Poprzez ponad dwuletnią działalność pani Marzena Herdzik 
dowiodła swojego przywiązania do wyższych wartości, a mianowicie – służby dla innych, zaangażowania 
na rzecz wspólnego dobra, co szczególnie zastało uwidocznione w czasie tegorocznej wielkiej powodzi, która 
nawiedziła Ubocze w lipcu. Sołtys wspólnie z Radą Sołecką przez wiele dni dzielnie uczestniczyli w akcji ra-
towniczej, a następnie z dużym powodzeniem koordynowali akcję pomocy powodzianom…”

Wręczenie statuetki oraz pięknego albumu nastąpiło w czasie sesji Rady Miejskiej 28 grudnia 2012 r. 
Serdeczne gratulacje. Dziękuję także pani Jadwidze Stępińskiej – pracownikowi Urzędu Gminy i Miasta 
w Gryfowie Śląskim za pomysł utworzenia tego tytułu.

Zarząd Główny Związku Sybiraków w Warszawie, na wniosek przewodniczącej koła Związku Sy-
biraków w Gryfowie pani Elwiry Urbańskiej, przyznał Odznaczenie Honorowe Sybiraka dyrektor 
Biblioteki Publicznej Marzenie Wojciechowskiej. Odznaczenie wręczono na ostatniej w 2012 r. sesji 
Rady Miejskiej, a zostało przyznane za wieloletnią współpracę i wspieranie gryfowskiego koła Sybi-
raków.

Odznaczenie honorowe 

 „Nowiny Jeleniogórskie” rozstrzygnęły pod ko-
niec 2012 r. redakcyjny plebiscyt na najbardziej 
popularnego sołtysa w 2012 r. Miło jest nam 
poinformować Państwa, że piąte miejsce w tym 
plebiscycie zajęła Pani Marzena Herdzik – sołtys 
Ubocza. Serdecznie gratulujemy!

Bardzo serdecznie dziękuję państwu Zofii  
i Zbigniewowi Chomontom za wsparcie rzeczo-
we w organizacji „Białej Niedzieli”, która miała 
miejsce 2 grudnia 2012 r. w Wielospecjalistycz-
nej Przychodni Zdrowia w Gryfowie Śląskim.

Wydawca: Biblioteka Publiczna Miasta  
i Gminy Gryfów Śląski. 
Redaguje społeczny zespół: Mariusz Dragan, Mie-
czysław Gnach, Małgorzata Szczepańska, Jan Wy-
sopal.
Redaktor naczelna: Marzena Wojciechowska.
Skład i foto-edycja: Paweł Rubaj.  
Współpraca: Agnieszka Szymańska (foto).
Adres: Biblioteka Publiczna, 
ul. Kolejowa 44, 59-620 Gryfów Śląski, 
Tel.: 75 78-13-387, fax: 75 78-13-180
www.biblioteka.gryfow.info
www.facebook.com/biblioteka.gryfow
e-mail: biblioteka.gryfow@gmail.com
Dyżur redakcyjny: poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek: 10-17, środy: 10-15. 
Nakład: 1000 egzemplarzy, 
Druk: Chroma, Żary, www.chroma.pl
Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie pono-
si odpowiedzialności oraz zastrzega sobie prawo 
skracania i przeredagowywania treści ogłoszeń  
i artykułów oraz odmowę publikacji. 

Kurier Gryfowski

Sukces 
w plebiscycie

Podziękowania

Januszowi Orzełkowi
i Jego Rodzinie 

wyrazy głębokiego 
współczucia i szczerego żalu 

z powodu śmierci 

Matki
składają 

Członkowie Towarzystwa 
Miłośników Gryfowa, 

przyjaciele, znajomi oraz zespół 
redakcyjny Kuriera Gryfowskiego

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak
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Kulturalnym wydarzeniem kończącego się 
roku był wernisaż wystawy fotografii „Podsumo-
wanie sezonu rowerowego 2012”, który zorgani-
zowało Gryfowskie Towarzystwo Cyklistyczne 
przy pomocy Biblioteki Publicznej Miasta  
i Gminy Gryfów Śląski. Nie tylko wystawa zdjęć 
z wycieczek gryfowskich rowerzystów przy-
ciągnęła uwagę zaproszonych gości, ale i nie-
schematyczne rozpoczęcie samej imprezy. Przy 
akompaniamencie harmoszki, na której z wirtu-
ozerią przygrywał Paweł Zatoński wspomagany 
śpiewem przez Krystiana Horbacza i Przemka 
Hutnika, organizatorzy wystawy wprowadzi-
li przybyłą tłumnie publiczność w radosny  
i świąteczny nastrój. Głos zabrała pani Alina 
Gołębiowska – dyrektor gryfowskiego oddziału 
banku BGŻ (wspierającego naszą grupę), która 
w przystępny sposób zapoznała przybyłych gości 
z ofertą banku BGŻ na rok 2013. Następnie na 
rowerze produkcji radzieckiej użyczonym przez 
panią Angelę Byczko na scenę wjechała Barba-

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję burmistrzowi Olgier-
dowi Poniźnikowi za udzielenie wsparcia 
i pomocy po zawaleniu budynku miesz-
kalnego przy ul. Rolnej.

Danuta Jaworska

1 I – 6 I – Apteka Primula, ul. Rynek 3
7 I – 13 I – Apteka Busola, ul. Akacjowa 
14 I – 20 I – Apteka Pod Gryfem, ul. Kolejowa 19c
21 I – 27 I – Apteka Primula 2
28 I – 3 II – Apteka Busola
4 II – 10 II – Apteka Pod Gryfem 
11 II – 17 II – Apteka Primula 
18 II – 24 II – Apteka Busola 
25 II – 3 III – Apteka Pod Gryfem
4 III – 10 III – Apteka Primula 
11 III – 17 III – Apteka Busola
18 III – 24 III – Apteka Pod Gryfem 
25 III – 31 III Apteka Primula 
l IV – 7 IV – Apteka Busola
8 IV – 14 IV – Apteka Pod Gryfem
15 IV – 21 IV – Apteka Primula
22 IV – 28IV – Apteka Busola
29 IV – 5 V – Apteka Pod Gryfem
6 V – 12 V – Apteka Primula 
13 V – 19 V – Apteka Busola
20 V – 26 V – Apteka Pod Gryfem
27 V – 2 VI – Apteka Primula
3 VI – 9 VI – Apteka Busola
10 VI – 16 VI – Apteka Pod Gryfem
17 VI – 23 VI – Apteka Primula
24 VI – 30 VI – Apteka Busola
l VII – 7 VII – Apteka Pod Gryfem
8 VII – 14 VII – Apteka Primula 
15 VII – 21 VII – Apteka Busola
22 VII – 28 VII – Apteka Pod Gryfem
29 VII – 4 VIII – Apteka Primula
5 VIII – 11 VIII – Apteka Busola
12 VIII – 18 VIII – Apteka Pod Gryfem
19 VIII – 25 VIII – Apteka Primula
26 VIII – 1 IX – Apteka Busola
2 IX – 8 IX – Apteka Pod Gryfem
9 IX – 15 IX – Apteka Primula
16 IX – 22 IX – Apteka Busola
23 IX – 29 IX – Apteka Pod Gryfem
30 IX – 6 X – Apteka Primula
7 X – 13 X – Apteka Busola
14 X – 20 X – Apteka Pod Gryfem
21 X – 27 X – Apteka Primula
28 X – 3 XI – Apteka Busola
4 XI – 10 XI – Apteka Pod Gryfem
11 XI – 17 XI – Apteka Primula
18 XI – 24 XI – Apteka Busola
25 XI – 1 XII – Apteka Pod Gryfem
2 XII – 8 XII – Apteka Primula
9 XII – 15 XII – Apteka Busola
16 XII – 22 XII – Apteka Pod Gryfem
23 XII – 29 XII – Apteka Primula
30 XII – 5 I 2014 – Apteka Busola

Plan dyżurów aptek 
w Gryfowie Śląskim 

na rok 2013

Rowerowy wernisaż 
z filmową muzyką w tle

ra Baszak, która z piszącym te słowa odegrała 
skecz satyryczny dotyczący tematyki rowerowej. 
Przy brawach na stojąco rozpoczęto pokaz mul-
timedialny. W zdjęcia z wycieczek Towarzystwa 
wpleciono muzykę z popularnych kiedyś we-
sternów. Przyniosło to niesamowity efekt. Pu-
bliczność, jak i sami rowerzyści byli zachwyceni. 
Autorem prezentacji multimedialnej był Paweł 
Rubaj. Następnym punktem programu było in-
dywidualne obejrzenie zdjęć przez zaproszonych 
gości, swobodna dyskusja i wymiana zdań przy 
lampce wina i cieście upieczonym przez panią 
Łucję Wysopal. Hitem były własnoręcznie wy-
konane wyłącznie z ekologicznych produktów, 
rurki z kremem, na które tylko nieliczni zdążyli 
się załapać. Co ciekawe, sami rowerzyści nie 
wspominali o wycieczkach minionego sezonu, 
tylko już wybiegali w przyszłość w nadchodzący 
rok 2013. Spotykamy się więc za rok, jak zawsze  
w niedzielę, jak zawsze na gryfowskim rynku,  
i jak zawsze o godzinie 10.00. Jan Wysopal
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Organizatorów zaskoczyła przede wszystkim fre-
kwencja. Zawody odbyły się 30 grudnia, czyli podczas 
świątecznej przerwy szkolnej, dodajmy, w okresie 
szalejącej grypy – z tego powodu do Gryfowa nie do-
tarł starosta lwówecki Józef Stanisław Mrówka. Re-
prezentowali go radni Powiatu Lwóweckiego: Jolanta 
Dudzik, Daniel Koko i Małgorzata Szczepańska.  
Do turnieju zgłosiło się osiem zespołów. W ślad za 
nimi przybyło mnóstwo kibiców. Parking przed 
Szkołą Podstawową w Gryfowie pękał w szwach. 
Młodych zawodników dopingowali więc nie tylko 
rodzice, ale dziadkowie, rodzeństwo, koledzy. Mieli 
oni jedyną w swoim rodzaju okazję podziwiania 
determinacji, woli walki, które nierzadko łączyły się 
z bezwzględnie profesjonalnymi umiejętnościami 
młodych piłkarzy. Emocje buzowały. W tym wieku 
nikt nie wstydzi się ich okazywać. Były więc zarówno 
łzy szczęścia, jak i gorycz porażki. Sędziowie oraz 
trenerzy przyznali indywidualne trofea. 

Tytuł Króla Strzelców zdobył Szymon Karasiński 
z dorobkiem 13 bramek (UKS Pieńsk), Najlepszego 
Zawodnika Patryk Malamis (Skorpiony Lubań), 
Najlepszego Bramkarza zaś Gracjan Zakrzewski 
(MKS Karkonosze Jelenia Góra). Statuetki ufundo-
wał oraz wręczał radny Gminy Gryfów Śl. Tomasz 
Wilk.  

II Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków o Puchar Starosty

Zdobywcami głównej nagrody – Pucharu Staro-
sty Lwóweckiego, zostali faworyci- Skorpiony Lubań. 
Powiat Lwówecki reprezentowała drużyna UKS 
Gryfów Śl. prowadzona przez Arkadiusza Cichonia, 
która dosłownie otarła się o podium, jak to skomen-
tował trener. Chłopcy w pasjonującym pojedynku  
z drużyną z Jeleniej Góry przegrali 0:1. 

Końcowa klasyfikacja przedstawia się na-
stępująco: I miejsce – Skorpiony Lubań, 
II miejsce – UKS Pieńsk, III miejsce – MKS Kar-
konosze Jelenia Góra, IV miejsce – UKS Gryfów 
Śl I, V miejsce – Talent Bolesławic I, VI miejsce 
– UKS Gryfów Śl II, VII miejsce – UKS Węgliniec 
VIII miejsce – Talent Bolesławic II

Niewątpliwie wzbudzali zdumienie. Odśnieżający w piątkowe popołudnie swoje posesje mieszkańcy 
Rząsin, Ubocza i Krzewia byli nieco zdezorientowani. Kolumna kilkunastu samochodów przemierzała 
dumnie wiejskie drogi. W tak niekonwencjonalny sposób, bez przecinania wstęg, rady sołeckie i lokalni sa-
morządowcy dokonali symbolicznego otwarcia powiatowych dróg, które ucierpiały po lipcowej powodzi. 
Szczęśliwie wykonawcom (co nie jest takie oczywiste), udało się zrealizować inwestycje na czas i, co naj-
ważniejsze, wszyscy chwalą staranność i rzetelność wykonania. Firmie Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych, które reprezentowane było przez Mariusza Gałkowskiego, nie szczędzono więc miłych słów. 
Padały one zarówno ze strony Starosty Józefa Stanisława Mrówki, jak i Burmistrza Olgierda Poniźnika. 
Terminowość wykonania inwestycji, które współfinansowane są z dotacji rządowych, nierzadko bowiem 
spędza samorządowcom sen z powiek. Oficjalna część uroczystości, której przebieg skomplikowały warun-
ki atmosferyczne, miała miejsce w świetlicy w Uboczu. Sołtysi Marzena Herdzik, Stanisław Czajewicz 
oraz Anna Wieliczko podjęli gości uroczystym obiadem, podziw wzbudził spektakularny tort w kształcie 
drogi. Zgodnie stwierdzili oni, że, choć to nie jest jeszcze pełnia szczęścia, to są wdzięczni, bo dla mieszkań-
ców ich wiosek to ważne kilometry asfaltu. A kilometrów asfaltu położono łącznie ponad 4,5 km za kwotę 
1 146 961 zł. 

Stronę samorządową reprezentowali: Zarząd powiatu Lwóweckiego: Józef Stanisław Mrówka, Zenon 
Zatchiej, Małgorzata Szczepańska i Franciszek Bar, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd 
Poniźnik, radni powiatowi: Iwona Wasilewska oraz Rafał Ślusarz, radni gminni Marta Wilas, Witold 
Mikos, Edward Sidorenko i Edward Ciupa. Obecny był również kierownik Zarządu Dróg Powiatowych 
Marek Makowski. Spotkanie stanowiło swoiste konsultacje społeczne. Było okazją do wymiany refleksji na 
temat stanu dróg w naszym powiecie, ustalenia priorytetów i, o ile to możliwe, nakreślenia choć mglistej 
wizji na przyszłość. 

Wykonawcy nie zawiedli, inwestorzy się postarali 
a mieszkańcy stanęli na wysokości zadania, czyli

Kilka ważnych kilometrów asfaltu
20 grudnia odbyła się pierwsza wigilia Sto-

warzyszenia Seniorów Klubowych w Rząsinach. 
W ten szczególny wieczór wprowadziły nas ko-
lędą Sandra Proracka i Jadwiga Miłan. Seniorzy 
po wysłuchaniu części artystycznej, dzieląc się 
opłatkiem składali sobie życzenia. Przy wspól-
nym stole, w wigilijnym nastroju kolędowaliśmy 
do późnych godzin wieczornych. To był wspania-
ły czas i doskonałe preludium do zbliżających się 
wówczas świąt. 

Cieszymy się, że udało nam się zarejestro-
wać stowarzyszenie i że działamy już „legalnie”.  
W Rząsinach jest wiele starszych osób, które 
potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem, zain-
teresowania, wspólnego spędzania czasu. Nasze 
stowarzyszenie będzie się starało odpowiedzieć 
na te potrzeby.

Dorota Proracka

Wigilia seniorów 
w Rząsinach

Składamy serdeczne podziękowania panom  
Jerzemu Horbaczowi i Staszkowi Brendzie za 
nieocenioną pomoc w zorganizowaniu wieczo-
ru wigilijnego.

Stowarzyszenie Seniorów Klubowych w Rząsinach
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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 fil-
mowe. Ponadto będzie można również w okre-
ślonych godzinach skorzystać z możliwości gry  
w tenisa stołowego. Wszelkie szczegóły znajdzie-
cie Państwo w gablotach ogłoszeniowych na te-
renie miasta, na stronie www.gryfow.pl oraz pod 
numerem telefonu (75) 78-12-900.

Śpiewanie kolęd jest tradycją zanikającą, nie-
stety. Dziś częściej kolędy i pastorałki odtwarza-
ne są z płyt CD czy też słuchane w telewizji przy 
okazji różnych koncertów bożonarodzeniowych, 
niż śpiewane samodzielnie. Utrzymując piękną 
polską tradycję śpiewania kolęd w okresie Świat 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku, już po raz 
18 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gryfo-
wie Śląskim zaprosił wszystkich do wspólnego 
kolędowania na gryfowskim rynku. W niedzielę 
16 grudnia od godziny 15.00 można było usły-
szeć najpiękniejsze polskie kolędy oraz pastorałki  
w różnych aranżacjach. Podczas tegorocznego 
koncertu wystąpili: Przedszkole Publiczne z 
Gryfowa Śląskiego, Szkoły Podstawowe z Ubo-
cza, Gryfowa Śląskiego, Gimnazjum, Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Gry-
fów Śląski, sekcja wokalna z Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury oraz zespół folklorystycz-
ny „Rząsinianki” z Rząsin. 

W trakcie występów  
w sali organizacji poza-
rządowych trwał kiermasz 
bożonarodzeniowy. Twór-
cy rękodzieła sprzedawali 
własne wyroby związane  
z tematyką świąt. A było w 
czym wybierać: bombki, cho-
inki, pierniki, stroiki, kartki 
świąteczne i wiele innych 
ozdób i wyrobów świątecz-
nych. W ten dzień mogliśmy 
wszyscy naprawdę poczuć 
magię nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia.

Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim 
wraz z Radą Rodzicówzapraszają na

WALENTYNKOWĄ NOC KARNAWAŁOWĄ

9 lutego 2013 r. (sobota) godz. 20.00
w sali widowiskowej M-GOK przy ul. Kolejowej 33a.

Gra zespół „ADAGIO” – gwarancja dobrej zabawy.
W programie wiele zabawnych konkursów, mile widziane stroje karnawałowe.

Bilety w cenie 40 zł od osoby do nabycia w Przedszkolu Publicznym, ul. Młyńska 8, 
tel. 75 78-13-783. W cenie biletu: napoje, ciasto, ciepły posiłek. Bufet na miejscu.

~~Zapraszamy!~~

Zajęcia rozpoczną się już 28 stycznia i po-
trwają do 8 lutego. Hasło „DLA KAŻDEGO 
COŚ CIEKAWEGO” zobowiązuje, dlatego zro-
bimy wszystko, żeby było ciekawie. W Gryfowie  
w godz. od 11.00 do 13.00 dzieci w wieku szkol-
nym będą mogły uczestniczyć m.in. w zajęciach 
ruchowych, plastycznych, muzycznych, warsz-
tatach manualnych. Po zajęciach zaplanowano 
Komputerową Feriadę czyli gry komputerowe  
i trochę zapomniane gry planszowe, które obec-
nie przeżywają swój renesans.A na zakończenie 
ferii, jak co roku odbędzie się bal karnawałowy. 

Dzieci z Ubocza i Rząsin zapraszamy na zaję-
cia organizowane w filiach wiejskich. W Uboczu 
od 15.00 do 17.00 a w Rząsinach. od 16.00 do 
18.00. Tam również przygotowano wiele atrakcji. 
Szczegóły na plakatach. 

Zapraszamy.

...i w bibliotece

Ferie zimowe  
w M-GOK...

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
dziękujemy wszystkim występującym 
podczas kolędowania oraz wystawcom 
z terenu gminy, którzy wzięli udział w 
Małym Kiermaszu Świątecznym. 

Hej kolęda, kolęda



10 KURIER GRYFOWSKI  STYCZEŃ 2013      

asp. Wojciech Czafurski 
42 lata, żonaty, troje dzieci
Wykształcenie: ukończone studia na PWSZ Legnica wydział Administracji Ochrony Środowiska;
w trakcie studia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Doświadczenie zawodowe:
2010 – zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Lwówku Śląskim
2008-2010 – Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji KPP 
w Lwówku Śląskim
2006-2008 – Kierownik Rewiru Dzielnicowych we Wleniu KPP w Lwówku Śląskim.
2001 – Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim Rewir Dzielnicowych we Wleniu 
– dzielnicowy,
W policji od 1998 roku na stanowisku policjant Rewiru Dzielnicowych we Wleniu
Zainteresowania: polityka, sport.

Nie jestem człowiekiem zza biurka
z nowym komendantem Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim rozmawiają Marzena Wojciechowska i Małgorzata Szczepańska

Zanim został pan komendantem….
Zaczynałem od samego dołu. Nie jestem czło-

wiekiem zza biurka. Nie miałem czasu na oficerkę, 
studia podjąłem dopiero w wieku 37 lat, pewne 
rzeczy uzupełniam w trakcie. Jestem z Lubania, 
tam są moje korzenie, po szkole średniej zaczą-
łem pracować w Lwówku Śląskim. Po wstąpieniu 
do policji pierwsze kroki stawiałem we Wleniu, 
byłem tam referentem patrolowym, następnie 
dzielnicowym, kierownikiem rewiru… Stamtąd 
po 11 latach trafiłem znów do Lwówka Śląskiego 
na stanowisko kierownika ogniwa patrolowo-
-interwencyjnego, później na zastępcę naczelnika.  
No i teraz Gryfów i stanowisko komendanta. 
Wszystko dzieje się szybko, co dwa lata praktycz-
nie zmieniam stanowisko pracy. W ciągu sześciu 
lat to już czwarte stanowisko kierownicze.
Czy miał pan szczęście do przełożonych?

Nie zawsze byli właściwi, ale na szczęście  
w większości tak. Najbardziej ceniłem komendanta 
Dłużyka, który zainspirował mnie do wielu rzeczy, 
nakreślił mi priorytety i inne drogi, niż te, które 
wówczas wybrałem. Wtedy mu uwierzyłem i zaufa-
łem. Dziś, z perspektywy czasu widzę, że miał rację 
w tym co mówił i jak mnie ukierunkował.
Jako komendant….

Chcę tworzyć coś nowego. Czuję potrzebę 
zmian, nowej koncepcji pracy. Chcę wprowadzać 
pewne rozwiązania, które pozwolą nam nadążyć 
za obecnymi czasami. Żebyśmy mogli reagować 

odpowiednio szybko, zmieniali się, byli dynamicz-
ni, rozwijali się. Możliwość zobaczenia efektów 
swojej pracy po jakimś czasie daje dużą satysfak-
cję. Traktuję to jak kolejne wyzwanie. 
Duże wyzwanie?

Na pewno duże, bo obszar Komisariatu Poli-
cji obejmuje nie tylko Gryfów Śląski, ale również 
Mirsk i Lubomierz. I tym całym obszarem będę 
kierował. Można powiedzieć, że obszarowo to te-
ren większy niż Komendy Powiatowej we Lwówku. 
Specyfika przestępczości też jest tu całkiem inna. 
Tu się krzyżują drogi na Jelenią Górę i Zgorzelec  
i to zawsze był trudny teren.
Rozumiemy, że jest parę pomysłów na zmiany. 
Czy już można o jakimś powiedzieć?

Po rozmowie z włodarzami gmin chcę wpro-
wadzić raz w tygodniu w Lubomierzu, Mirsku  
i Gryfowie tzw. spotkania robocze z burmistrzami 
i komendantem. W Lubomierzu i Mirsku chcę to 
powiązać z dwugodzinnym przyjmowaniem prze-
ze mnie interesantów. We Wleniu takie spotkania 
już funkcjonują i spełniają swoją rolę. Chcę wyjść 
do ludzi, bo uważam, że bezpośrednia komunika-
cja z mieszkańcami jest bardzo ważna. A komi-
sariat nie powinien być jedynym miejscem takich 
spotkań, bo nie od dziś wiadomo, że nie wszyscy 
tu chcą przyjść, a do urzędu np. przyjdą. Ludzie 
mają nie tylko problemy, ale i pomysły, co można 
zmienić i one są dla nas bardzo cenne. Domeną 
nowoczesnej policji powinna być elastyczność, 
dotyczy to także umiejętności korzystania z uwag 
i pomysłów mieszkańców (…) Wprowadzanych 
zmian nie widać od razu. Często dopiero za pół 
roku, rok. I dlatego w tych długofalowych działa-

niach jest potrzeba konsekwencji, pracy do skutku. 
Nie od razu Rzym zbudowano.
Czy policja dostrzega że zmienia się również 
mentalność społeczna?

Świadomość prawna w społeczeństwie wzro-
sła. Każdy zna swoje prawa, obowiązki, to różnie, 
i egzekwuje te prawa. Znakiem czasu jest to, że 
przychodzą tu i o tym mówią, tak jak dzisiaj, 
gdy pojawiła się tu delegacja mieszkańców jednej  
z gryfowskich ulic. Ludzie dziś potrafią jasno wy-
artykułować swoje potrzeby. Pod tym względem to 
duża zmiana. Ale to dobrze, że ludzie chcą przy-
chodzić i rozmawiać. Np. we Lwówku były organi-
zowane spotkania z różnymi grupami: działkow-
cami, ajentami stacji benzynowych, właścicielami 
punktów skupu złomu, sprzedawcami, bo każda 
grupa ma jakiś problem. Te spotkania przynosiły 
efekty, pomagały policjantom w pracy.
Mieszkańcy oczekują spokoju i bezpieczeń-
stwa, a jakie pan ma oczekiwania wobec miesz-
kańców?

Przede wszystkim, żebyśmy byli dla siebie part-
nerami. Żeby nikt się nie bał tutaj przyjść, zasy-
gnalizować problem. To jest najważniejsze. Reszta 
sama przyjdzie. 
Czy jesteśmy już społeczeństwem obywatel-
skim?

Myślę, że jeszcze nie… Z jednej strony mamy 
postawę roszczeniową, z drugiej brak nam chęci 
pomocy innym. Niewiele jeszcze potrafimy dać od 
siebie. Ale to się zmienia…

Dziękujemy za rozmowę.

2 stycznia 2013 r. o godz. 17:20, w Gryfowie 
Śląskim na drodze krajowej K-30 z Jeleniej Góry 
do Zgorzelca zginęła 80-letnia kobieta, miesz-
kanka Gryfowa. Została potrącona przez nad-
jeżdżającego Volkswagena LT, którym kierował 
45-letni mieszkaniec naszej gminy. Z wstępnych 
ustaleń wynika, że do potrącenia doszło pomię-
dzy przejściami dla pieszych. Kobieta weszła na 
jezdnię w miejscu niedozwolonym, na ulicy nie 
działało oświetlenie, działał oślepiający billboard 
i kierowca tłumaczył, iż nie zauważył wchodzą-

cej na jezdnię kobiety. Mężczyzna był trzeźwy, 
został zwolniony do domu po przesłuchaniu. 
Dalsze okoliczności w sprawie tego śmiertelne-
go wypadku ustalają policjanci z komisariatu  
w Gryfowie pod nadzorem Prokuratury Rejono-
wej w Lwówku Śląskim.

***
5 stycznia 2013 godz. 17:11, w Gryfowie Ślą-

skim na drodze K-30 w okolicy skrzyżowania  
z ul. Uczniowska, 68 letnia mieszkanka Gryfowa 
chcąc przejść przez jezdnię w niedozwolonym 

miejscu, na nieoświetlonym odcinku drogi, wtar-
gnęła pod prawidłowo jadący samochód osobo-
wy marki BMW kierowany przez 57-letniego 
mieszkańca Gryfowa, w wyniku czego została ona 
potrącona, doznając poważnych obrażeń ciała. 
Wymieniona została hospitalizowana w szpitalu 
w Lwówku Śląskim. Kierujący był trzeźwy i po 
wykonaniu czynności został zwolniony. Z uwagi 
na warunki pogodowe apelujemy w szczególno-
ści do starszych osób o rozwagę i ostrożność oraz 
o noszenie elementów odblaskowych.
Z ostatniej chwili:

W sobotę otrzymaliśmy informację, iż ww. ko-
bieta zmarła w szpitalu z powodu odniesionych ran.

Oficer Prasowy KPP Lwówek Śląski 
asp. Mateusz Królak
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W tym roku 30 sierpnia 2013 roku obchodzić 
będziemy 200-letnią rocznicę bitwy, jaką stoczono 
na przedpolach naszego miasta, jak i w samym 
mieście w roku 1813, w czasach trwających wojen 
napoleońskich na terenie Dolnego Śląska. Pamiąt-
ką po tym wydarzeniu jest pomnik wdzięczności, 
jaki postawiono w 1913 roku na wspólnej mogile 
63 żołnierzy rosyjskich na cmentarzu parafialnym. 
Ten epizod wojenny z okresu epoki napoleońskiej 
w naszym mieście nie jest szeroko opisywany i zilu-
strowany w źródłach historycznych. Jedynie pruski 
Marszałek Gebhard Leberecht von Blücher do-
wódca Armii Śląskiej pisał w liście do żony: „– Dol-
ny Śląsk jest wolny, w trzech zwycięskich bitwach pod 
Kaczawą (26.08.1813), Płakowicami i Gryfowem 
Śląskim wyparliśmy Francuzów z Ziemi Śląskiej za 
rzekę Kwisę”. W Gryfowie stacjonowała dywizja 
wojsk francuskich gen. Philiberta Fressineta z XI 
korpusu pod dowództwem marszałka Etienne’a 
Jacques’a Josepha Alexandra Macdonalda. Rozlo-

kowana była na Wzgórzach Uboczańskich (wzgó-
rze Wrzostek, okolice nowego cmentarza).

O godz. 8 rano do miasta zbliżyła się straż przed-
nia wojsk rosyjskich. Był to VIII Korpus Rosyjski 
gen-ltn. hr. Guillaume’a Emmanuela Guignard 
de Saint-Priesta. Straż przednia w składzie: 7 bata-
lionów jegrów, 2 batalionów dragonów i 4 regimen-
tów Kozaków, maszerowała z Krzewia Wielkiego 
trasą jeleniogórską i zajęła pozycję w okolicy ul. 
Oldzańskiej. Część oddziałów podeszła do rzeki 
Kwisy i Oldzy okrążając pół miasta. Wezbrana po 
opadach deszczu Kwisa i Oldza uniemożliwiły  
w bezpośrednim ataku zajęcie miasta. Rosjanie roz-
lokowali się od strony lasu miejskiego aż do szpitala.

Bitwa zaczęła się, gdy Kozacy przeprawili się 
przez rzekę Kwisę w okolicy Górnej Wieży (okoli-
ce dawnego PGR-u) i starali się okrążyć miasto w 
okolicy młyna (dziś to miejsce gdzie znajduje się 
most nad jeziorem Złotnickim). Za nimi miała 
przejść piechota i dwa działa, lecz podniesiony 
poziom wody po ulewnych deszczach uniemożliwił 
im ten manewr i zatakowanie Gryfowa od strony 
obecnej ul. Partyzantów. Ulicą Jeleniogórską (dziś 
Wojska Polskiego) do miasta zbliżył się batalion 
jegrów. Ciągłe ataki Rosjan i sama bitwa nabierały 
rumieńców. Rosjanie zajęli wielki młyn stojący 
pod murami miasta i dom bractwa kurkowego. 
Francuzi obsadzili bramy miejskie i mury obronne 
miasta. Pod naporem rosyjskich ataków Francu-
zi zostali wyparci z przedpola za mury obronne 
Gryfowa. Rosjanie starali się zająć bramy miasta, 
szczególnie bramę Jeleniogórską i Żytawską. Od-
parci po trzykrotnym ataku wycofali się na stare 
pozycje. Wymiana ognia trwała do zapadnięcia 
zmroku. Francuzi znaleźli się w fatalnej sytuacji. 
Gdy zapadł zmrok zniszczyli mosty na Kwisie i na 
Oldzy. Bronili się tylko w samym mieście i o godz 
trzeciej rano wycofali się w stronę Leśnej i Lubania 
przez Biedrzychowice. O 4 rano wpadli Rosjanie  

Gryfów rok 1813 – zapomniana bitwa
i zaczęli pościg za uciekającymi Francuzami.  
O godz. piątej rano 31 sierpnia do miasta wjechał 
gen. St. Priest ze swoim sztabem. Straty Rosjan 
wyniosły 58 żołnierzy i oficerów, oraz 150 rannych,  
z których 10 zmarło w tutejszym szpitalu.

Opisując lub czytając o działaniach wojennych 
toczących się w okresie wojen napoleońskich  
w naszym mieście i ościennych miejscowościach, 
musimy brać poprawkę na zmianę krajobrazu, 
jaki się dokonał na przestrzeni 200 lat. Inaczej dziś 
biegną szlaki komunikacyjne, nie istniała stacja 
kolejowa, obwodnica do Jeleniej Góry została 
zbudowana w 1938 roku, obecny most przez Kwisę 
do Wieży wybudowano dopiero w 1855 roku. Nie 
istniało Jezioro Złotnickie. Istniały za to jeszcze  
w niezłym stanie bramy i mury obronne. Ufortyfi-
kowany Gryfów był trudno dostępny i jako punkt 
obronny mógł być ciężkim orzechem do zgryzienia 
dla wojsk atakujących. Zwłaszcza w czasach, gdy 
bagnet jeszcze często przechylał szalę zwycięstwa.

Ocena epoki napoleońskiej jak i samego Napo-
leona jest niejednoznaczna. Dla niektórych naro-
dów, np. Anglików, Hiszpanów, Niemców jest on 
uosobieniem tyrana, natomiast dla nas Polaków był 
sojusznikiem naszej sprawy polskiej. My, Polacy, 
widzieliśmy w nim tego, który pomoże wskrzesić 
Królestwo Polskie po niedawnych rozbiorach. Do 
dziś z Napoleonem wiąże się legenda przedstawia-
jąca go jako ambitnego, zdolnego człowieka pocho-
dzącego ze społecznych nizin, który dzięki swoje-
mu uporowi wspiął się na szczyt. Dla nas gryfowian 
bitwa z 30 sierpnia 1813 roku to jeszcze jedna lekcja 
historii z pokręconych ludzkich losów, z dziejów 
państw i kontynentu europejskiego. Jako obywatele 
Gryfowa Śląskiego bądźmy dumni z naszej lokalnej 
historii i pamiętajmy o rocznicy. 30 sierpnia 2013 
w rocznicę owej bitwy zapalmy znicze pod pomni-
kiem upamiętniającym to wydarzenie.

Emmanuel de Saint-Priest.

Widok wołów pracujących na polach upraw-
nych nie był kiedyś widokiem nadzwyczajnym. 
Już od zarania dziejów, używano tych pożytecz-
nych zwierząt do prac polowych. O pracowitych 
wołach powstało wiele utworów literackich. Od 
Homera i jego Iliady do bajek Ignacego Kra-
sickiego. Wół, choć mniej wydajny od konia, 
w utrzymaniu był jednak trzy razy tańszy. Nic 
więc dziwnego, że w gospodarstwach o małym 
areale ziemi podstawową siłą pociągową był wół.  
W Gryfowie Śląskim i w okolicznych wioskach 
woły pracowały do lat 30. naszego wieku, ale nie-
które dotrwały nawet do lat 1945-47.

Osadnicy, którzy przybyli do naszego miasta 
po II wojnie światowej, opowiadali o swoich 
przygodach z tymi zwierzętami. Woły były 
tak wytresowane, że gdy o godzinie 12.00 biły 
dzwony w kościele, schodziły z pola i udawały 
się do stajni. Była to dla nich przerwa obiadowa 
i w korycie zawsze musiała być jakaś pasza. Dla 
przybyszy niezaznajomionych z pracą z wołami 
było to kłopotliwe. Nieraz do zaorania całego 
pola brakowało dwóch skib. Jednak o 12.00 woły 
schodziły z pola i nie pomagały bicie i krzyki, by 
zmusić je w czasie przerwy do orki. W Gryfowie 
Śląskim w latach 1945-46 wół pracował również 

Uparty jak wół przy wywozie śmieci. Właścicielem zaprzęgu 
była Niemka pani Lina Kohler, mieszkająca przy 
ul. Lubańskiej. Szczęśliwie udało się jej uniknąć 
wypędzenia czy też wysiedlenia, jak twierdzą 
różni historycy. W każdym bądź razie, udało się 
jej uratować swoją małą gospodarkę. I póki nie 
kupiła konia, wołem wywoziła śmieci z miasta, 
oczywiście za opłatą. Jednak nastały czasy, że 
powoli woły zastępowano w pracach polowych 
i transportowych końmi. A dzisiaj nawet nie 
widać pracujących na roli koni. Prace polowe  
i transportowe przejęły ciągniki i samochody 
ciężarowe.

Wracając do pani Liny, wiąże się z nią pewna 
anegdota. Jako młoda dziewczyna, pracowała 
w fabryce w Zgorzelcu. Za pierwsze zarobione 
pieniądze kupiła sobie rower. Oczywiście umia-
ła na nim jeździć, jednak miała kłopoty z racji 
niskiego wzrostu z wsiadaniem na rower i z zej-
ściem. Pragnęła się pochwalić swoim nowym 
nabytkiem przed rodziną. Postanowiła pojechać 
właśnie rowerem do Gryfowa. W Zgorzelcu 
przyjaciele pomogli jej wsiąść na rower, ona naci-
snęła na pedały i pojechała. Do Gryfowa było 45 
kilometrów więc bała się zrobić sobie przerwę w 
podróży, myśląc że nie da rady później na niego 
wsiąść. Tak przejechała całą trasę bez przerwy  
i odpoczynku. W Gryfowie cała zziajana i zmę-

czona wjechała na ulicę Lubańską, gdzie dzwoni-
ła i krzyczała o pomoc i przypadkowi przechod-
nie pomogli jej zejść z roweru. Pani Lina zmarła 
w 1975 roku w Gryfowie Śląskim. Jak mówią 
mieszkańcy, była dobrym człowiekiem.

Jan Wysopal

Jan Wysopal
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W SP w Uboczu

c.d. wieści z SP w Gryfowie na kolejnej stronie

Czekamy z niecierpliwością przez cały rok 
na magiczny wieczór wigilijny, który nadchodzi 
bardzo długo, a zbyt szybko mija. 

W tym roku zorganizowaliśmy wspólną – in-
tegracyjną wigilię szkolną. Przy pięknych stro-
ikach i kolędach w wystrojonej świątecznie klasie 
składaliśmy sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem. 
Raczyliśmy się przysmakami przygotowanymi 
przez rodziców. Następnie w auli obejrzeliśmy 
jasełka przygotowane pod kierunkiem Alicji 
Jaworskiej. Wraz z zaproszonymi gośćmi śpie-
waliśmy wspólnie kolędy i oczekiwaliśmy na na-
rodziny Jezuska i czas Świąt Bożego Narodzenia. 
Na zakończenie tego pięknego dnia i po złożeniu 
świątecznych życzeń przez panią dyrektor Annę 
Pląskowską, udaliśmy się w radosnych nastrojach 
do domów pomagać rodzicom w przygotowa-
niach świątecznych.

PODZIĘKOWANIE
W imieniu całej Społeczności Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta  

w Uboczu składamy podziękowania Panu Stanisławowi Żukowi – Dyrektorowi Oddziału KWB Tu-
rów, oraz Panu Józefowi Bukowskiemu – Specjaliście ds. Komunikacji Wewnętrznej, za darowiznę  
w postaci 25 ton węgla, przekazaną na rzecz szkoły.

Jesteśmy wdzięczni za wspaniałomyślność i bezinteresowną pomoc w tak trudnych dla oświaty 
czasach. Bardzo dziękujemy!

i po świętach...

A.C.

W SP w Gryfowie

To szczególnego rodzaju wyróżnienie dla 
naszych przedsięwzięć bezpośrednio związa-
nych z edukacją i wychowaniem. Szczególnego, 
ponieważ prawo do przyznawania patronatu 
honorowego i udział w komitecie honorowym 
przysługuje wyłącznie ministrowi.

Już po raz 6 organizujemy Konkursy Eko-
logiczne i Konkursy Historyczne, które na 
przestrzeni tych lat zyskały na znaczeniu, prze-
chodząc od poziomu szkolnego do powiatowego,  
a od 4 lat zyskując rangę konkursu wojewódz-
kiego z Honorowym Patronatem Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty Pani Beaty Pawłowicz.

Korzystamy z szansy równania do lepszych, 
choć jesteśmy małą prowincjonalną szkołą. 
Kontynuujemy i pielęgnujemy tradycje związane  
z naszym regionem, włączając w aktywny spo-
sób środowisko lokalne, nauczycieli, rodziców, 
dziadków, osoby zasłużone dla regionu, aby 
pomóc dzieciom w zrozumieniu świata, jego 
kultury, poznawaniu i wzmacnianiu ich korzeni, 
kształtujemy uczucia patriotyczne i przynależ-
ność do społeczności lokalnej.

W tym roku nasze starania doceniła Pani 
Krystyna Szumilas Minister Edukacji Naro-
dowej, a nasze konkursy zyskały na znaczeniu 
ogólnopolskim.

KONKURSY POD HONOROWYM PATRONATEM:

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ PANI KRYSTYNY SZUMILAS
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
PANA RAFAŁA JURKOWLAŃCA
DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY WE WROCŁAWIU
PANI BEATY PAWŁOWICZ
BURMISTRZA GMINY I MIASTA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM
PANA OLGIERDA PONIŹNIKA
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ GMINY
W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PANA ROBERTA SKRZYPKA

Osiągnięcia i działalność na rzecz dzieci oraz 
środowiska docenił Pan Rafał Jurkowlaniec Mar-
szałek Województwa Dolnośląskiego, to dla nas 
ogromna satysfakcja i nagroda za wysiłek włożo-
ny w pracę z dziećmi.

Pani Beata Pawłowicz Dolnośląski Kurator 
Oświaty już po raz czwarty towarzyszy nam  
i wspiera w realizacji zadań konkursowych. Cie-
szymy się także bardzo z przychylności władz 
lokalnych w osobach Pana Olgierda Poniźni-
ka Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski  
i Pana Roberta Skrzypka Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Gminy w Gryfowie Śląskim, którzy 
wspomagają nas od sześciu lat, kiedy to zrodził 
się pomysł szkolnego konkursu ekologicznego i 
historyczno-regionalnego.

W bieżącym roku szkolnym realizujemy:

I OGÓLNOPOLSKI
IV Wojewódzki Konkurs Ekologiczny, 

ekolog-plastyk i ekolog-poeta pod 
wspólnym hasłem: 

,,POLSKA, JAKIEJ NIE ZNACIE 
– POMNIKI PRZYRODY”

oraz
 I OGÓLNOPOLSKI

 III Wojewódzki Konkurs 
Historyczno- Regionalny pn. 

,,POZNAJEMY ŹRÓDŁA HISTORII  
I KULTURY NASZEGO REGIONU”

Cieszymy się ogromnie z tych wyróżnień  
i przy tej okazji dziękujemy wszystkim rodzicom, 
dziadkom, nauczycielom, sponsorom, ludziom, 
którzy aktywnie włączają się w nasze przedsię-
wzięcie.

To dzięki wspólnej pracy, Szkoła Podstawowa 
w Gryfowie Śląskim, może zaistnieć w Polsce. 
Rozstrzygnięcie konkursów, na tle jarmarku 
wielkanocnego to bardzo ważny element tradycji 
w kontynuowaniu i pielęgnowaniu tożsamości.
Jesteśmy przekonani, że nasz projekt zyska 
akceptację polskich szkół, które zechcą z nami 
współpracować przy jego realizacji.

 W imieniu organizatorów
 Jadwiga Hawryluk, Ewa Kasprzak, 

koordynatorzy konkursów
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W GimnazjumSzopki Betlejemskie
14 grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej w Niwnicach odbyło rozstrzygnięcie XVIII Powia-

towego Konkursu na „Najpiękniejszą szopkę Betlejemską”. W konkursie wzięło udział 20 prac z SP  
w Gryfowie Ślaskim, a sukces odnieśli: Mikołaj Wolar z klasy II b, który zajął II miejsce oraz Katarzy-
na Szostak (zdjęcie poniżej) z klasy Va, laureatka wyróżnienia.

17 grudnia 2012 roku uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Gryfowie Śląskim wystąpili  
w jasełkach dla osób przebywających w Zakładzie 
Opiekuńczo- Leczniczym w Gryfowie Śląskim.

Po przedstawieniu uczniowie wręczyli pod-
opiecznym zakładu kartki świąteczne z życzenia-
mi oraz udali się ze śpiewem kolęd do sal, gdzie 
leżą ciężko chore osoby. Jasełka były przygotowy-
wane pod kierunkiem pań: Beaty Wolar, Elżbiety 
Rakowskiej oraz niżej podpisanej.

Jasełka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gryfowie Śląskim

PODZIĘKOWANIE
W Szkole Podstawowej od 15 listopada do 15 

grudnia 2012 r. trwała zbiórka słodyczy i środków 
chemicznych do Domu Dziecka w Jeleniej Górze. 
Dziękujemy wszystkim rodzicom i uczniom za 
duże zaangażowanie w to przedsięwzięcie.

28 listopada w Gryfowie Śląskim odbyły się 
Powiatowe Zawody Piłki Koszykowej Chłopców. 
Po zaciętej walce uczniowie reprezentujący nasze 
Gimnazjum zostali Mistrzami Powiatu Lwówec-
kiego oraz awansowali do półfinału strefowego  
w Zgorzelcu. 

W skład zwycięskiej drużyny wchodzą:

Maciej Pietruszewski, Piotr Bursacki, 
Patryk Krawczyk, Mateusz Baszak, Szymon 
Niedzielski, Przemysław Więcewicz, Szymon 
Dołasiński, Radosław Klusek, Piotr Soszka, 
Jakub Rotkiewicz. 

Trenerem koszykarzy jest Lesław Augustyn.  
Za rozegranie zawodów w hali przy Szkole Pod-
stawowej w Gryfowie Śląskim zawodnicy wraz  
z opiekunami serdecznie dziękują panu dyrekto-
rowi Dariuszowi Zatońskiemu. 

Agnieszka Lewandowska

Wygrali 
i awansowali

Zespół nauczycieli 
ze Szkoły Podstawowej

L.A.
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Jak w bajce 
– wspomnienie 

niezwykłego dnia
Jedną z wielu przedszkolnych 

uroczystości wpisanych w coroczny 
kalendarz jest Święto Postaci z Baj-
ki. Co roku o tej porze przybywają 
one do naszego przedszkola nie-
zwykle tłumnie. W tym roku, jako 
pierwsza pojawiła się okrutnie do-
bra czarownica, która w progu wi-
tała innych przybyszy z bajkowych 
krain, tych małych i tych dużych. 
Według ustalonego planu wszystkie 
postacie miały spotkać się po śnia-
daniu w holu przedszkolnym, gdzie 
od samego rana panowała tajem-
nicza atmosfera. W blasku świec, 
w towarzystwie starych sukien  
i strojów, obijając się o mury starego 
zamku snuła się magiczna melodia. 
Krążyła pogłoska, iż w tym roku ma 
się wydarzyć coś wyjątkowego. 

Gdy wszyscy się już zebrali  
i kiedy wreszcie zapadła cisza na sce-
nę wkroczył wielce dystyngowany  
i szarmancki Kot w butach. Powitał 
wszystkich zgromadzonych zgrab-
nym pokłonem. Strojnie zagrał na 
swych wąsiskach i zapowiedział 
nadejście kolejnych bajkowych 
bohaterów. Już po piosence dzieci 
mogły domyślać się kto za chwilę 
się pojawi. Z różnych miejsc stare-
go budynku wyłaniały się kolejno: 
zziębnięta Dziewczynka z Zapałka-
mi, dobry Duch Kacper, białolica 
Królewna Śnieżka, zagubieni Jaś  
i Małgosia, Czarownica, która wy-
jątkowo w tym dniu zamiast czara-
mi, sypała cukierkami. Przyszła też 
maleńka niczym ziarenko Calinecz-
ka, a za nią uroczy Czerwony Kap-
turek. Na samym końcu przed złym 
wilkiem, chyłkiem umykał wcale 
nie wystraszony zając. Na widok 
takich gości dech zapierał w piersi, 
dzieci reagowały śmiechem, zdzi-
wieniem, a nawet zaskoczeniem.

Oficjalny zlot postaci bajkowych 
zakończono wspólnie zaśpiewaną 
piosenką pt „Bajeczki” W dalszej 
części święta dzieci zostały zapro-
szone do przemarszu ulicami Gryfo-
wa w barwnym Korowodzie Postaci 
z Bajek. Wymyślne stroje, w które 
przebrane były dzieci widać było  
z daleka. Po powrocie do przed-
szkola, przedszkolaki kontynu-
owały zabawy w przebieranki, od-
grywały scenki z ulubionych bajek  
w swoich salach.

Szkoda, że tak szybko minął 
dzień pełen takich wrażeń, ale zno-
wu spotkamy się za rok o tej porze, 
lecz co się wydarzy nikt wiedzieć 
nie może.

 Agata Mrozik

Góra Grosza 
13 grudnia 2012 r. zakończyliśmy 

w przedszkolu akcję charytatywną 
„Góra Grosza” pod hasłem „Oni 
potrzebują twojej pomocy”. Celem 
akcji była zbiórka monet groszo-
wych dla Schroniska Bezdomnych 
Zwierząt w Jeleniej Górze na zakup 
ocieplanych bud dla psów na zimę.

Dzieci z naszego przedszkola 
nie pozostały obojętne na krzywdę 
i cierpienie bezdomnych zwierząt i 
z chęcią i wielkim zaangażowaniem 
przynosiły drobne monety groszo-
we. Po zakończeniu tej szlachetnej 
akcji dokonano podliczenia wszyst-
kich zebranych monet i okazało się, 
że dzieci z naszego przedszkola ze-
brały sumę 577,37 zł oraz 123,36 zł 
ze sprzedaży aluminiowych puszek, 
co razem daje 700,73 zł. 

Akcja „Góra Grosza” jest dobrym 
przedsięwzięciem wychowawczym, 
gdyż pozwala uświadomić dzieciom 

W przedszkolu pracowicie i aktywnie

Trochę inne jasełka
20 grudnia 2012 r. przedszkolaki 

z grupy „Kotki” przedstawiły Jasełka 
dla rodziców i zaproszonych gości,  
wśród których obecni byli Burmistrz 
Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik, 
Przewodniczący Rady Miasta Robert 
Skrzypek oraz bibliotekarka pani 
Jolanta Kuczyńska. Oprócz trady-

Zaśpiewali na rynku…
16 grudnia starszaki z grupy 

„Kotki” i „Gumisie” wystąpiły 
na rynku ze śpiewając pastorałki  
i kolędy. Występ został nagrodzony 
brawami, a na dzieci czekał Mikołaj  
z cukierkami. 

…i w M-GOK
9 stycznia przedszkolaki z grupy 

„Kotki” i „Gumisie” wystawiły jaseł-
ka w M-GOK dla babć, dziadków, 
wujków i cioć oraz zaproszonych 
emerytów. Dzieci na scenie poczuły 
się jak prawdziwi aktorzy, prezentu-
jąc swoje umiejętności wokalne i ak-
torskie. Gościom bardzo podobały 
się występy przedszkolaków.

Monika Smykowska, Monika Głowacka

fakt, iż oddając choćby jeden grosz 
można przyczynić się do zrealizowa-
nia wielkich i szlachetnych czynów 
na rzecz pokrzywdzonych przez los 
zwierząt. Wszystkim ofiarodawcom 

serdecznie dziękujemy. 

Oprac. Elżbieta Dubaniewicz

Rankiem 6 grudnia 2012 r. do 
przedszkola przybył wyczekiwany 
od dawna przez wszystkie dzieci 
gość, a mianowicie św. Mikołaj. Za-
nim jedna pojawił się na sali, dzieci 
obejrzały przedstawienie zatytuło-
wane „W oczekiwaniu na świętego 
Mikołaja” przygotowane przez gru-
pę „Motylki”. I wreszcie pojawił się 
we własnej osobie święty Mikołaj, 
w pięknej zimowej scenerii, strze-
pując biały puch z butów, wszedł 
na salę dzwoniąc głośno srebrnym 
dzwonkiem. Dzieci przywitały go 
piosenką oraz tańcem w wykonaniu 
„Biedroneczek”, po czym Mikołaj 
odwiedzał po kolei każdą z grup, 
rozdając dzieciom prezenty, jak 
również pozując do pamiątkowego 
zdjęcia. 

Święty Mikołaj 
w przedszkolu

Monika Smykowska, Monika Głowacka

cyjnych scen z narodzenia Jezusa 
wystąpiły śnieżynki, które tańcząc  
w rytm melodii Czajkowskiego  
i sypiąc śniegiem uświetniły przed-
stawienie. Występ został nagrodzony 
gromkimi brawami, a na zakończenie 
błyskom flesza z aparatu nie było 
końca (fot. na stronie 15).

Elżbieta Dubaniewicz
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Niezapomniane jasełka

W Szkole Podstawowej w Gryfowie.

W Oddziałach Zerowych przy ul. Przedszkolaków.

W Przedszkolu przy ul. Młyńskiej.



21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy w Gryfowie
(więcej na str. 3)


