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Barwny orszak Trzech Króli

Uroczystość z okazji święta Trzech Króli w świetlicy w Uboczu

Wzruszająca, pełna dobrych słów i życzeń wspaniała wigilia zorganizowana przez PKPS.
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Święto Objawienia Pańskiego, w Polsce 
nazywane świętem Trzech Króli, jest jednym  
z pierwszych świąt ustanowionych przez Kościół, 
tak więc 6 stycznia 2014 roku ulicami Rząsin  
i Ubocza przeszedł Orszak Trzech Króli. Zakoń-
czyło zaś wraz z harcerzami, wspólne kolędo-
wanie. Podobne uroczystości odbyły się także  
w kilkuset innych polskich miastach.

Już po raz drugi spod kościoła pod wezwaniem 
Matki Bożej Ostrobramskiej w Rząsinach ruszył 
Orszak Trzech Króli. Całą uroczystość, poprze-
dzoną modlitwą Anioł Pański, rozpoczęła Eu-
charystia o godzinie 12:00, koncelebrowana przez 
proboszcza Krzysztofa Żmigrodzkiego i księdza 
Michała Marszałka z Gryfowa Śląskiego. W Mszy 
Św. oprócz parafian i ich gości: Starosta Powiatu 
Lwóweckiego Józef Stanisław Mrówka, Burmistrz 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek, 
z kilkoma radnymi oraz delegacje miast Bischo-
fswerda w Niemczech i Raspenawa w Czechach.

Ksiądz proboszcz Krzysztof Żmigrodzki przy-

witał przybyłych gości i serdecznie podziękował 
wszystkim za przybycie oraz powiedział znamien-
ne słowa do społeczności rząsińskiej, że gdyby 
Jezus miał się na nowo narodzić, to na pewno brał 
by parafię Rząsiny pod uwagę i znalazłaby się na 
pewno w pierwszej dziesiątce.

Wszyscy uczestnicy otrzymali korony i śpiew-
niki i tak przystrojeni po uformowaniu szyku 
orszakowego ze śpiewem kolęd na ustach, które 
wspaniale prowadziła p. Małgorzata Zaparta, Anna 
Mikos i Agata Deptuła ruszyli w kierunku Ubocza. 
Nie zabrakło również oryginalnych strojów z epoki 
Chrystusa, chociażby postaci Trzech Króli, których 
zagrali radny Witold Mikos, dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej im Bł. Ks. Alojsa Andrickiego  
w Rząsinach Tadeusz Deptuła oraz sołtys Wolbro-
mowa Eugeniusz Kumoś. W barwnym, licznym  
i rozśpiewanym marszu pełnym dzieci, harcerskiej 
i szkolnej młodzieży, licznych małżeństw oraz 
dorosłych i starszych orszak przybył do świetlicy  
w Uboczu, gdzie czekał na każdego ciepły posiłek, 
herbata i kawa przygotowanych przez uboczan.

Po przywitaniu wszystkich gości przez orga-
nizatorów orszaku i po wzruszających życzeniach 
księdza proboszcza Krzysztofa Żmigrodzkiego 
wszyscy na sali podzielili się opłatkiem. Trady-
cyjnie zostały przedstawione jasełka bożonaro-
dzeniowe. Na scenę wyszły ze swoimi jasełkami, 
przystrojone odpowiednio do swoich ról, dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Rząsinach, które przy-
gotowała p. Małgorzata Zaparta. Scenki z historii 

Orszak Trzech Króli 2014 w Rząsinach

narodzenia pańskiego przeplatane były wspólnie 
śpiewanymi kolędami. Po gromkich oklaskach na 
scenę wstąpiła 1. Drużyna Rząsińska, której insce-
nizacja jasełek ze swoistym poczuciem humoru, 
nagrodzona została dużymi brawami. Całość  
i zarazem zakończenie orszaku zwieńczyły kolędy 
subtelnie wyśpiewane przez harcerki z 2. Drużyny 
Rząsińskiej, przy akompaniamencie Krzysztofa, 
Bartka i Agaty Ganczarskich oraz Maćka Danie-
leckiego.

Wszyscy powrócili do swoich domów z uśmie-
chem na ustach i radością w sercu. 

Śmiało można zacytować za K. K. Baczyńskim, 
który pisał w wierszu „Ballada o Trzech Królach”:

„Więc już w wielkim pokoju wracali, 
kołysani przez zwierzęta jak przez sny.
…..
Powracali, pośpieszali z wysokości 
trzej królowie nauczeni miłości.”

20 grudnia w sali M-GOK odbyła się uroczysta 
wigilia, której organizatorem był Zarząd Miejsko-
-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. 
Przy pięknie udekorowanych stołach zasiadło licz-
ne grono gryfowskich seniorów wraz z zaproszo-
nymi gośćmi. W uroczystości uczestniczyli m.in.: 
burmistrz Olgierd Poniźnik oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Robert Skrzypek. W okolicznych 
wystąpieniach goście życzyli seniorom wesołych 
świąt Bożego Narodzenia, długich lat w zdrowiu 
oraz jak najmniej trosk.

 Następnie odbyło się tradycyjne łamanie 
opłatkiem, które wywołało wiele wzruszeń wśród 
uczestników spotkania. Uroczystość zorganizo-
wano dzięki wytężonej pracy wielu osób, którym 
z serca dziękował prezes zarządu PKPS Stanisław 
Dasiak. Szczególne podziękowania skierował do 
pań: Ludmiły Góralskiej, Celiny Krzemińskiej, 
Romany Kuczerawej, Marii Wojcieszko, Krysty-
ny Grzegorek, Basi Białojańskiej wraz z synem 
Bartkiem, Uli Długosz, które, jak podkreślił pre-
zes, swoim wieloletnim zaangażowaniem i pracą 
na rzecz działalności Klubu Seniora i Zarządu 
Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej sprawiają, że z roku na rok poszerza się 
grono sympatyków stowarzyszenia.

Wieczerza 
Wigilijna 

u Seniorów

Dyrekcja i grono pedagogiczne 
Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim

serdecznie zapraszają rodziców 
uczniów klas III gimnazjum 

na spotkanie informacyjne 
w sprawie kierunków kształcenia 

w roku szkolnym 2014/2015

29 stycznia (środa) o godz. 17.00 

w budynku szkoły przy 
ul. Wojska Polskiego 20 w sali nr 15.

Dorota Białek

P.
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W sobotę 21 grudnia Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury zaprosił na ŚWIĄTECZNE RODZINNE 
SPOTKANIE PRZY GRYFOWSKIEJ CHOINCE. Podczas tegorocznego wydarzenia wystąpili: Zespoły 
Folklorystyczne „Rząsinianki” oraz „Gryfowianie” oraz sekcja wokalna z Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury. Zebrane na placu ratuszowym dzieci oraz ich rodziców rozbawiał Teatr GULIWER z Zielonej 
Góry w niemal trzygodzinnym spektaklu „Magiczna choinka, czyli co się stało ze Świętym Mikołajem”. 
Było mnóstwo wspólnej zabawy, śmiechu oraz słodkości rozdawane przez prawdziwego św. Mikołaja.  
W trakcie występów w podcieniach gryfowskich arkad trwał Jarmark Bożonarodzeniowy. Twórcy ręko-
dzieła sprzedawali własne wyroby związane z tematyką świąt. A było w czym wybierać: bombki, choinki, 
pierniki, stroiki, kartki świąteczne i wiele innych ozdób i wyrobów świątecznych. Mimo przejmującego 
zimna mogliśmy wszyscy w ten dzień naprawdę poczuć magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dziękujemy wszystkim występującym podczas kolędowania oraz 
wystawcom którzy wzięli udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym. Szczególnie gorąco dziękuję Pani Te-
resie Polesiak z Gminnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gryfowie Śląskim za ogrom wsparcia przy 
organizacji prezentacji produktu lokalnego.

Wieści 
z M-GOK

Z ogromną radością informuję, że Tosia 
Karnicka – uczestniczka zajęć naszej pracowni 
– została nagrodzona III miejscem w konkur-
sie plastycznym Anioł, zorganizowanym przez 
Ośrodek Kultury w Radkowie koło Kłodzka. Ser-
decznie gratuluję i życzę podobnych sukcesów 
wszystkim uczestnikom : )

Znów nagroda 
w Dziecięco-Młodzieżowej 

Pracowni Plastycznej M-GOK 

Aukcja

Świąteczne spotkanie przy gryfowskiej choince

Dziecięco-Młodzieżowej Pracowni Plastycz-
nej M-GOK zakończona sukcesem w postaci 522 
zł. Zważywszy, że cena wywoławcza prac rozpo-
czynała się już od 5zł, to ogromny sukces i rekord 
dotychczasowych aukcji. Przypomnę, że uzyska-
ne środki w całości przeznaczane są na edukację 
artystyczną naszych uczestników: byliśmy już  
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i na Pa-
noramie Racławickiej tamże. Żywego kontaktu ze 
sztuką nie jest w stanie zastąpić najlepszy album  
z malarstwem, ani internet. Poza tym nasze wy-
jazdy są integracyjne: uczestniczą w nich zarów-
no dzieci niepełnosprawne, jak i chętni rodzice. 
To wszystko sprawia wspaniałą atmosferę do po-
znawania sztuki współczesnej i dawnej. Z całego 
serca dziękuję wszystkim licytującym za wsparcie 
naszej inicjatywy. Nabyte dzieła będą wspaniałą 
pamiątką umieszczoną na ścianie lub niepo-
wtarzalnym prezentem, opatrzonym podpisem 
lub nazwiskiem autora. Do zobaczenia za rok! 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Gryfowie Śląskim

zaprasza na

KONCERT KOLĘD 
I PASTORAŁEK

w wykonaniu 
Kwartetu EVVIVA L’ARTE z Wrocławia

Koncert pod Patronatem Burmistrza Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski Olgierda Poniźnika 
oraz Proboszcza Parafii Św. Jadwigi Śląskiej 

Ks. Krzysztofa Kurzei

Wydarzenie odbędzie 
się 26 stycznia (niedziela) o godz. 

16.00 w Kościele Parafialnym 
pw. Świętej Jadwigi Śląskiej 

w Gryfowie Śląskim.

Serdecznie zapraszamy!
Więcej na: www.mgok.gryfow.pl

INFORMACJA
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury informuje, 

że Zarząd Związku Kombatantów RP i BWP oraz 
Związku Inwalidów Wojennych RP dyżuruje  
w piątki w godz. 9.00-12.00. 

Natomiast składki kombatanckie można 
opłacać u księgowego M-GOK od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00 – 15.00 (I piętro budynku 
M-GOK). W razie wątpliwości prosimy o wcze-

instruktor Marzena Staliś

śniejszy kontakt pod nr tel. 75 78-12-900 
Podajemy również obowiązujące wysokości składek:
Związek Kombatantów RP i BWP:
– członkowie zwyczajni – 48,00 zł
– podopieczni – 36,00 zł 
Związek Inwalidów Wojennych RP:
– członkowie zwyczajni – 70,00 zł
– podopieczni – 48,00 zł

Anna Domino

Pełnomocnik Związku Kombatantów
Wiesław Kutni
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wraz z ob-
jazdowym Kinem Orange zapraszają na projek-
cie najnowszych produkcji wchodzących w tym 
miesiącu do kin! Już 2 lutego (niedziela) br. sala 
widowiskowa M-GOK zmieni się w salę kinową. 

W repertuarze:
1. „Skubani 3D”
Nagrodzony Oscarem producent 
„SHREKA" zaprasza na szaloną 
podróż w czasie w towarzystwie 
dwóch niedopasowanych indy-
ków, które sprawią, że już żaden 
człowiek nie zrobi im koło pióra.
 Film animowany/ familijny.
Cena biletu: 15 zł normalny,  
13 zł grupowy

2. „Biegnij, chłopcze, biegnij” 
Oparta na prawdziwych wyda-
rzeniach historia chłopca, który 
nigdy nie stracił nadziei i doko-
nał rzeczy niemożliwych.
Dramat/historyczny/edukacyjny.
Cena biletu: 12 zł normalny, 
10 zł grupowy

3. „47 Roninów 3D”
Megaprodukcja pokazująca prze-
piękną historię Japonii, wielki 
powrót Keanu Reevesa! Grupa 
samurajów postanawia zemścić 
się na bezwzględnym szogunie 
za haniebną śmierć swojego mi-
strza.
Fantasy/akcja/dramat. Cena biletu: 15 złotych

4. „Pod Mocnym Aniołem”  
reż. Wojtka Smarzowskiego 
(„Drogówka”, „Wesele”, „Róża”, 
„Dom zły”) wraz ze stale współ-
pracującą z nim plejadą gwiazd 
– m.in. Robert Więckiewicz, 
Marcin Dorociński, Marian 
Dziędziel, Julia Kijowska, Arek Jakubik i Kinga 
Preis – powraca na ekrany kin z wstrząsającą 
opowieścią o nałogu i usilnych próbach uwolnie-
nia się od niego.
Dramat. Cena biletu: 12 zł,

Projekcje odbędą się 2 lutego na Sali Widowi-
skowej M-GOK przy ul. Kolejowej 33a. 
Godziny projekcji:
13.00 – SKUBANI
15.00 – Biegnij chłopcze, biegnij
17.00 – 47 Roninów
19.30 – Pod Mocnym Aniołem

Więcej informacji na KinoOrange.pl oraz 
www.mgok.gryfow.pl. Zapraszamy! 

 Anna Domino

Kino Orange 
w Gryfowie Śląskim!

Poszukiwacze skarbów i wszelkich tajemnic 
z okresu II wojny światowej, zawsze zastanawiali 
się czy w budynku o dużej kubaturze oddalonym 
niespełna kilometr od Gryfowa Śląskiego kryją 
się jakieś tajemnice i sekrety. Mowa tutaj o byłym 
sanatorium przeciwgruźliczym, późniejszym 
szpitalu im „Hugo Kołłątaja”. W ostatnich mie-
siącach wojny zwożono tam rannych żołnierzy 
niemieckich biorących udział w walkach o Lubań 
Śląski, potem do 1946 roku stacjonowali w nim 
żołnierze radzieccy. Tak w skrócie można opo-
wiedzieć historię sanatorium o niemieckiej na-
zwie „Birkenhof ”. Czy budynki sanatorium kryją 
swoją tajemnicę ? Oczywiście że tak i to niejedną. 
Ostatnio prowadzone proste prace konserwa-
torskie spowodowały wypadnięcie z framugi 
naprawianych drzwi, gazety z 5 listopada 1931 
roku. „Berliner Lokal Anzeiger” – przywieziony 
zapewne przez kuracjusza po przeczytaniu został 
użyty jako izolacja. Co to za odkrycie – powiedzą 
niektórzy. Jednak nie należy tego lekceważyć. 
Na wielką historię składają się takie właśnie 
małe odkrycia. Wielkie więc podziękowania dla 
pracowników obiektu, a szczególnie dla panów 
Zbigniewa Opolskiego i Marka Kuli oraz pani 
Urszuli Magi, którzy zawiadomili Towarzystwo 
Miłośników Gryfowa o znalezisku. Gazeta prze-
leżała 83 lata w niezłym stanie i jest taką swo-
istą kapsułą czasu. Gdy na świecie zmieniały się 
ustroje i władze, ona czekała schowana za framu-
gą drzwi na swój czas. O czym więc donosił „Ber-
liner Lokal Anzeiger” w dniu 5 listopada 1931 
roku? Oprócz reklam, które zachwalały tanie 
zimowe płaszcze po 48 marek i koszul po 4,50, 

a także spraw kryminalnych (drastyczny tekst pt. 
„Zabił żonę siekierą w czasie snu i uciekł''), były 
też poruszane poważniejsza tematy, jak np. w ar-
tykule pt. „ Związkowcy walczą o obniżenie cen 
chleba”. Tym żył świat w roku 1931. Sanatorium 
„Birkenhof ” uchyla powoli swoje tajemnice, 
przykładem niech będzie remont dachu, w trak-
cie którego znaleziono magazynek do pistoletu. 
Ciekawy jest też okres od 1946 do 1956 r. Wtedy 
to w sanatorium przeciwgruźliczym zatrudniali 
się ludzie pragnący zejść z oczu Urzędowi Bez-
pieczeństwa. Byli to zarówno członkowie pra-
wicowych organizacji wojskowych walczących 
z narzuconym ustrojem komunistycznym, jak  
i dawni kolaboranci współpracujący w czasie 
wojny z okupantem niemieckim. Być może do-
wody ich działalności – zapiski, archiwa, broń 
leżą i czekają na odkrycie w swoich schowkach, 
w nie do końca spenetrowanych murach sanato-
rium „Birkenhof ”. Jan Wysopal

Małe skarby i wielkie tajemnice

Pamiętacie państwo słynną, tajemniczą, budzącą niegdyś spore emocje Niewidzialna Rękę? „Nie-
widzialna Ręka to także ty” – to hasło uczyło nas współczucia, empatii, nawyku pomagania. Pojawiała 
się zawsze w niedzielę w okolicach godz. 10.00 na biało-czarnym wówczas ekranie. Dzisiaj ogłaszamy 
więc, że „Szlachetna Paczka to także my”. Uczniowie ZSOiZ w Gryfowie dołączyli do grona darczyń-
ców tej cennej akcji. Nikogo nie trzeba było specjalnie namawiać, a dodać należy, że to młodzież była 
inicjatorem całego przedsięwzięcia. To oni znaleźli rodzinę, dla której zdecydowali się zorganizować 
pomoc. Cichutko, bez zbędnego hałasu, ale skutecznie, przygotowano paczkę, pakę właściwie. Szcze-
gólnie cieszy zaangażowanie słuchaczy Liceum dla Dorosłych, którzy cudownie dopięli całe zadanie 
do szczęśliwego końca. Z relacji koordynatora Szlachetnej Paczki wiemy, że sprawiliśmy radość obda-
rowanym. To najważniejsze.

Szlachetna Paczka to także my

Małgorzata Szczepańska

Pan Marek Kula wskazuje miejsce skąd wypadła 
gazeta „Berliner Lokal Anzeiger”.
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Opłaty roczne

W związku z przekazaniem administrowania 
cmentarzami komunalnymi, położonymi w so-
łectwach: Krzewie Wielkie, Młyńsko i Ubocze 
Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim od 
dnia 1 stycznia 2014 roku, przypomina się o obo-
wiązku uiszczenia opłat za wykupienie miejsca 
pod istniejącymi grobami na okres 20 lat oraz za 
rezerwację miejsc grzebalnych. 

Zgodnie z podjętym cennikiem opłat, usta-
lono ceny za korzystanie z cmentarzy komunal-
nych oraz za usługi świadczone na cmentarzach 
w następujących wysokościach (ceny podane są 
w kwotach brutto):
1. Wykupienie miejsca pod grób na 20 lat: 
a) grób ziemny (urna) – 259,20 zł,
b) grób głębinowy – 432,00 zł,
c) grobowiec – 432,00 zł.
2. Rezerwacja miejsca na 20 lat:
a) za pierwsze miejsce i każde następne  
– po 259,20 zł,
a) grób głębinowy – 432,00 zł,
b) grobowiec – 432,00 zł.
3. Opłaty za grób dziecka (do 6 lat) wynoszą 50% 
opłaty podstawowej.

Opłaty należy uregulować w terminie do dnia 
30 czerwca 2014 roku. 

W tym celu prosimy o kontakt z biurem ad-
ministracji cmentarzy z siedzibą w Zakładzie Bu-
dżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 42 
osobiście lub telefonicznie pod nr 75 78-13-484.

 Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 
651 ze zmian.), przypomina się użytkownikom 
wieczystym o obowiązku uiszczenia należności z 
tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Opłaty za dany rok należy uiścić najpóźniej 
do dnia 31 marca na konto Gminy Gryfów Ślą-
ski nr 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106 lub w 
kasie tut. urzędu. 

Opłaty za groby

Sylwia Cichońska

Komunikat

6 stycznia 2014r. w gryfowskim Ratuszu odbyło się spotkanie miast partnerskich Bischofswerdy, 
Raspenavy i Gryfowa Śląskiego. Delegacji Bischofswerdy przewodniczył Andreas Erler – nadbur-
mistrz, Raspenavy – Jaromír Hanzl – wicestarosta oraz Gryfowa Śląskiego – Olgierd Poniźnik – bur-
mistrz. Na początku spotkania złożono sobie życzenia noworoczne, następnie każdy z przewodniczą-
cych delegacji złożył informacje o realizacji zadań w 2013 r. w swoich miastach oraz zamierzeniach 
w 2014 r.

W spotkaniu ze strony Gryfowa Śląskiego uczestniczyli: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Dyrektor Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Gimna-
zjum, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz pracownicy Urzędu – Sekretarz 
Gryfowa Śląskiego, inspektorzy do spraw infrastruktury społecznej, promocji gminy.

Po blisko dwugodzinnej dyskusji uzgodniono wspólny plan pracy miast partnerskich tworzący 
kalendarz różnych spotkań i imprez. Wiodące tematy tego planu to współpraca w zakresie zwalczania 
narkomanii, ekologii, promocja regionów poprzez wspólne spotkania zespołów folklorystycznych  
i lokalnych twórców ludowych, ochrony przeciwpożarowej poprzez wspólne zawody, sportu i rekre-
acji dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy historycznej o swoich regionach.

Uczestnikami ww. działań są głównie uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, 
strażacy, dorośli mieszkańcy chcący aktywnie spędzać wolny czas i otwarci na pozyskiwanie wiedzy 
m.in. historycznej.

Po zakończeniu spotkania delegacje udały się do Rząsin, gdzie o godz. 12:00 uczestniczyliśmy we 
Mszy Świętej z okazji Święta Trzech Króli. Po Mszy Św. uformował się orszak Trzech Króli, który 
przemaszerował z Rząsin do świetlicy wiejskiej w Uboczu.

Na zakończenie spotkania pokazano niemieckim i czeskim gościom Wielospecjalistyczną Przy-
chodnię Zdrowia w Gryfowie Śląskim. Żegnając się z partnerskimi delegacjami życzyliśmy sobie 
wzajemnie dużo sukcesów w nowym 2014 roku a przede wszystkim pełnej realizacji uzgodnionego 
wcześniej planu współpracy.

Spotkanie miast partnerskich

Tradycyjnie pod koniec roku odbyły się zebra-
nia mieszkańców 7 sołectw Gminy Gryfów Śląski 
z burmistrzem Olgierdem Poniźnikiem, pracow-
nikami Urzędu Gminy i Miasta oraz komendan-
tem Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim.  
W niedzielę 8 grudnia odbyły się trzy zebrania – 
w Rząsinach, w Wolbromowie i w Uboczu. Kolej-
ne cztery zebrania przeprowadzono w niedzielę 
15 grudnia w Młyńsku, w Proszówce, w Wieży  
i w Krzewiu Wielkim. We wszystkich zebraniach 
uczestniczyli panie i panowie sołtysi wraz z Ra-
dami Sołeckimi. Tematyka wszystkich zebrań 
była jednakowa – omówienie projektu budżetu 
gminy i miasta na 2014 r. ze szczególnym pod-
kreśleniem zadań, jakie będą realizowane w da-
nym sołectwie, prezentacja planu działania Rady 
Sołeckiej w 2014 r., ocena stanu bezpieczeństwa 
w sołectwie oraz sprawy bieżące sołectwa.

 
Najczęściej poruszanymi tematami w sprawach 
bieżących sołectw były: 
• poprawa stanu dróg dojazdowych do pól, 

• drożność przepustów, 
• wałęsające się bezpańskie psy we wsiach, 
• poprawa oświetlenia ulicznego, 
• gospodarka odpadami komunalnymi – 
szczególnie braki w wyposażeniu gospodarstw 
domowych w pojemniki na odpady, 
• przejazdy po drogach wiejskich ciężkich 
samochodów – szczególnie przewożących 
drewno z lasów, 
• wycinka drzew i obcinanie gałęzi, 
• naprawa znaków drogowych i montaż nowych, 
• budowa świetlicy wiejskiej w Młyńsku, 
• remont drogi powiatowej w Młyńsku oraz 
odcinek drogi Młyńsko – Proszówka, 
• niebezpiecznie szybko jeżdżący przez 
wioski kierowcy – szczególnie młodzi.

Frekwencja na zebraniach była różna, od 
bardzo niskiej (8 osób) do dobrej (56 osób). 
Na zakończenie zebrań, burmistrz Olgierd Po-
niźnik złożył obecnym najserdeczniejsze życze-
nia świąteczne i noworoczne.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski informuje wszystkich Przed-
siębiorców z terenu Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski, którzy posiadają ważne 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu, że  
z dniem 31 stycznia 2014 roku upływa 
termin złożenia oświadczeń o wysokości 
sprzdaży (brutto) alkoholu za rok 2013  
i wpłaty I raty za zezwolenie (II rata do 
31 maja, III rata do 30 września). 

Wszelkie informacje udzielane są 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gryfo-
wie Śląskim, Rynek 1, pok. Nr 18, tel. 
757813403. 

Zebrania wiejskie



STYCZEŃ 2014  KURIER GRYFOWSKI 7

Na sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 30 grudnia 2013 r. wręczono statuetkę „Społecznika 
Roku 2013” Janowi Wysopalowi. 

Pan Jan Wysopal jest pomysłodawcą i organizatorem historycznych wycieczek po Gryfowie Ślą-
skim opisujących walory naszego miasta w Kurierze Gryfowskim „W niedzielę po kościele”. Promuje 
nasze miasto na stronie internetowej „Przyjaciele Miasta Gryfowa”, której jest założycielem, wzbudza-
jąc zainteresowanie tą tematyką wielu obecnych i byłych mieszkańców Gryfowa. Jest również pomy-
słodawcą i realizatorem okazjonalnego czasopisma historycznego „Hejnalista”, opisującego historię 
naszej miejscowości w czasach Wojny Trzydziestoletniej oraz zapomnianej bitwy w Gryfowie z cza-
sów wojen napoleońskich. Uhonorowany tytułem „Społecznika Roku 2013” był organizatorem wielu 
wystaw zdjęciowych związanych tematycznie z Gryfowem: „Zaginiona flota”, „Chłopaki z ręcznej 
paki”, Dzieciństwo w Gryfowie 1945-1995”, „Była sobie fabryka” czy „Skazani na azbest”. Ponadto Jan 
Wysopal jest współzałożycielem i Prezesem Gryfowskiego Towarzystwa Cyklistycznego promującego 
aktywny styl życia wśród mieszkańców, organizując wycieczki rowerowe „Zawsze w niedzielę, zawsze 
z gryfowskiego rynku, zawsze o 10.00”. 

Serdecznie gratulujemy.

Społecznik Roku 2013

Dobiega końca realizacja projektu pn.: „Od-
nowa budynków w ramach rewitalizacji miasta 
Gryfów Śląski”. Gmina Gryfów Śląski złożyła 
już wniosek o płatność końcową i czeka na wy-
płatę drugiej i ostatniej transzy dofinansowania. 
W grudniu 2013 r. na konta 13 wspólnot miesz-
kaniowych zostało przekazane dofinansowanie 
w wysokości 690 323,93 PLN. Projekt był reali-
zowany w ramach Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2014.

Do programu rewitalizacji przystąpiło 13 
wspólnot mieszkaniowych, które otrzymały 
wsparcie ze środków unijnych na wykonanie 
następujących prac:
• Wspólnota Mieszkaniowa ul. Partyzantów 8: 
Remont pokrycia dachowego, stolarki okiennej, 
przemurowanie kominów z cegieł, wymiana ry-
nien, montaż instalacji odgromowej, uzupełnie-
nie włazów i ław kominiarskich (Zarząd: Dariusz 
Wojciechowski, Krystyna Waśko);
• Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 
ul. Kolejowa 65-66: Ocieplenie budynku, re-
mont elewacji, remont klatek schodowych oraz 
wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe 

(Przewodnicząca Zarządu: Aleksandra Atrachi-
mowicz);
• Wspólnota Mieszkaniowa „KLON” ul. Rzecz-
na 24 A 59-620 Gryfów Śląski: Wymiana dachu, 
rynien, odbudowa kominów wentylacyjnych, 
uzupełnienie opierzenia, instalacja odgromowa 
(Zarząd: Marek Lewandowski, Joanna Małosz-
czyk);
• Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolejowa 28 A: 
Wymiana poszycia dachu, remont schodów 
wejściowych (Zarząd: Joanna Przywarta, Alicja 
Musiał);
• Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wąska 1: Wy-
miana poszycia dachu, remont elewacji (Zarząd-
ca: Piotr Wolniewicz);
• Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 11-12: 
Wymiana poszycia dachu, remont elewacji (Za-
rządca: Piotr Wolniewicz);
• Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolejowa 25: 
Wymiana poszycia dachu, wykonanie izolacji 
pionowych, wykonanie drenażu opaskowego, 
remont elewacji (Zarządca: Piotr Wolniewicz);
• Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 3: Wy-
miana poszycia dachu, remont elewacji (Zarząd-

ca: Piotr Wolniewicz);
• Wspólnota Mieszkaniowa ul. Polna 1a: Wy-
miana poszycia dachu, przebudowa kominów 
(Zarządca: Aleksandra Dietrich);
• Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolejowa 30: 
Wymiana poszycia dachu, przebudowa kominów 
(Zarządca: Aleksandra Dietrich);
• Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolejowa 29: 
Wymiana poszycia dachu, przebudowa kominów 
(Zarządca: Aleksandra Dietrich);
• Wspólnota Mieszkaniowa „TRÓJKA” ul. 
Lwowska 21: Remont elewacji budynku wraz  
z jego ociepleniem (Zarządca: Piotr Wolniewicz);
• Polska Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lubań-
ska 49: Remont elewacji budynku (Przewodni-
czący Zarządu: Bolesław Malinowski). 

Dane dotyczące projektu: 
• data rozpoczęcia 
realizacji projektu: 06.11.2009 r.
• data rozpoczęcia rzeczowej 
realizacji projektu: 07.10.2009 r.
• data zakończenia rzeczowej 
realizacji projektu: 04.06.2012 r.
• całkowita wartość projektu: 
1 945 396,32 zł,
• kwota wydatków 
kwalifikowanych: 1 577 973,37 zł,
• kwota dofinansowania: 787 408,72 zł,
• procent dofinansowania: 49,90%,

FINALIZACJA PROJEKTU PN.: 
„ODNOWA BUDYNKÓW W RAMACH REWITALIZACJI MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI”

Sekretarz Gminy i Miasta Jerzy Andrzejczak

Dariusz Majchrowski
Bartłomiej Cybulski

PODZIĘKOWANIE
W imieniu mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Partyzantów 8 serdecz-

nie dziękuję panom Dariuszowi Majchrowskiemu i Bartłomiejowi Cybulskie-
mu z Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim za profesjonalną pomoc przy 
pracy nad wnioskiem w ramach projektu pn.: „Odnowa budynków w ramach 
rewitalizacji miasta Gryfów Śląski”.

Prezes zarządu Dariusz Wojciechowski

Wyrazy głębokiego współczucia 
rodzinie i najbliższym zmarłego 

Mieczysława Czarneckiego 

składa Beata Mgłosiek z rodziną

INFORMACJA
Od stycznia 2014 roku 

Apteka Busola przy 
ul. Akacjowej będzie czynna w każdą 
niedzielę w godzinach 10.00-14.00.
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Rada gminy Gryfów Śląski zdecydowała jak 
będą wyglądały wydatki i dochody w 2014 r. Pro-
jektowane dochody przyszłorocznego budżetu 
wynoszą 22.551.538.20 
Największe wpływy do budżetu stanowić będą:
• podatek dochodowy od osób fizycznych  
– 4.410.407 zł.
• podatek od nieruchomości – 3.100.000 zł.
• subwencja oświatowa – 4.447.571 zł.
• subwencja wyrównawcza – 3.183.000 zł.

Należy podkreślić, że 2014 r. jest kolejnym ro-
kiem, w którym gmina Gryfów Śląski nie zamie-
rza zaciągać kredytów. Stan zadłużenia gminy na 
koniec 2014 r. stanowić będzie 25,7% w stosunku 
do planu dochodów 2014 r. Dzieje się tak po to, 
aby jak najszybciej przygotować się do absorpcji 
środków unijnych na 2014-2020
Wydatki w przyszłorocznym budżecie wynoszą 
22.886.302.20 zł.
Z najważniejszych zadań inwestycyjnych ujętych 
w przyszłorocznym budżecie wymienić należy 
• odnowienie płyty Rynku 1.092.919 zł.
• wykonanie prac konserwatorskich zabytkowej 
fontanny – 41.589 zł.

Pozostałe środki na te 2 zadania gmina zamierza 
pozyskać ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego. O środki z tych podmiotów gmi-
na zamierza aplikować również na modernizację 
centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Gryfowie 
Śląskim oraz przygotowanie dokumentacji na mo-
dernizację stacji uzdatniania wody.

Z wydatków remontowych w gminie planowane są:
• remont drogi 310 w Uboczu
• remont drogi ul. Bocznej i od ul. Glinianej do 
ul. Sikorskiego 

Planowana jest także odnowa urządzeń małej 
architektury w parku im. Adama Mickiewicza

W zamierzeniach inwestycyjno-remonto-
wych gmina zamierza także pozyskać środki  
z WFOGR na odbudowę drogi w Wieży, a także 
na 5 zadań w ramach usuwania skutków powo-
dzi z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  
z Warszawy.
Zgłoszono 5 zadań w tym:
• przebudowę ul. 7 Dywizji wraz z przebudową 
kanalizacji deszczowej
• przebudowę skarpy ul. Zielonej
• przebudowę drogi gminnej w Uboczu 400 m
• przebudowę ciągu dróg ul. Rybnej i Garbarskiej
• przebudowę drogi 700 m w Wieży

Na wszystkie ww. zadania niezbędne są do przy-

gotowania dokumentacje, które gmina musi pokryć 
ze środków własnych. Szacunkowe koszty tych do-
kumentacji to 40 tys. zł.

Gmina musi także zaplanować przygotowanie 
dokumentacji m.in. na zadania, które będą realizo-
wane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej. 
Z innych ważnych zadań 2014 wymieniane są także:
• pójście od 1 września 2014 r. 6 latków do szkół 
(gmina musi się do tego przygotować mając na 
względzie, że klasy nie mogą być liczniejsze niż 25 
dzieci)
• uruchomienie 30 września 2014 r. wspólnym 
wysiłkiem zainteresowanych gmin schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Lubaniu.
• wdrażanie strategii gminy (2014 r. będzie pierw-
szym rokiem wdrażania strategii rozwoju gminy, 
która powstała dzięki zaangażowaniu mieszkańców 
oraz zespołu pracującego pod kierownictwem se-
kretarza Jerzego Andrzejczaka).

Zatwierdzono budżet

Na pytanie, jaki był miniony rok, odpowiada 
burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd 
Poniźnik.

– Nie jestem od oceny mijającego roku, ocenią 
go wyborcy, którzy najlepiej wiedzą jak pracuje 
samorząd, a szczególnie burmistrz i dadzą temu 
wyraz podczas wyborów w listopadzie tego roku. 

Generalnie był on bardzo dobry, ale można po-
wiedzieć, że były także i sytuacje trudne, związane 
z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 
Dobry był szczególnie w zakresie ochrony zdrowia, 
ponieważ po wielu latach podjęliśmy historycz-
na decyzję o budowie nowoczesnej przychodni 
zdrowia przy współpracy z panią Zofią Barczyk, 
dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ 
w Zgorzelcu. I to jest chyba największy sukces tej 
kadencji i tego roku. 1 stycznia 2013 roku wy-
startowała nocna i świąteczna pomoc medyczna, 
która została zakontraktowana na trzy lata i bar-
dzo się cieszę, że o każdej porze nocy i dni świą-
tecznych nasi pacjenci mogą z niej korzystać. Na 
to czekaliśmy wiele lat. Natomiast 2 stycznia 2013 
roku wystartowała podstawowa opieka zdrowotna 
z trzema lekarzami POZ. Równie ważne jest to, że 
15 sierpnia 2013 roku zostało zakontraktowanych 
z Narodowym Funduszem Zdrowia dziewięciu 
specjalistów, o czym mówiliśmy wielokrotnie na 
łamach Ziemi Lubańskiej. Ale zaznaczyć należy, 
że to, iż taką pomoc mamy całodobowo i do tego 
wielotorową, to jest rzeczywiście największy sukces 
gryfowskiego samorządu. Nie zrobilibyśmy tego 
oczywiście, gdyby nie ścisła współpraca z jednym 
najlepszych szpitali w regionie. Chciałbym zatem 

podziękować pani dyrektor Zofii Barczyk za jej 
osobiste zaangażowanie, a także radzie społecznej 
na czele ze starostą zgorzeleckim Arturem Bieliń-
skim za to, że możemy mieć tak szeroki dostęp do 
usług zdrowotnych.

Naszą gminę nawiedziły też nawalne opady 
deszczu 5 i 6 czerwca oraz 28 i 29 lipca 2013 roku. 
Ucierpiało przez nie 31 rodzin. Nawalne deszcze 
przyniosły ogromne straty w infrastrukturze, 
zwłaszcza w Uboczu i Rząsinach. Po tym katakli-
zmie odbudowane zostały dwa mosty w Uboczu,  
i dwa w Rząsinach, a także droga w Krzewiu 
Wielkim. Poza tym wśród przedsięwzięć zreali-
zowanych w minionym okresie zostały wykonane 
dwa zadania z roku 2012 – nowa droga w Uboczu, 
czy też ul. Partyzantów w Gryfowie Śl. Cieszy rów-
nież fakt, że powiat lwówecki wykonał największa  
w historii drogę, która ciągnie się na przestrzeni 
ponad 10 km od Gryfowa, poprzez Rząsiny, Ubo-
cze do Wolbromowa. Stan dróg, może poza sołec-
twem Młyńsko jest kapitalny. I tutaj tez należą się 
podziękowania i staroście Józefowi Stanisławowi 
Mrówce oraz zarządowi i radzie powiatu za takie 
właśnie podejście do modernizacji dróg w naszym 
regionie, ponieważ one najbardziej ucierpiały 
ze wszystkich gmin powiatu lwóweckiego. Cieszy 
również zakończenie trzyletnich prac nad regula-
cją potoku Oldza, która sfinansowana została ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Tutaj inwestorem był Dolnośląski Zarząd Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych Oddział we Lwówku Śl., 
który także odbudowuje koryto rzeki Olszówka.

Z innych rzeczy warto wspomnieć, że nie naj-

gorzej wystartowała w naszej gminie tzw. ustawa 
śmieciowa – o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminie. Pomimo wielu nieprawidłowości mogę 
powiedzieć, że z tygodnia na tydzień jest coraz 
lepiej. Problematyczna jest jeszcze kwestia segre-
gacji – szczególnie na terenach dużych zbiorowisk 
mieszkaniowych. Nie wszyscy jeszcze wiedzą, że 
jest PSZOK w Zakładzie Budżetowym, ale powoli 
sytuacja się po prostu poprawia.

Cieszymy się także, że „Gryfów nabiera kolo-
rów”. To hasło zaproponowane przez przewod-
niczącego Rady Miejskiej Roberta Skrzypka ma 
swoje odbicie w wyglądzie estetycznym miasta – 
zwłaszcza jeśli chodzi o odnowione elewacje. Tutaj 
chciałbym podziękować wspólnotom mieszkanio-
wym, które zaczęły dbać o kamienice. Najbardziej 
jednak cieszy nas, że po ponad dwóch latach 
starań, w ostatni dzień starego roku otrzymaliśmy 
dofinansowanie dla 13 wspólnot mieszkaniowych 
na rewitalizację. To jest bardzo istotna sprawa. 

Dużą wagę przywiązuję do spotkań mieszkańców 
i staram się pozytywnie rozstrzygać sprawy, z który-
mi oni przychodzą do naszego ratusza. Niekiedy 
mam niedosyt, że nie wszystko udało się załatwić.

Generalnie myślę, że ten rok 2013 należy ocenić 
pozytywnie i z nadzieją spoglądam na rok 2014. 
Będzie to trudny rok, ponieważ tych obiecanych 
środków unijnych zapewne jeszcze nie będzie. 
Mam nadzieję, że zamierzone przedsięwzięcia, 
które odnotowaliśmy w noworocznym budżecie, 
uda się zrealizować, co zostanie docenione pod-
czas wyborów samorządowych.

Rok pełen wyzwań

Spisał Artur Grabowski.

Gryfowscy radni przyjęli budżet na 2014 rok jednogłośnie.
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Koniec roku w Gryfowie to tradycyjnie czas 
niezwykłego święta sportu. 27 i 29 grudnia odbył 
się bowiem III Halowy Turniej Piłki Nożnej  
o Puchar Starosty Lwóweckiego. Zawody z roku 
na rok nabierają rozmiarów i rumieńców. Roze-
grano je w trzech kategoriach: Młodzików (dzieci 
z rocznika 2001/2002), Żaków (dzieci z roczni-
ka 2005/2006) oraz Orlików (dzieci z rocznika 
2003/2004) W nawiasie nie ma pomyłki – każda 
prawie drużyna miała w składzie dziewczynkę, 
która odgrywała w niej niebagatelną rolę. Krótko 
mówiąc, dziewczynek nie dało się nie zauważyć  
i nie chodzi tu o płeć. 

Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia 
się następująco:
Turniej Młodzików
I miejsce Comt Bolesławiec
II miejsce Granica Bogatynia 
III miejsce GIKS Pogoń Wleń
IV miejsce Victoria Wałbrzych
V miejsce LTS Leśna
VI miejsce UKS ZSOiZ Gryfów Śl
VII Skorpiony Lubań 
VIII KS Łużyce Lubań
IX miejsce FA Bogatynia

Turniej Żaków
I miejsce FA Bogatynia
II miejsce Łużyce Lubań
III miejsce Victoria Wałbrzych
IV miejsce UKS ZSOiZ Gryfów Śl. I
V miejsce UKS ZSOIZ Gryfów Śl. II
VI miejsce Granica Bogatynia

Turniej Orlików
I miejsce Skorpiony Lubań
II miejsce FA Bogatynia
III miejsce Granica Bogatynia
IV miejsce Victoria Wałbrzych
V miejsce UKS ZSOiZ Gryfów Śl. I
VI miejsce UKS ZSOIZ Gryfów Śl. II
VII miejsce LTS Leśna

 Organizator, trener i sędzia zawodów  
w jednym – Arkadiusz Cichoń, nie kryje zado-
wolenia – „Frekwencja dopisała i to w trudnym, 
bo w zimowym i świątecznym czasie. Cieszę się, że 
pojawili się goście nawet z Wałbrzycha. Choć nie 
obyło się bez kontuzji i czerwonych kartek, stwier-
dzić trzeba, że zawodnicy prezentowali wysoką 
kulturę gry. Bardzo dziękuję za opiekę medyczną, 
którą sprawował pan Łukasz Moskalow.”

Sylwestrowe święto sportu w Gryfowie
„To niezwykle budujący widok, kiedy okazuje 

się, że taka liczba dzieci zdecydowała się nie za-
siadać dzisiaj przed komputerem czy telewizorem 
i wraz z trenerami i rodzicami przyjechać do Gry-
fowa, by stanąć do sportowej rywalizacji. Dzię-
kuję wszystkim za zaangażowanie w organizację 
turnieju (…)” – powiedział patron rozgrywek 
Starosta Lwówecki Józef Stanisław Mrówka. Rze-
czywiście liczba uczestników była imponująca 
– zagrało 197 dzieci. Sporo było też ciekawych, 
trzymających w napięciu meczy, sporo dyna-
micznych akcji i niesamowitych bramek. Były też 
niespodzianki, które w sporcie są mile widziane. 
Najważniejsze jednak, że od 9.00 do 19.30 gry-
fowską halę wypełniał radosny nastrój – śmiech 
i zabawa szczęśliwych dzieci. I to należy uznać za 
najważniejsze.

Wręczania pamiątkowych medali, pucharów 
i statuetek dokonywali: Starosta Lwówecki Józef 
Stanisław Mrówka, Burmistrz Gminy i Miasta 
Gryfów Śl. Olgierd Poniźnik, Prezes UKS ZSOiZ 
Gryfów Śl. Wojciech Matusewicz i Członek Za-
rządu Powiatu Lwóweckiego Małgorzata Szcze-
pańska

Rodzice niekiedy dziwią się, kiedy przychodzą 
do mnie z sześciolatkiem a ja wypytuję o szczegó-
ły dotyczące pierwszych chwil jego życia. Pierw-
szy krzyk – bardzo ważne kryterium oceny jego 
stanu zdrowia, to przecież pierwszy przedjęzyko-
wy sposób komunikowania się. Pomrukiwania, 
mlaśnięcia i inne trudne do określenia dźwięki, 
które pojawiają się w pierwszym miesiącu życia 
wskazują na uruchamianie narządów artykula-
cyjnych i są swoistym preludium rozwoju mowy, 
w którym nie ma etapu bez znaczenia. Każdy 
miesiąc przynosi nowe umiejętności, które ro-
dzice – najbardziej baczni obserwatorzy, wyłapią 
bez trudu. W procesie prawidłowego rozwoju 
mowy niebagatelną rolę odgrywa zmysł słuchu. 
Jeśli będziemy mieli do czynienia z jakimkolwiek 
zaburzeniem, pojawią się nieprawidłowości  
w rozwoju mowy. Język to przecież nie tylko 
nadawanie, ale również odbieranie. Udowod-
niono, że dziecko już w czwartym dniu życia 

potrafi odróżnić głos matki od pozostałych. 
Mózg rejestruje bowiem dźwięki także w okresie 
płodowym. Tak więc dziecko pracuje z dźwięka-
mi mowy od momentu narodzin. Na tym etapie 
ważne jest, aby pamiętać, iż każdy przekaz 
słowny należy otulać w emocje. Komunikat 
pozbawiony tychże jest na wczesnym etapie 
rozwoju kompletnie nieczytelny dla dziecka.

Koniec drugiego miesiąca to kolejny ważny 
moment w procesie rozwoju języka. Dziecko 
wydaje wtedy dźwięki przypominające mowę. 
Zjawisko to nazywamy głużeniem. Początkowo 
zdolności artykulacyjne obejmują tylko samo-
głoski, potem spółgłoski, grupy samogłoskowe  
i spółgłoskowe. 

Okoliczności językowe związane z 5 miesią-
cem życia determinujące prawidłowy jego roz-
wój mowy to gaworzenie dźwiękonaśladowcze. 
Dziecko słuchając swoich własnych realizacji, 
zaczyna je powtarzać. Barak takich zachowań 

wskazywać może na zaburzenia słuchu. Pierwsze 
rozpoznawalne słowa, niemowlęta produkują 
między 9 a 20 miesiącem życia. 

Co przyśpiesza proces kształtowania się 
języka? Używanie prostych, krótkich zdań, 
wielokrotne powtarzanie słów i eksponowanie 
wspomnianych wcześniej emocji.

Stymulacja rozwoju mowy dziecka powinna 
rozpoczynać się jak najwcześniej. Warto sko-
rygować wypowiedzi domowników – chodzi 
tu głównie o długość i stopień złożoności zdań. 
Bardzo ważne jest częste mówienie do malucha. 
Jego system językowy wzbogacamy przy każdej 
możliwej okazji. To powinno stać się obowiązu-
jącą normą, bo aby dziecko mogło naśladować 
język i szybko się go uczyć, należy zadbać o od-
powiednią liczbę bodźców – a to pole do popisu 
dla rodziców, dziadków. 

Pierwszy rok w życiu dziecka, 
czyli poradnik logopedyczny cz. II

Małgorzata Szczepańska

INFORMATOR POWIATOWY

M.
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Lubańska, Plac Kościelny, Kolejo-
wa, Uczniowska, Lipowa, Lwowska, 
Rybna, Akacjowa, Sienkiewicza, Rol-
na, Przedszkolaków, Żeromskiego

Lwówecka, Sikorskiego, Targowa, 
Gliniana, Spółdzielcza, Andersa, 
Szkolna, Os. Horyzont, Oldzańska, 
Strzelnicza, Wiśniowa, Spokojna, Ku-
socińskiego, Krótka, Słoneczna

Gryfów Śląski 1 
(poniedziałek):

Gryfów Śląski 2 
(wtorek):

Gryfów Śląski 3 
(środa):

Wojska Polskiego, Garbarska, Flo-
riańska, Tulipanowa, Storczykowa, 
Kwiatowa, Garncarska, Za Kwisą, 
Os. 7 Dywizji, Partyzantów, Jelenio-
górska, Widokowa, Spacerowa, Ma-
lownicza, Zielona, Boczna, Bankowa, 
Parkowa

Gryfów Śląski 4 
(piątek):

Zakątek, Zaułek, Wąska, Rynek, 
Felczerska, Źródlana, Grodzka, Sa-
natoryjna, Rzeczna, Łąkowa, Młyń-
ska, Polna

PLASTIK PAPIER SZKŁO
23.01.2014 11.02.2014 30.01.2014
24.02.2014 11.03.2014 14.03.2014
24.03.2014 11.04.2014 7.05.2014
25.04.2014 13.05.2014 3.07.2014
22.05.2014 13.06.2014 26.08.2014
10.06.2014 11.07.2014 15.10.2014
2.07.2014 13.08.2014 27.11.2014
25.07.2014 15.09.2014
19.08.2014 13.10.2014
11.09.2014 13.11.2014
10.10.2014 12.12.2014
10.11.2014
15.12.2014

ZMIESZANE PAPIER PLASTIK SZKŁO
21.01.14 10.02.14 29.01.14 3.02.14
4.02.14 12.03.14 27.02.14 25.03.14
20.02.14 14.04.14 28.03.14 22.05.14
6.03.14 14.05.14 28.04.14 9.07.14
20.03.14 16.06.14 23.05.14 28.08.14
8.04.14 16.07.14 12.06.14 17.10.14
23.04.14 14.08.14 7.07.14 11.12.14
6.05.14 16.09.14 29.07.14
20.05.14 16.10.14 20.08.14
3.06.14 18.11.14 12.09.14
20.06.14 22.12.14 14.10.14
8.07.14 12.11.14
22.07.14 16.12.14
5.08.14
19.08.14
4.09.14
23.09.14
7.10.14
21.10.14
4.11.14
20.11.14
9.12.14
23.12.14

KRZEWIE WIELKIE
ZMIESZANE PAPIER PLASTIK SZKŁO
22.01.14 10.02.14 29.01.14 27.01.14
5.02.14 12.03.14 28.02.14 24.03.14
21.02.14 14.04.14 28.03.14 13.05.14
7.03.14 14.05.14 28.04.14 9.07.14
21.03.14 16.06.14 23.05.14 28.08.14
9.04.14 16.07.14 12.06.14 17.10.14
24.04.14 14.08.14 7.07.14 11.12.14
7.05.14 16.09.14 29.07.14
21.05.14 16.10.14 20.08.14
4.06.14 18.11.14 12.09.14
23.06.14 22.12.14 14.10.14
9.07.14 12.11.14
23.07.14 16.12.14
6.08.14
20.08.14
5.09.14
24.09.14
8.10.14
22.10.14
5.11.14
21.11.14
10.12.14
24.12.14

MŁYŃSKO

ZMIESZANE PAPIER PLASTIK SZKŁO
23.01.14 10.02.14 29.01.14 27.01.14
6.02.14 12.03.14 28.02.14 24.03.14
24.02.14 14.04.14 28.03.14 13.05.14
10.03.14 14.05.14 28.04.14 9.07.14
24.03.14 16.06.14 23.05.14 28.08.14
10.04.14 16.07.14 12.06.14 17.10.14
25.04.14 14.08.14 7.07.14 11.12.14
8.05.14 16.09.14 29.07.14
22.05.14 16.10.14 20.08.14
5.06.14 18.11.14 12.09.14
24.06.14 22.12.14 14.10.14
10.07.14 12.11.14
24.07.14 16.12.14
7.08.14
21.08.14
8.09.14
25.09.14
9.10.14
23.10.14
6.11.14
24.11.14
11.12.14
24.12.14

PROSZÓWKA
ZMIESZANE PAPIER PLASTIK SZKŁO
28.01.14 10.02.14 29.01.14 6.02.14
13.02.14 12.03.14 28.02.14 24.03.14
27.02.14 14.04.14 28.03.14 20.05.14
14.03.14 14.05.14 28.04.14 9.07.14
27.03.14 16.06.14 23.05.14 28.08.14
11.04.14 16.07.14 12.06.14 17.10.14
29.04.14 14.08.14 7.07.14 11.12.14
15.05.14 16.09.14 29.07.14
29.05.14 16.10.14 20.08.14
13.06.14 18.11.14 12.09.14
26.06.14 22.12.14 14.10.14
11.07.14 12.11.14
27.07.14 16.12.14
11.08.14
27.08.14
11.09.14
26.09.14
13.10.14
30.10.14
14.11.14
28.11.14
12.12.14
29.12.14

RZĄSINY

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Gryfów Śląski
GRYFÓW ŚLĄSKI

ODPADY 
SORTOWANE
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ZMIESZANE PAPIER PLASTIK SZKŁO
20.01.14 10.02.14 29.01.14 3.02.14
3.02.14 12.03.14 27.02.14 25.03.14
19.02.14 14.04.14 28.03.14 22.05.14
5.03.14 14.05.14 28.04.14 9.07.14
19.03.14 16.06.14 23.05.14 28.08.14
7.04.14 16.07.14 12.06.14 17.10.14
22.04.14 14.08.14 7.07.14 11.12.14
5.05.14 16.09.14 29.07.14
19.05.14 16.10.14 20.08.14
2.06.14 18.11.14 12.09.14
18.06.14 22.12.14 14.10.14

7.07.14 12.11.14
21.07.14 16.12.14
4.08.14
18.08.14
3.09.14
22.09.14
6.10.14
20.10.14
3.11.14
19.11.14
8.12.14
22.12.14

WIEŻA
ZMIESZANE PAPIER PLASTIK SZKŁO
28.01.14 10.02.14 29.01.14 6.02.14
13.02.14 12.03.14 28.02.14 24.03.14
27.02.14 14.04.14 28.03.14 20.05.14
14.03.14 14.05.14 28.04.14 9.07.14
27.03.14 16.06.14 23.05.14 28.08.14
11.04.14 16.07.14 12.06.14 17.10.14
29.04.14 14.08.14 7.07.14 11.12.14
15.05.14 16.09.14 29.07.14
29.05.14 16.10.14 20.08.14
13.06.14 18.11.14 12.09.14
26.06.14 22.12.14 14.10.14
11.07.14 12.11.14
28.07.14 16.12.14
11.08.14
27.08.14
11.09.14
26.09.14
13.10.14
30.10.14
14.11.14
28.11.14
12.12.14
29.12.14

WOLBROMÓW
ZMIESZANE PAPIER PLASTIK SZKŁO
16.01.14 10.02.14 29.01.14 6.02.14
5.02.14 12.03.14 28.02.14 24.03.14
18.02.14 14.04.14 28.03.14 20.05.14
7.03.14 14.05.14 28.04.14 9.07.14
21.03.14 16.06.14 23.05.14 28.08.14
4.04.14 16.07.14 12.06.14 17.10.14
18.04.14 14.08.14 7.07.14 11.12.14
8.05.14 16.09.14 29.07.14
23.05.14 16.10.14 20.08.14
4.06.14 18.11.14 12.09.14
20.06.14 22.12.14 14.10.14

4.07.14 12.11.14
21.07.14 16.12.14
6.08.14
22.08.14
5.09.14
22.09.14
8.10.14
24.10.14
7.11.14
21.11.14
5.12.14
19.12.14

UBOCZE

PODZIĘKOWANIE
Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Gryfowie Śląskim pragnie serdecznie podziękować wszystkim 

darczyńcom za okazywaną pomoc i sympatię w całym 2013 roku. Szczególne podziękowania za życz-
liwość i wspomaganie naszej działalności składamy samorządowi Gminy Gryfów, na czele z Panem 
Burmistrzem Olgierdem Poniźnikiem.

Za okazane wsparcie dziękujemy:
• Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za dystrybucję pomocy żywnościowej w ra-
mach unijnego programu PEAD’2013;
• Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury za nieodpłatne udostępnianie sali widowiskowej;
• Zakładowi Budżetowemu za transport żywności z MOPS do GOK celem zrobienia dla uczestników 
Wieczerzy Wigilijnej paczek żywnościowych;
• Państwu Julii i Wiesławowi Wnukowiczom za przekazywanie nieodpłatnie chleba na wszystkie or-
ganizowane spotkania;
• Panu Stanisławowi Paszkowskiemu za ufundowanie smacznych, wielkich, wspaniałych tortów na 
organizowane przez nas imprezy okolicznościowe;
• Cukierni Janickich S.C z Lubania za przekazanie słodyczy;
Za przekazywanie środków finansowych na wspomaganie naszej działalności dziękujemy:
• Firmie Matusewicz Budowa Maszyn S. J.;
• Firmie Skład Opału L. Hawrylewicz, D. Sodolski;
• Stanisławowi Froncowi, właścicielowi firmy EL-STAN;
• Zakładowi Gospodarki i Usług Komunalnych z Lubania;
• Panu E. Waszniewskiemu, właścicielowi kantoru wymiany walut;
• Panu Edwardowi Nestmannowi z Ubocza;
• Panu Jackowi Rybskiemu, właścicielowi PHU TRANS JACK;
• Panu Władysławowi Gojżewskiemu, właścicielowi firmy WELLOD.

Wszystkim Darczyńcom i Członkom PKPS w nowym 2014 roku życzymy pomyślno-
ści oraz spełnienia w życiu zawodowym, społecznym oraz osobistym.

Stanisław Dasiak
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Miejsko-Gminny w Gryfowie Śląskim

INFORMACJE
PKPS w Gryfowie Śląskim informuje zainte-

resowanych, że w 2014 roku planuje zorganizo-
wać wyjazdy:
• Do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu w ter-
minie 24/25 maja 2014 r.
• na Jasną Górę do Częstochowy w terminie 
20/21 września 2014 r. 
• do Krzeszowa do Sanktuarium M.B. Łaskawej 
07.09.2014 r.
• Wczasy wypoczynkowo-rehabilitacyjne  
w Sarbinowie w DW Promyczek w terminie 
14.06.-28.06.2014 r.
•Wczasy wypoczynkowe w Pogorzelicy w termi-
nie 22.08.-31.08.2014 w OW Komandor;

Bliższe informacje w Klubie Seniora  
w godzinach otwarcia lub telefonicznie 669-
835-570, 75 78-12-662.



12 KURIER GRYFOWSKI  STYCZEŃ 2014      

W SP w Gryfowie
Sukcesy naszych uczniów!

 Dzieci ,,wylepiły” 
wspaniałe nagrody

W VIII Powiatowym Konkursie Twórczości 
plastycznej ,,Dekoracje Świąteczne” z masy sol-
nej.’’
• W kategoriach  7-9 lat:
I miejsce – Maja Baszak 
(opiekun p. Agnieszka Hetel)
III miejsce – Mikołaj Wolar 
(opiekun p. Beata Wolar)
• W kategorii 10-12 lat:
Nagrody Starosty Lwóweckiego p. Stanisława 
Mrówki – Natalia Królak (opiekun p. Beata Wo-
lar)
Nagrody przewodniczącej Rady Miejskiej Gminy 
i Miasta Lwówek Śl. – p. Justyny Wrzesińskiej –
Daria Byczko (opiekun p. Beata Wolar) .

Prace z masy są przepiękne, buzie dzieci 
uśmiechnięte satysfakcja i nagrody, a wystarczy 
trochę soli, mąki i wody. 

Beata Wolar

Bal Sylwestrowy dla szkoły
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w 

Gryfowie Śląskim z przewodniczącą panią Mał-
gorzatą Dereń zorganizowała bal sylwestrowy na 
rzecz szkoły. Przy wejściu na bal dyrektor szkoły 
pan Dariusz Zatoński wraz z przedstawicielami 
Rady Rodziców witał przybyłych gości oraz za-
prosił wszystkich do wspaniałej zabawy. Zielono-
-żółto-białe dekoracje oraz wspaniała muzyka 
wprowadziła wszystkich w szampański nastrój. 
Jedzenie było iście domowe, podane przez „zie-
lonych” kelnerów. O północy pożegnaliśmy stary 
rok i powitaliśmy Nowy 2014 z wielkim hukiem 
szampanów oraz kolorowych fajerwerków. 

Kierujemy gorące podziękowania dla osób, 
bez których nie było by tak wspaniałej imprezy. 
Z całego serca dziękujemy: – pani Belli Głowac-
kiej, – panu Mirosławowi Natońskiemu, – panu 
Stanisławowi Domańskiemu – panu Olgierdowi 
Poniźnikowi, – pani Annie Domino, – państwu 
Agnieszce i Arkadiuszowi Guzy, – państwu Ha-
linie i Adamowi Kondek, – państwu Marcie i 
Arkadiuszowi Buczyńskim Restauracja – Pizzeria 
La Storia, – pani Bernadecie Drążek Studio Urody 
„Laura”, – panu Michałowi Koniecznemu Ośro-

dek, Szkoleniowo Wypoczynkowy „Złoty Sen”, 
– panu Marcinowi Bartusiak Salon Masażu „TAO-
RI” w Bolesławcu, – panu Bartoszowi Szydlak 
Salon Fryzjerski Diamante w Lubaniu, – panu 
Krzysztofowi Sienkiewicz P.H.U. „Sawo”, – panu 
Jerzemu Horbaczowi Piekarnia Cukiernia w Gry-
fowie Śląskim, – panu Romanowi Stana Centrum 
Handlowe „Gradix”, – pani Dorocie Spiżewskiej, 
– pani Annie Niebieszczańskiej, – pani Annie Ta-
razewicz, – pani Małgorzacie Zakrzewskiej, – pani 
Jolancie Woźnej, – pani Joannie Krasuskiej, – pani 
Monice Hercuń, – pani Annie Rejżuk, – państwu 
Gabrieli i Markowi Pokropywnym, – panu An-
drzejowi Kozań Usługowe Wytwarzanie Szyldów 
Olszyna, – panom Policjantom, którzy czuwali tej 
nocy nad naszym bezpieczeństwem.

Wszystkim wymienionym i tym niewymienio-
nym a bezinteresownie pomocnym dziękujemy za 
okazywaną życzliwość i przyjazną dłoń, która wspie-
ra nas w pracy podejmowanej dla dobra dzieci.

Małgorzata Dereń 
Przewodnicząca Rady Rodziców 

oraz zarząd w składzie 
Kamila Wyżykowska i Małgorzata Poprawa 

4 grudnia to Dzień Górnika, zwany także Barbórką. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Gryfowie 
Śl. gościliśmy przedstawiciela jednego z najcięższych zawodów – GÓRNIKA.

Kiedyś w szkołach hucznie obchodzono święto górnicze, a dziś zaproszony gość przypominał dzie-
ciom trudy i niebezpieczeństwa pracy górników, ich bogatą kulturę i piękne stroje galowe. 

Ciężko szukać drugiego takiego zawodu, który tak bardzo wyróżniłby się pięknem obrzędów  
i obyczajami w pracy. Podczas spotkania z dziećmi pan górnik opowiadał o znaczeniu węgla, o tym 
jak on powstaje, prezentował też inne kopalniane „skarby ziemi”, a całości dopełnił pokaz multime-
dialny obrazujący przedstawiane treści barbórkowego świętowania. Każdy z uczniów wykonał czako 
górnicze z godłem z perlikiem i żelazkiem. Na zakończenie nie mogło zabraknąć życzeń. Uczniowie, 
przedstawicielowi kopalni, wręczyli kwiaty oraz przekazali barbórkowe życzenia.

Dzień Górnika

Agnieszka Hetel

W ,,Mikołajki” w SP w Gryfowie Śląskim pani 
Beata Wolar i pani Ewa Kasprzak przygotowały 
dla dzieci przedstawienie pt. ,,Opowieść Wigilij-
na” Charlesa Dickensa. Aktorzy byli bardzo prze-
konujący w swoich rolach, wprowadzili widzów 
w klimat zbliżających się Świąt Bożego Naro-
dzenia. Młodzi aktorzy byli usatysfakcjonowani 
reakcją publiczności, która pięknie podziękowała 
i doceniła ich grę aktorską.
Aktorzy grający w przedstawieniu:
Scrooge – Jakub Rogólski
Fred – Konrad Wilas
Żona Freda – Martyna Jezierska
Bob – Oskar Michaluk
Żona Boba – Kamila Urdas
Marley – Hubert Piejko
Duch przeszłości – Daria Byczko
Duch teraźniejszości – Marcel Wolski
Duch przyszłości – Martyna Sokołowska
Pani 1 – Julia Dereń
Pani 2 – Anna Koszak
Siostra Scrooga – Sylwia Chłond
Mały Scrooge i chłopiec – Mikołaj Wolar
Dzieci – Natalia Królak, Alicja Chrupczalska, 
Tańczące duchy – Marcelina Wnukowicz, Milena 
Hawryluk
Narrator – Aleksandra Mazur

Teatr w Szkole Podstawowej

Życzenia spokoju ducha, 
oddechu od codzienności,

zdrowia oraz wszelkiej pomyślności 
w 2014 roku składa

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
i społeczność szkolna Szkoły 

Podstawowej w Gryfowie Śląskim
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5 grudnia uczniowie i pracownicy szkoły 
uczcili minutą ciszy 88 rocznicę śmierci Wła-
dysława Stanisława Reymonta – patrona szkoły 
i laureata Nagrody Nobla. Uczennice klasy VI 
przedstawiły krótki program artystyczny pod 
kierunkiem nauczycielki języka polskiego Janiny 
Hryniewieckiej w ramach koła polonistycznego.

W SP w Uboczu

Pamiętamy

6 grudnia naszą szkołę odwiedził Św. Mikołaj, 
którego z radością przywitały wszystkie dzieci, 
rodzice oraz pracownicy szkoły. Najbardziej wy-
czekiwały go przedszkolaczki, które pod kierun-
kiem Danuty Sieradzkiej przygotowały piękny 
program artystyczny. Wesoło śpiewane piosenki 
i głośno recytowane wiersze zostały nagrodzo-
ne brawami widzów oraz pochwałą Mikołaja. 
Wszyscy otrzymali prezenty. Gość pożegnał się 
i wyruszył w dalszą podróż.

Czekamy na Mikołaja

Całoroczne oczekiwanie na ten magiczny dzień – wreszcie nadszedł. Przystrojone klasy, pięknie 
udekorowane choinki, ekologiczne stroiki dopełniły magii.

I chociaż tegoroczna aura nie stwarza atmosfery zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, to 
nasi uczniowie pod kierunkiem Alicji Jaworskiej wspaniale poradzili sobie i wprowadzili nas w świą-
teczny nastrój podczas Jasełek. Dzień rozpoczął się wspólną, integracyjną wigilią dla uczniów. Przy 
nakrytych stołach, pełnych smakołyków, przygotowanych przez rodziców i kolędach składano sobie 
życzenia, dzieląc się opłatkiem. Następnie w auli obejrzano Jasełka. Uczniowie wspaniale wcielili się  
w powierzone im role. Z zaproszonymi gośćmi śpiewano wspólnie kolędy i radowano się narodzinami 
małego Dzieciątka. Na zakończenie tego pięknego dnia i po złożeniu świątecznych życzeń przez panią 
dyrektor Annę Pląskowską, Alicję Kuźniarz i pana Jerzego Andrzejczaka pracownicy szkoły i zapro-
szeni goście udali się na wspólną wigilię, a uczniowie udali się w radosnych nastrojach do domów 
pomagać rodzicom w przygotowaniach świątecznych.

Czas kolędowania

W Gimnazjum

18 grudnia 2013r. we Wrocławiu odbyła się 
zorganizowana przez Dolnośląski Wojewódz-
ki Urząd Pracy konferencja omawiająca efekty 
wdrażania PO KL 2007-2013 na terenie Dolnego 
Śląska. Wśród uczestników znaleźli się przedsta-
wiciele instytucji samorządowych, organizacji 
pozarządowych, fundacji, osoby zainteresowane 
tematyką środków unijnych i przedstawiciele 
mediów. W czasie konferencji wręczono nagrody 
w konkursach, jakie DWUP zorganizował w mi-
jającym roku. Młodzi znawcy tematyki unijnej, 
twórcy prac literackich odebrali tablety, wyróż-
nienia finansowe oraz inne drobne upominki. 
Konkurs literacki pt; „Dolny Śląsk w Unii Euro-
pejskiej” skierowany był do uczniów szkół gim-
nazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego.  
Nasza uczennica – Julia Boska z klasy 2A – zdo-
była I miejsce. Podczas konferencji przedstawi-
ciel mediów poinformował, że praca Julii zostanie 
opublikowana w Gazecie Wyborczej.

Gimnazjaliści mierzą wysoko
Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów to 

ogólnopolskie zawody matematyczne, o wyso-
kim standardzie merytorycznym, skierowane do 
uczniów gimnazjum. Poprzez zmagania z zada-
niami konkursowymi, uczestnicy OMG zyskują 
solidne podstawy merytoryczne do udziału  
w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie po-
nadgimnazjalnym – jedynym konkursem mate-
matycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji 
na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce. 
Przywileje te – ustalane przez senaty poszczegól-
nych szkół wyższych – dotyczą wielu kierunków, 
nawet tych, niezwiązanych bezpośrednio z  ma-
tematyką. Również finalistom i laureatom OMG 
przysługują uprawnienia przy rekrutacji do 
szkoły ponadgimnazjalnej oraz przy egzaminie 
gimnazjalnym.

Podczas zmagań II etapu tego prestiżowego 
konkursu, który odbędzie się 18 stycznia we 
Wrocławiu, naszą szkolę będzie reprezentować, 
po raz trzeci, Rafał Tatarczuk – uczeń klasy 3A.

Rafał Tatarczuk 
– matematyczny geniusz 

W tegorocznej już XIX edycji konkursu nasze Gimnazjum reprezentowały dwie uczennice z kla-
sy 3c: Antonina Karnicka oraz Anna Pasiak. Celem konkursu było wykonanie Szopki Betlejemskiej.  
Z prac zgłoszonych na konkurs Jury w kategorii czwartej grupy wiekowej przyznało III miejsce Szopce 
ANNY PASIAK, doceniając walory artystyczne pracy, zgodność z tradycją oraz oryginalność i pomy-
słowość wykonania.

 Przyrodniczy kalejdoskop – konkurs organizowany przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazo-
wych Oddział w Jeleniej Górze

W Jeleniej Górze w Ośrodku Edukacji Ekologicznej podsumowano wyniki konkursu plastycznego 
pt. „Przyrodniczy kalejdoskop”. Jego organizatorem był Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 
Oddział Jelenia Góra. Celem konkursu było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej przyrodę 
ukazaną obrazem kalejdoskopu. Z prac zgłoszonych do konkursu Jury przyznało II miejsce Justynie 
Nowickiej, uczennicy klasy 2c. W konkursie udział wzięli również ADRIANNA PUZYNIAK, KL. 2C 
i MARCIN JABKOWSKI, KL. 2A

„Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Nad Dolnym Śląskiem europejskie
fundusze alarm ogłosiły, 
Niebieską flagą otuliły zatroskanych ludzi, 
Rozjaśniały dni, przegoniły 
niesprawiedliwe podziały,
 
Nadziei podmuchem ożywiły szare twarze, 
Przybyły licznie dzięki wnioskom i ciężkiej 
pracy zaangażowanych ludzi, 
Przez uwite pomysłami i potrzebami kręte drogi, 
Uwielbiały szkolić, animować i angażować ludzi, 
Szukały szeptu potrzeb we najmniejszych 
zakamarkach województwa. 
 
Zapukały do biednych, niepełnosprawnych 
i bezrobotnych ludzi, 
W zapomnianych domach 
zainteresowań było wiele… 
W zaciszu wylewano gorzkie żale, 
Chowano pragnienia i życzenia, 
 
Wiele dróg przebyły, wiele serc rozgrzały, 
Płynęły nawołując do współpracy, 
Zmieniania otoczenia, 
Cichutko, powoli odnajdywały 
ludzkie marzenia, 
 
Dzięki nim dzisiaj jasny promień 
zaświecił nad Dolnym Śląskiem, 
Zryw ocalonej grupy niesie na 
ustach słowa uwielbienia, 
A za nimi idzie dumna zrealizowana 
potrzeba, wiara, że dla 
Dolnego Śląska przyszedł lepszy czas.

Powiatowy Konkurs Szopek Betlejemskich w Niwnicach

Agnieszka Burbul ciąg dalszy wieści z gimnazjum na str. 15

Alicja Celejowska
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Czego uczy nas Jan Brzechwa?
W czwartek 24 października 2013r. wybrałyśmy się pod opieka p. Anity Ochockiej do Przedszkola 

Publicznego w Gryfowie Śląskim, aby zaprezentować wiersze Jana Brzechwy.
  Czekały na nas dwie grupy dzieci: ,,Wiewiórki” i ,,Delfinki”. Chciałyśmy, aby nasz występ był 

atrakcyjny i dlatego przebrałyśmy się w bajkowe stroje, przybliżające postacie z wierszy. Dzieci z zain-
teresowaniem słuchały naszej recytacji i doskonale rozpoznawały każdą postać. Zaskoczyło nas, to że 
tak trafnie odczytywały przekaz poety Jana Brzechwy. Dodatkową atrakcją były przygotowane przez 
nas zabawy ruchowe ze śpiewem min. „Labado”, „Stary niedźwiedź mocno śpi”. 

To było miłe spotkanie, przedszkolaki z uśmiechem żegnały nas, a my obiecałyśmy im zorganizo-
wać kolejne zabawy z wróżbami andrzejkowymi. 

„Kto czyta książki żyje podwójnie”, to jedna z 
wielu sentencji Umberto Eco o dobrodziejstwie 
rozrywki pisanej. Czytając książki pobudza-
my naszą wyobraźnię oraz zwiększamy zasób 
słownictwa. Podczas lektury odprężamy się, 
wzbogacamy wiedzę o otaczającym nas świecie 
i lepiej komunikujemy się z ludźmi. Jest to jeden 
z najciekawszych sposobów spędzania wolnego 
czasu.

W październiku postanowiliśmy kupić do 
biblioteki szkolnej kilka tomów niesamowitej i 
wciągającej książki pt: „Felix, Net i Nika”. Po-
zycja opowiada o problemach nastolatków w 
polskich realiach i zmaganiu się ich z systemem 
edukacji i nauczycielami. 

Wykonaliśmy plakaty promujące książkę, 
a pieniądze zebraliśmy z sprzedaży ciasta wła-
snego wypieku. Już za sto złotych mogliśmy 
zamówić cztery pierwsze części. Zachęcamy 
wszystkich do przeczytania tych książek, gdyż 
każdy znajdzie w niej coś dla siebie, min. ele-
menty science fiction, fascynujące przygody, 
trochę horroru i romansu. Jeszcze raz gorąco 
polecamy.

Kamil Olszewski Ib
Gimnazjum w Gryfowie Śląskim

Małym druczkiem dodam, inwestycja w gło-
wę zawsze była, jest i będzie opłacalna.

Wystarczy 
tylko chcieć

Dagmara Pender IB ,Gimnazjum w Gryfowie Śl.

Klaudia Drozd, Weronika Janaszek, Dominika Borowa, Agata Zelkowska, Dagmara Pender i Natalia 
Chorążyczewska.



STYCZEŃ 2014  KURIER GRYFOWSKI 15

18 listopada najmłodszą grupę przedszkolną 3-latki odwiedziła bi-
bliotekarka pani Jola Kuczyńska. Dzieci z zaciekawieniem słuchały bajki  
o zajączku, rozmawiały na temat jej treści i kolorowały otrzymane obrazki. 
Pani Jola wprowadziła wszystkich w wesoły nastrój przez wspólna zabawę 
z dziećmi interpretowaną ruchem pacynek. Na zakończenie spotkania za 
aktywny udział dzieci otrzymały słodycze.

22 listopada 3-latki obchodziły uroczystość „Nadanie Grupie Imienia”. 
Uroczystego nadania grupie imienia dokonała pani dyrektor przez odsło-
nięcie napisu z nazwą „Kotki”. Maluchy złożyły przyrzeczenie, otrzymały 
opaski z kocimi uszkami, medale i dyplomy. Po części artystycznej czekał 
na dzieci słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Odwiedziny bibliotekarki i nadanie imienia

Monika Smykowska

29 listopada grupa Gumisiów i Misiów wybrała się na wycieczkę do fa-
bryki bombek w Złotoryi i do zamku Grodziec.

W fabryce dzieci zobaczyły jak powstają bombki, a na zamku zwiedziły 
różne komnaty, ale najbardziej spodobało im się to, że miały możliwość 
przymierzenia różnych hełmów, dotknięcia zbroi i mieczy. Po zwiedzaniu 
na dziedzińcu czekały pyszne upieczone kiełbaski.

W fabryce bombek i na zamku Grodziec

Elżbieta Tur, Monika Głowacka, Aneta Szeliga

25 listopada nauczycielki z grupy Gumisie przygotowały uroczystość 
Dnia Pluszowego Misia. Gumisie przygotowały krótką inscenizację, zadały 
również kilka pytań dotyczących życia i zwyczajów zwierząt. Na koniec 
chętne dzieci zostały poczęstowane ulubionym przysmakiem misiów czyli 
miodkiem. Każda grupa przygotowała na swoich gazetkach portrety róż-
nych misiów. 

Dzień Pluszowego Misia

Monika Głowacka, Elżbieta Tur, Aneta Szeliga

Dzieci z grupy Gumisie od początku roku szkolnego przynosiły pie-
niądze i wrzucały je do specjalnie przygotowanych puszek na rzecz pod-
opiecznych ze schroniska w Jeleniej Górze. Podczas oficjalnej uroczystości 
wszystkie pieniądze zostały wysypane na stół i utworzyła się przez to „Góra 
Grosza”. Grupa Gumisie zajęła III miejsce i uzbierała w sumie 157,50 zł. 

Za uzbierane pieniądze ze wszystkich grup zostały zakupione dwie budy 
dla zwierząt. 

Pomoc zwierzętom

6 grudnia wszystkie dzieci z Przedszkola Publicznego w Gryfowie Ślą-
skim oczekiwały na szczególnego gościa, a mianowicie świętego Mikołaja. 
Zanim jednak pojawił się w sali, dzieci z poszczególnych grup w przed-
szkolu zostały przywitane piosenką „Wszystkie dzieci Mikołaja kochają”  
w wykonaniu 3-latków z grupy „Kotki”. W dalszej części wystąpiły starszaki 
„Motylki” z inscenizacją pt. „Idzie Mikołaj”, gdzie dziewczynka przebrana 
za śnieżynkę zaprosiła Mikołaja do sali. Wyczekiwany gość miał kilka nie-
spodzianek dla dzieci, zagadki o tematyce zimowej i wspólny mikołajkowy 
taniec, po czym odwiedzał każdą z grup w jej sali, rozdając dzieciom pre-
zenty. 

Radosna atmosfera towarzyszyła przedszkolakom przez cały dzień,  
a dzieci będą czekały na Mikołaja z utęsknieniem przez cały rok.

Monika Smykowska, Joanna Schonung

Mikołaj w przedszkolu

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny. Bliscy sobie ludzie 
gromadzą się przy wspólnym stole, dzieląc się opłatkiem i składając sobie 
życzenia. W przedszkolu jest to także okres wyjątkowy. Już po raz kolejny 
najstarsze grupy: „Misie” i „Gumisie” w dniach: 19-20 grudnia przygoto-
wały jasełka, chcąc przybliżyć dzieciom, rodzinie i gościom zaproszonym 
historię narodzenia Pana Jezusa.

Jak zwykle, z pomocą rodziców, przygotowaliśmy przepiękną, baśniową 
scenografię. Wszyscy z niecierpliwością czekali na dzień przedstawienia. 
Starszaki z wielkim przejęciem i dumą prezentowały swoje zdolności 
aktorskie i wokalne przed rodzicami, dziadkami i zaproszonymi gośćmi.  
Za sprawą naszych małych aktorów na chwilę wszyscy przenieśliśmy się 
do Betlejem. Udało nam się wprowadzić wszystkich w świąteczny nastrój. 
Owacjom i wzruszeniom nie było końca.

Na zakończenie przedstawienia wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem 
składając sobie życzenia.Wszystkim rodzicom, którzy przyczynili się do 
zorganizowania tak przepięknej uroczystości składamy serdeczne podzię-
kowania. Gorąco dziękujemy również państwu: Joannie Łazur, Zygmunto-
wi Bodakowi, Danielowi Koko i Grzegorzowi Kurczewskiemu za oprawę 
muzyczną.

Jasełka w przedszkolu

M. Głowacka, E. Tur, A. Szeliga,
M. Rzeszut, J. Lewandowska, A. Szewc

Przedszkolaka dzień powszedni...
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Spotkanie było bardzo kameralne, w tle preludia i nokturny Chopina,  
a w centrum Izabela Monika Bill – twórczyni dobrej atmosfery. Dzięki dosko-
nałemu kontaktowi z publicznością, z łatwością zainteresowała zebranych zarów-
no najnowszymi utworami z tomiku, który ukaże się w 2014 r., jak i zabawnymi 
limerykami i erotykami motoryzacyjnymi. Poetka prezentowała wiersze z tomi-
ków: Seksapil duszy, Kameleony oraz Sztuka jedzenia jabłek. Wszystkie można 
wypożyczyć w gryfowskiej bibliotece. Zapraszamy.

M.
Wszystkie tomiki poezji można wypożyczyć w gryfowskiej bibliotece. Zapraszamy.

Poezja w środku zawiei

19 grudnia w bibliotece zorganizowano spotkanie przedświąteczne dla 
najmłodszych (3-4 latki). Przeczytano dzieciom bajkę pt. „Franklin przygo-
towuje święta” oraz dyskutowano o przygotowaniach do świąt i o porząd-
kach świątecznych w domach. 

Dzieciom tak podobała się bajka, że na wzór Franklina wykonały długi 
łańcuch, którym udekorowały choinkę biblioteczną, a następnie tańczyły 
wokół niej do skocznych rytmów m. in. piosenki o św. Mikołaju. Na za-
kończenie nasi najmłodsi czytelnicy losowali maskotki i otrzymali słod-
kie upominki. Kilkoro dzieci, a jakże, wypożyczyło książeczki na święta  
i o świętach. Spotkanie odbyło się dzięki rodzicom, którzy zaangażowali 
się w nasz cykl i postanowili zainwestować w rozwój swoich maluchów po-
przez „oswojenie” ich z biblioteką.

Gościem spotkania był prezes stowarzyszenia „Awantura” Mariusz Dra-
gan, który w ramach prowadzonego przez stowarzyszenie projektu ekolo-
gicznego, „przeszkolił” dzieci w zakresie segregacji śmieci. Dzieci uczyły się 
doskonale przy tym bawiąc. Na święta było jak znalazł, odpadł problem  
z segregacją opakowań po słodyczach.

Maluchy w przedświątecznej akcji
Rozstrzygnięto konkurs plastycz-

ny „Choinka, choinka”, wzięły w nim 
udział trzy klasy III Szkoły Podstawo-
wej w Gryfowie Śląskim (66 dzieci). 
Jury oceniało prace i każdą klasę osob-
no ze względu na różnorodną technikę 
wykonania. 
Wyniki:
W klasie III a:
I miejsce zdobyli: Mikołaj Wolar  
i Lena Płuciennik
II miejsce Ania Majkoś, 
III miejsce Wiktoria Kurec.
W klasie III b:
I miejsce Jessika Zaremba,
II miejsce Kornelia Kowalik
III miejsce Patryk Spiżewski,
IV miejsce Oliwia Szymkowiak.
W klasie III c:
I miejsce Jagoda Wyrazik,
II miejsce Marcelina Wierzbowska
III miejsce Patryk Hartramph
IV miejsce Mikołaj Rogula.

Dzięki dziecięcej pasji i wyobraźni 
korytarz naszej biblioteki nabrał świą-
tecznego uroku. 9 grudnia uczniowie 

przybyli obejrzeć choinkową wystawę. 
Za piękne prace wręczono nagrodzo-
nym pamiątkowe dyplomy i nagrody 
w postaci maskotek. Ten dzień dla 
wszystkich był niespodzianką. Na po-
czątek opowiedziano dzieciom krótką 
historyjkę o Mikołaju i jego stroju 
oraz o tym, że do biblioteki zawitała 
pani Mikołajowa, która rozda wszyst-
kim dzieciom prezenty w postaci 
pięknych maskotek, które zebraliśmy 
w ramach akcji „I TY MOŻESZ ZO-
STAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”. W 
akcji tej wzięło udział 26 mieszkańców 
Gryfowa. Otrzymaliśmy bardzo dużo 
maskotek, którymi będziemy obdaro-
wywać dzieci również przy kolejnych 
spotkaniach w bibliotece: podczas czy-
tania bajeczek i na feriach zimowych. 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM 
OFIARODAWCOM!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 
z odwiedzin pani Mikołajowej w bi-
bliotece na stronie www.biblioteka.
gryfow.info 

Najcenniejszy dar: życie, krew, bezinteresowna pomoc, miłość... można by 
wymieniać jeszcze długo. W zależności od sytuacji, potrzeby, człowieka, będzie 
to co innego. Dla biblioteki najcenniejszym darem jest książka. Darem nie do 
przecenienia. W 2013 r. takich wspaniałych darów otrzymaliśmy od Państwa 
wiele. Łącznie z biblioteką dziecięcą oraz filiami wiejskimi 920 książek, o wartości 
ponad 10 tys. zł. W związku ze skromnym budżetem, na zakup nowości czytel-
niczych to dla nas ogromne wsparcie, bo nierzadko darowywaliście nam Nasi 
Kochani Czytelnicy właśnie poszukiwa-
ne nowości, wydawnictwa albumowe, 
rzeczy cenne, a dla nas bezcenne.

Podarowaliście książkom drugie, 
trzecie i kolejne życia, a czytelnikom 
bibliotek przyjemność lektury, radosne-
go czytania. Z serca Wam wszystkim 
dziękujemy.

Choinkowo, mikołajkowo, świątecznie

W bibliotece w Rząsinach

Naszym kochanym czytelnikom 
z całego serca dziękujemy

J.K.

J.K.

Mimo wiatru i śnieżycy, 6 grudnia punktualnie o godz,17.00 dotarł do 
biblioteki w Rząsinach Mikołaj przywożąc ze sobą duży worek prezentów 
dla dzieci i dorosłych. Przy ciepłej kawie,herbatce i ciasteczkach wszyscy 
którzy przybyli, a było nas 19 grzecznych osób, cierpliwie czekali na roz-
danie prezentów. Mikołaj swoim zwyczajem musiał koniecznie przepytać 
każdego, co w ciągu roku zrobił dobrego i czy był grzeczny i przy okazji 
sprawdził talenty uczestników. Śmiechu i oklasków nie zabrakło wszyscy 
świetnie się bawili. To przemiłe spotkanie zorganizowała biblioteka z Klu-
bem Seniora. Dziękuję serdecznie za współpracę pani Dorocie Prorackiej 
oraz panu sołtysowi Stanisławowi Czajewiczowi, który wcielił się w rolę Mi-
kołaja. Zaś 20 grudnia przy śpiewie kolęd i słodkim poczęstunku w biblio-
tece w Rząsinach odbyła się tradycyjna wigilia. Łamaliśmy się opłatkiem 
i składaliśmy sobie życzenia spokojnych zdrowych świąt oraz spełnienia 
wszystkich marzeń. Takie spotkania zbliżają i umacniają więzi. Dziękuję 
wszystkim za przybycie i pomoc w organizacji. Jadwiga Miłan
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W  Rzeczpospolitej z 3 stycznia 2014 r. ukazał się wywiad z ministrem 
Bogdanem Zdrojewskim „Lepszy Grey niż nic”. Wywiad, wbrew tytułowi, 
nie traktował jedynie  o największym komercyjnym sukcesie wydaw-
niczym ostatniego roku czyli trylogii E.L James  „50 twarzy Greya”, ale  
o stanie polskiego czytelnictwa. Można się zeń dowiedzieć, iż w ubiegłym 
roku 61% Polaków nie przeczytało żadnej książki, ale i że jest w Polsce 
co prawda wciąż wąska (ok. 7%) elita czytająca coraz więcej. I jest to in-
formacja w gruncie rzeczy pocieszająca, bo od czegoś trzeba zacząć, po 
gwałtownej zapaści mającej miejsce u progu poprzedniej dekady, gdy czy-
telnictwo spadło o ponad 20%. Minister wspomina, że szkoda, iż wtedy 
ktoś nie zareagował. No szkoda...

Jak co roku zostałam zobligowana do przygotowania statystyki czy-
telnictwa w gryfowskiej bibliotece. Ministerstwo, województwo, powiat,  
a i władze gminne chcą statystykę zobaczyć.  Jak to u nas wygląda, bo 
ogólnie w Polsce wygląda nie najlepiej, żeby nie powiedzieć źle. Porówna-
liśmy dane z 2010 r. kiedy to biblioteka funkcjonowała w budynku Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury z ubiegłym rokiem, kiedy to od ponad 
dwóch lat mieści się ona w nowo wyremontowanym budynku w centrum 
miasta.

A że czyta nas mało socjologów, analizy skrócę do minimum. Liczba 
czytelników ogółem w 2010 r. wynosiła 1785, a w 2013 – 1835. Skorzystało 
z biblioteki w ciągu całego roku 2010 – 19.080 osób a w 2013 – 23.613, co 
daje dziennie 76 i 95 osób. Przeanalizowaliśmy także dane, takie jak wiek 
czytelników, i tu nie było niespodzianki, bo gołym okiem widać że naj-
bardziej nam wzrosła liczba czytelników w wieku 45-60 lat z 223 na 302  
i powyżej 60 lat – ze 133 na 196. Mamy też, co bardzo nas cieszy, więcej 
czytających dzieci od najmłodszych do 15 lat – wzrost z 416 na 480. Mło-
dzieży jest mniej, jednak ta która czyta, wykazuje się dość dużą aktywno-
ścią. Ustawia w kolejkach po bestsellery, czasem zamęcza, kiedy w końcu 
wróci ta czy inna książka. I to jest budujące.

Pewnie że po malkontencku można wysunąć stwierdzenie, iż szału nie 
ma. Szału nie, ale nie jest źle. Powoli, konsekwentnie, dzięki nowej lokali-
zacji biblioteki w centrum miasta, przyjaznej atmosferze, bibliotekarzom 
chętnym do pomocy i współpracy, dodatkowej rozlicznej działalności 
kulturalnej, gryfowska biblioteka sondażom się nie kłania i obala mity  
o spadku czytelnictwa. 

Można to uznać za żart, ale w ostatnich kilku latach zadano mi wie-
le pytań, a zrobili to ludzie, których bym o to nie podejrzewała, po co 
właściwie biblioteka organizuje te wernisaże wystaw, jakieś konferencje, 
spotkania. Wszak to zadanie dla ośrodka kultury. Z całym szacunkiem 
odpowiadałam i odpowiadam, ale biblioteki od zawsze prowadziły dzia-

Na przekór sondażom róbmy swoje

Zapraszamy na wernisaż

W andrzejkowy wieczór seniorzy ze Stowarzyszenia Klub Seniora 
w Rząsinach obchodzili rok zawiązania klubu. To było bardzo uroczyste 
przyjęcie. Czas był wypełniony niespodziankami, odbył się pokaz slajdów 
z rocznej działalności klubu oraz odczytano wiersz z tej okazji napisany. 

O oprawę muzyczną wieczoru, w stylu biesiady na ludowo, zadbał ze-
spół „Rząsinianki” z panią Teresą Cierlik na czele. Kilka tygodni po tym 
radosnym święcie w gronie seniorów zorganizowaliśmy wigilię. Była ona 
przepełniona kolędami i jak zwykle ciepłą, przyjazną atmosferą. Składanie 
życzeń poprzedziło przeczytanie fragmentu Słowa Bożego o narodzinach 
Jezusa. Serdecznie dziękuję za współpracę i pomoc finansową panu Pawło-
wi Jaworskiemu – mieszkańcowi Rząsin i członkowi Stowarzyszenia.

Prezes Stowarzyszenia Klub Seniora Dorota Proracka

Dorota Proracka

Minął pierwszy rok

Marzena Wojciechowska

łalność kulturalną, a w ostatnich latach działania te się zintensyfikowały, 
bo takie są światowe trendy, by były centrami kultury, by animowały  
i przygotowywały do uczestnictwa w kulturze, umożliwiały kontakt ze 
sztuką. To, że w mieście są dwie instytucje kultury nie powinno być dla 
nikogo problemem. To tylko powód do radości, bogatsza oferta, większy 
wybór, a dla naszych dzieci i młodzieży większa szansa na rozwój. Szansa 
na to, ze gdy wyjadą na studia do Wrocławia czy Krakowa i pójdą na wer-
nisaż do galerii sztuki nie staną jak wryci, tylko poczują się swobodnie, jak 
u siebie, w galerii ECKI, gdzie każdy wernisaż przygotowany był profesjo-
nalnie, a wystawiane prace nie różniły się poziomem od tych krakowskich 
czy wrocławskich, wszak wystawiał u nas i prof. Rafał Strent  i Dariusz 
Miliński i utytułowany na całym świecie fotografik Cezary Dubiel, wybit-
ni polscy twórcy ekslibrisów i wielu, wielu innych.

Przed nami kolejny rok wytężonej pracy, walki o każdego nowego  
i dopieszczenie stałego czytelnika, bo parafrazując reklamowe hasła, dla 
nas najważniejszy jest czytelnik, zaraz za nim książka a dopiero na końcu 
statystyki. Co nie znaczy,że na nie nie zerkamy marząc śmiało i robiąc 
wszystko,by na przekór sondażom przekroczyć magiczne 20% korzystają-
cych z biblioteki mieszkańców gminy.

Minister Zdrojewski we wspomnianym wyżej wywiadzie stwierdził, 
iż czytanie jest jednym z najważniejszych źródeł życiowego sukcesu.  
To najprostsza recepta na sukces o jakiej słyszałam. Życzę więc Państwu  
w 2014 r. sukcesów, których źródłem, powtarzając za ministrem jest czy-
tanie. A przyjemność z czytania płynąca niechaj będzie do tych sukcesów 
gratisem.

Podziękowanie za serce
Coraz częściej spotyka się na ulicach koty i psy. Część z tych zwierząt ma 

swoich właścicieli, którzy akceptują i kochają swoich milusińskich, lecz wiele  
z nich jest bezdomnych i zdanych na los innych. W tym miejscu pragnę 
serdecznie podziękować mieszkankom Gryfowa paniom Adeli Funken  
i Jadwidze Stępińskiej za okazanie serca tym porzuconym i niechcianym 
zwierzakom. Za dokarmianie i pomoc. Piszę ten tekst, gdyż właśnie dzięki nim 
odzyskałam mojego kota, który zaginął 5 miesięcy temu. Poprzez Kurier Gry-
fowski, w którym ukazało się zdjęcie kotka, odnalazłam mojego pupila i oka-
zało się, że przetrwał dzięki sercu wymienionych pań. Serdecznie im dziękuję 
za dar jaki mają w sercu – bezinteresowną miłość do porzuconych zwierząt.
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– Det var flott, czyli było wspaniale – takimi 
słowami podsumowali nas Norwegowie po ostat-
nim koncercie w Fosforach! 21 grudnia to był 
wyjątkowy dzień dla członków stowarzyszenia. 
Gościliśmy aż dwie kapele z zagranicy. Ba, chło-
paki przyjechali aż ze Skandynawii, konkretnie – 
Norwegii! Zainteresowani słuchacze stawiali się w 
klubie już po godzinie 19:00, jednak na pierwszy 
koncert trzeba było poczekać.

Imprezę rozpoczęła norweska formacja For-
getaboutit – zespół o którym nikt tak naprawdę 
nie wiedział nic... Okazało się, że chłopaki zagrali 
świetny set, bardzo wesoły punk rock, z lekką 
nutą połamanych rytmów. Świetny image i mu-
zyka zostały doskonale przyjęte przez publikę. 
Kiedy skończyli, a na scenie zaczęła rozkładać 
się następna kapela pogratulowałem muzykom 
oraz zapytałem go: – Nikt tak na prawdę o was nic 
nie wiedział, a daliście świetny koncert, ile razem 
gracie? Odpowiedź brzmiała – Kilka tygodni jako 
Forgetaboutit, ale jako muzycy gramy od początku 
lat 90-tych. W tym składzie to czwarty koncert, 
wszystkie zagraliśmy w Polsce, a jak na razie gry-
fowski wypadł najlepiej! 

Następnym zespołem był dzierżoniowski 
CollisioN. Chyba jeden z najlepszych zespołów 
metalowych, jaki gościliśmy u nas na scenie. Coś 
świetnego. Dynamika, wymiany gitarowe, brzmie-

nie oraz doświadczenie. Niektórym uczestnikom 
koncertu zafundowali solidny „szczękopad”. 

Ostatnim supportem przed gwiazdą wieczoru 
byli goście z Poznania, o których pisaliśmy mie-
siąc temu, czyli Cruelty In The Garden. Było 
mocno, mrocznie i szybko. Z koncertu na koncert 
chłopaki zdobywają większe doświadczenie oraz 
większy rozgłos w Polsce. Nic dziwnego, grają po 
kilka razy w tygodniu i prezentują świetny kawał 
deathcore'u. 

Około godziny 23:20 koncert rozpoczęła 
najbardziej oczekiwana kapela. Kolejni goście  
z Norwegii – Korrupt! Ich stylowy hardcore punk 
był nie do podrobienia. Każda narodowość ma 
chyba to do siebie, że ich twórczość mimo, że wpi-
sana w pewne ramy, jest bardzo charakterystyczna  
i inna – i to właśnie pokazali nam Skandynawo-
wie. Bardzo, ale to bardzo dobry koncert. Do tego 
chłopaki mieli doskonały kontakt z publiką. Jeden 
z najlepszych koncertów w tym roku. Publiczność 
świetnie się bawiła! 

Następny koncert organizowany przez sto-
warzyszenie Awantura, odbędzie się już 7 lutego  
a wystąpi zgorzelecka formacja reggae – Paihivo! 
Przed nimi na scenie zagrają zespoły Cierpki  
i Non President. Zapraszamy! Więcej informacji 
na www.awantura.org oraz fb.com/awantura! 

Po raz kolejny ruszyliśmy posprzątać teren 
powiatu lwóweckiego. Tym razem celem dla sto-
warzyszenia Awantura stał się park potocznie na-
zywany Patelnią. Spotkaliśmy się pod jego bramą 
14 grudnia. Była piękna wiosna tej zimy, a my w 
dziewięcioosobowym składzie zaczęliśmy prze-
czesywać teren parku. Jakież było nasze zdziwie-
nie, gdy okazało się, że praktycznie nic tam nie 
znaleźliśmy. Park był czysty, ktoś nas uprzedził. 

Ponieważ sił było jeszcze mnóstwo udaliśmy 
się na teren po byłej „Cegielni”. Sprzątaliśmy już 
ten teren kilka lat temu. Nie było wtedy łatwo,  
a to co ruszyliśmy okazało się zaledwie zalążkiem 
tego, co się czai przysypane delikatnie ziemią.

Nasza weekendowa akcja skupiła się na tere-
nie lasku, z którego wyciągnęliśmy kilka opon,  
w tym jedną od TIR`a. Do tego kilka niekom-

pletnych lodówek i innych sprzętów AGD. Śmie-
ci w większości wydawały się dość „świeże”. Jak 
widać, funkcjonujące od kilku miesięcy prawo 
śmieciowe ma wiele niedoskonałości, skoro na-
dal śmieci trafiają do lasu zamiast na śmietnisko. 
A może to po prostu efekt ludzkiej głupoty, na 
którą nikt nie ma odwagi zareagować? Te śmieci 
niemal na 100% pozostawili okoliczni mieszkań-
cy, całkiem przy okazji degradując środowisko 
naturalne. Wstyd!

Nasza grupa wolontariuszy zrobiła ile się dało, 
udało nam się oczyścić cały lasek z widocznych 
śmieci. To co kryje się pod liśćmi pozostawiamy 
sobie na kolejną akcję. W inicjatywie pomógł 
nam Powiat Lwówecki i Urząd Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski. Obydwu instytucjom niezmiernie 
dziękujemy za wsparcie. 

Z okazji Mikołajek przygotowaliśmy niespo-
dziankę dla fanów tłustych bitów i elektryzu-
jących nawijek. Na fosforowej scenie pojawiły 
się okoliczne składy hip-hop`owe. W Gryfowie 
zagościli okoliczni beat box`erzy i MC`s. Wy-
stąpiła m.in. Melomania i wschodząca gwiazda 
gryfowskiego rapu – Gryfkush. Do tego pojawili 
się raperzy z Jeleniej Góry, Legnicy i Leśnej.

Impreza po raz kolejny pokazała, że rap jest 
mocny w naszych stronach. Frekwencja była zna-
komita, a młodzież bawiła się wyśmienicie. 

Po koncercie pojawiły się pytania o kolejne 
podobne przedsięwzięcie w Fosforach. Stowa-
rzyszenie Awantura aktualnie nie ma zamiaru 
organizować kolejnych podobnych wydarzeń  
w najbliższym czasie. Jednak jeśli pojawiłaby się 
grupa młodych i odpowiedzialnych osób chęt-
nych zorganizować kolejną imprezę rap, jesteśmy 
otwarci na współpracę i propozycje.

PODZIĘKOWANIE
Stowarzyszenie Awantura dziękuje zarzą-

dowi powiatu lwóweckiego oraz pracownikom 
Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim. 
Dzięki ich wsparciu możliwa była organizacja 
szkolenia z segregacji odpadów dla najmłod-
szych. Więcej informacji na stronie Biblioteki 
Publicznej (www.biblioteka.gryfow.info).

DET VAR FLOTT ! Hip hop 
w Fosforach

Zimowo-wiosenne porządki
Kamil Jagiełło

Zapraszamy 
na megakoncert

7 lutego wystąpią:
Paihivo (roots reggae/Zgorzelec)
Non President (crust punk/Wojcieszów)
Cierpki (melodic hc punk/Gryfów)

Rozpoczynamy o godzinie 20:00

Mariusz Dragan
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Jak co roku w świątecznym miesiącu grudniu, Towarzystwo 
Miłośników Gryfowa oraz Gryfowskie Towarzystwo Cyklistyczne 
podsumowały sezon rowerowy 2013 r. Dopisali zaproszeni goście, 
a zwłaszcza wielką radość wśród rowerzystów wzbudziło przybycie 
kultowego już burmistrza naszego miasta Olgierda Poniźnika i sym-
patycznych radnych: pana Stanisława Sawczaka i Arkadiusza Cicho-
nia. Dotarł do nas również przedstawiciel zaprzyjaźnionego z nami 
banku BGŻ w Gryfowie Śląskim. Przybyli cykliści (oczywiście w tym 
dniu wyjątkowo nie na rowerach) z Lubania, Lubomierza i Świecia. 
Po prezentacji multimedialnej i gawędzie dotyczącej historii nasze-
go miasta zatytułowanej „Opowieści z Magla” burmistrz obdzielił 
przybyłych gości okolicznościową kartką świąteczną oraz wygłosił 
krótkie przemówienie. Atmosfera spotkania zrobiła się świąteczna 
i humory zaczęły dopisywać. Cykliści przypominali i wspominali 
swoje rowerowe wycieczki. Wręczyliśmy też pamiątkowe dyplomy 
członkom Towarzystwa Miłośników Gryfowa Śląskiego, którzy cały 
rok uczciwie, nie licząc godzin i dni pracowali ku chwale naszego to-
warzystwa. Czas szybko minął i aż żal było się rozstawać. Cóż może 
być piękniejszego dla organizatorów takich imprez, jak widok tłumu 
zadowolonych ludzi długo żegnających się ze sobą. Spotykamy się 
więc za rok, jak zawsze w niedzielę, jak zawsze na gryfowskim rynku, 
i jak zawsze o godzinie 10.00.

Podsumowali sezon

Jan Wysopal

PODZIĘKOWANIA
Pani doktor Dorocie Dobek serdeczne podziękowania za profesjonalizm, 
empatię i szacunek do pacjenta 

składają wdzięczne za pomoc pacjentki z Gryfowa
***

Serdecznie dziękuję sołtysowi Proszówki p. Janowi Augustowi za 
przekazanie paczek mikołajkowych dla dzieci Świetlicy Środowiskowej  
w Gryfowie Śl.

Wychowawca świetlicy Marta Wilas


