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Tradycyjnie w drugą niedzielę nowego roku, 
czyli 11.01.2015 po raz XXIII zagrała w Gryfowie 
Śląskim Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Dyrygentem była Dyrektor Gimnazjum Alicja 
Kownacka, która wraz z Burmistrzem Olgier-
dem Poniźnikiem oraz szefem sztabu Krzysz-
tofem Babiakiem punktualnie o 15:00 oficjalnie 
otworzyła tegoroczny Finał, który w całości od-
bywał się na terenie gryfowskiego Gimnazjum.
Od wczesnych godzin mimo niesprzyjają-
cej aury, bo przy silnym wietrze, w Gryfowie 
i najbliższej okolicy rozpoczęło się WIELKIE 
kwestowanie ponad 200 wolontariuszy zaopa-
trzonych w puszki i serduszka grało o godną 
opiekę osób starszych i diagnostykę dzieci, by po 
kilku godzinach powrócić z łączną kwotą zebra-
ną w 44 puszkach w naszej gminie i 4 z Zakładu 
Karnego w Zarębie – 18  244,78 zł! Tegoroczną 
rekordzistką okazała się grupa pani Aleksandry 
Suduł i jej przybocznych: Martyny Ślusarczyk, 
Dominiki Przywartej, Klaudii Słapek z klasy 
IC, które zmieściły w puszce kwotę 1359,49 zł.
Wolontariusze marzli, ale na sali gimnastycznej 
było bardzo gorąco. Licznie przybyli gryfo-
wianie mieli wielkie serca. Tutaj pod młotek, 
który dzierżył włodarz naszej gminy Burmistrz 
Olgierd Poniźnik, poddano 122 przedmioty. 
Licytacja przebiegała w trzech turach na zmia-
nę z programem artystycznym. Ostatecznie 
wszystkie fanty zlicytowano na kwotę 3.600 zł!
Ponadto w puszkach znajdowała się obca waluta: 
131, 50 Euro, 2,65 funtów, 99,20 koron czeskich, 
95 forintów, 2,60 kuny chorwackiej i 0,02 dolara. 
ŁĄCZNA SUMA TEGOROCZNEJ ORKIE-
STROWEJ NIEDZIELI (ZEBRANA TYLKO 
W ZŁOTÓWKACH) WYNOSI 21  854,78 ZŁ. 
TO OCZYWIŚCIE NOWY REKORD GRY-
FOWSKIEGO FINAŁU!

Nad finansami czuwała komisja składająca 
się z nauczycieli Gimnazjum oraz pracowników 
Banku PKO BP w Gryfowie Śląskim na czele 
z Dyrektorem Martą Piotrowską. Liczeniem 
najdrobniejszych bilonów zajęła się bardzo 
nowoczesna maszyna, która potrafiła wśród 
setek groszówek odnaleźć pięciogroszówkę! 
Całą resztę policzono bardzo szybko w serdecz-
nej atmosferze, za co w tym miejscu całemu szta-
bowi rozliczającemu dziękujemy.

Gimnazjalna estrada obfitowała w bardzo 

bogaty program artystyczny przygotowany 
przez nauczycieli Gimnazjum, który trwał nie-
przerwanie od 15:00 aż do momentu, kiedy nad 
Gryfowem rozbłysło światełko do nieba. I tak 
mieszkańcy Gryfowa: dzieci, młodzież, rodzice, 
dziadkowie, a więc wszyscy od lat 5 do 105 mogli 
zobaczyć i podziwiać: kolędowanie grupy wokal-
no-instrumentalnej, występ kabaretu „Jednod-
niówka” z programem „Jeden dzień z życia klasy” 
i „Opowieści biblijne”, koncert dwóch zespołów 
złożonych z uczniów Gimnazjum – The Char-
mers (uczniowie z 3b) i absolwentów – ISTOTA, 
pokaz tańca towarzyskiego – Pawła Marczaka 
z partnerką, popis tańca popping Emanuela 
Żuka.

Nie sposób wymienić wszystkich zaanga-
żowanych z imienia i nazwiska, ale szczególnie 
dziękujemy Szefowi Sztabu Krzysztofowi Babia-
kowi oraz wszystkim razem i każdemu z osobna 
za zaangażowanie w organizację XXIII Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: wolon-
tariuszom, towarzyszącym im uczniom z ramie-
nia szkół, opiekunom, występującym na scenie 
i nauczycielom: przygotowującym młodzież do 
występów i dekorację w sali, obsłudze medialnej, 
prowadzącym całą imprezę Adriannie Puzyniak 
oraz Arturowi Sikorze, Zakładowi Karnemu 
z Zaręby za ciepłą grochówkę, Państwu Kra-
suckim za doskonały bigos. Rodzicom uczniów 
Gimnazjum za przepyszne ciasto, naszym nieza-
stąpionym uczniom za pomoc przy organizacji 
finału oraz każdemu, kto spontanicznie włączył 
się w orkiestrowe granie. Dziękujemy też panu 
Stanisławowi Froncowi właścicielowi firmy 
EL-STAN za pomoc przy zbudowaniu sceny 
bez której ta impreza nie byłaby tak efektowna.
Za czas poświęcony DZIĘKUJEMY, za motywa-
cję i chęci, za każdy gest, każdy drobiazg, za do-
bre zgranie, które zaowocowało sukcesem, satys-
fakcją przeogromną. Za emocje też dziękujemy.

NIEDZIELA Z SERCEM

Mieszkańcy Gryfowa! Możecie być dumni, 
znowu dołożyliście swoją cegiełkę do szczytnego 
celu.

Dziękujemy sponsorom 
i darczyńcom:

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śl. 
Olgierd Poniźnik oraz Sekretarz Gminy 
i Miasta Gryfów Śl. Jerzy Andrzejczak, 
FF POLMEX z Proszówki, „JANTUR – 
GRYFEX” sp. z o.o. w Gryfowie Śląskim, 
Zakłady mięsne „Niebieszczańscy”, Fryzjer-
stwo damsko-męskie „WENUS” Klaudia 
Kocjan, Studio Urody „BEATA” w Gry-
fowie Śląskim, Studio Urody „LAURA” 
w Gryfowie Śląskim, Centrum Handlowe 
„GRADIX”, Przedsiębiorstwo Handlowe 
„SAWCZAK” w Gryfowie Śląskim, Piekar-
nia i cukiernia Mirosława i Jerzy Horbacz, 
Piekarnia Państwa KRASUCKICH, Pie-
karnia Państwa Wnukowiczów w Gryfowie 
Śląskim, Pani Barbara Pasiak, Zakład Karny 
w Zarębie i jego penitencjariusze, Restau-
racja „OBORA”, Zajazd „ZORNICA” 
w Krzewiu Wielkim, Pani Małgorzata 
Kostrakiewicz – nauczyciel Gimnazjum 
w Gryfowie Śląskim, Pan Tadeusz Cena, 
Pani Joanna Małoszczyk, Uczniowie 
z Gimnazjum w Gryfowie Śląskim, Uczen-
nica Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych 
im. S. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze 
– Anna Pasiak, Firma Handlowa An-
druszkiewicz – Mirosław Andruszkiewicz 
z Lubomierza, Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych z Jałowca, Firma EL-STAN 

Do zobaczenia i usłyszenia za rok! 
Sztab Gimnazjum
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W niedzielę 7 grudnia grzeczne dzieci z Proszówki od-
wiedził Mikołaj. Tradycyjnie przyjechał wozem strażackim. 
Przyniósł dzieciom i grzecznym dorosłym drobne słodkie 
upominki. W tym roku oprócz przepięknego przedstawienia 
teatralnego „Zima u Kubusia Puszatka” w wykonaniu teatru 
ART-RE z Karkowa. Dodatkową atrakcją były animacje 
ruchowe. Śnieżynka Gosia porwała wszystkie obecne dzieci 
do wspólnej zabawy. Wspólne pląsy przy muzyce były tak 
radosne, że nawet zachęciły do tańca wiekowego już Mikołaja. 

Tegoroczny Mikołaj był wymagający, każdy w podzię-
kowaniu za paczkę musiał zaprezentować swoje zdolności 
przed szczególnym gościem, dotyczyło to również doro-
słych. Były różne pomysły: śpiewanie piosenek, recytowanie 
wierszy po ćwiczenia fizyczne i sprawnościowe. Bardzo 
dziękujemy Sołtysowi Proszówki, Radzie Sołeckiej Proszów-
ka i Radnemu Jerzemu Guzemu za przygotowanie słodkich 
paczek, Stowarzyszeniu Rozwoju Proszówki za zorganizo-
wanie przedstawienia a Mikołajowi Jerzemu i Śnieżynce 
Gosi za pomoc w dostarczeniu niezapomnianych wrażeń 
podczas wspólnej zabawy. 

Już po raz trzeci w Parafii Rząsiny odbył się 
Orszak Trzech Króli, organizowany przez   Pu-
bliczną Szkołę Podstawową i Parafię Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej w Rząsinach. 

W tym roku około 150 osób wędrowało 
z Orszakiem z kościoła w Rząsinach   do Wol-
bromowa. W Wolbromowie odbyło się wspólne 
kolędowanie oraz prezentacja jasełek przygoto-
wanych przez uczniów ze szkoły w Rząsinach. 
Mieszkańcy Wolbromowa podejmowali uczest-
ników Orszaku bigosem, kiełbaskami z ogniska 
oraz ciastem i kawą. 

Magiczna wizyta Mikołaja

Orszak Trzech Króli w Rząsinach
Anna Zawisza-Paliwoda
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Edukacja ekologiczna naszych przedszkolaków to obok troski o śro-
dowisko również rozwijanie wrażliwości na krzywdę i los bezdomnych 
zwierząt, których tak wiele jest wokół nas. We wrześniu ogłosiliśmy akcję 
zbiórki Góry Grosza dla zwierząt zamieszkujących w schronisku w Dłuży-
nie Górnej. Również  i w tej akcji przedszkolaki wykazały się dużą empatią 
i zainteresowaniem, czego wynikiem była zebrana wielka Góra Grosza, 
którą dzieci uroczyście usypały w przedszkolu. Z wielką radością informu-
jemy, że po przeliczeniu wszystkich monet, które wrzucaliście do naszych 
skarbonek w poszczególnych grupach okazało się, że zebraliśmy 1.193zł!

Motylki – 359 zł, Biedronki – 211,63 zł, Muchomorki – 166 zł
Słoneczka – 140 zł, Gumisie – 66 zł, Krasnoludki – 64 zł

Misie – 58 zł, Kotki – 56,39 zł, Delfinki i Wiewiórki – 50,323 zł

Z zebranych pieniędzy zostały zakupione cztery ocieplane budy oraz 
mokra karma dla psów. Trzy budy zostały przekazane do Schroniska dla 
Małych Zwierząt w Dłużynie Górnej. Czwarta buda i karma powędrowały 
do Olszyńskiego Stowarzyszenia na rzecz Bezdomnych Zwierząt w Olszy-
nie, które prowadzi Tomasz Ruczaj. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedszkolakom, ich rodzicom, 
dziadkom i wszystkim przyjaciołom Przedszkola Publicznego w Gryfowie 
Śl. za przyłączenie się do akcji Góra Grosza.

Najstarsze grupy Słoneczka i Motylki chcąc przybliżyć dzieciom, rodzi-
nie i zaproszonym gościom historię narodzenia Pana Jezusa w dniach 16-17 
grudnia przygotowały jasełka.

Z pomocą rodziców stworzono przepiękną, baśniową scenografię. 
Wszyscy z niecierpliwością czekali na dzień przedstawienia. Starszaki 
z wielkim przejęciem i dumą prezentowały swoje zdolności aktorskie i wo-
kalne przed rodzicami, dziadkami i zaproszonymi gośćmi. 

Za sprawą naszych małych aktorów na chwilę wszyscy przenieśliśmy 
się do Betlejem. Przedszkolakom udało się wprowadzić wszystkich gości 
w świąteczny nastrój.

Owacjom i wzruszeniom nie było końca. Na zakończenie przedstawie-
nia wszyscy zebrani goście podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia 
oraz wspólnie śpiewając kolędy.

Cztery budy od przedszkolaków Jasełka

Wydarzyło się w Przedszkolu

OGŁOSZENIE DROBNE
Sprzedam garaż murowany w zabudowie szeregowej przy ul. Oldzań-

skiej w Gryfowie Śl. Więcej informacji pod nr telefonu 607 500 180.

***
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1250 m2, położoną w miejscowości 

Proszówka (centrum) gmina Gryfów Śląski. Działka położona przy drodze 
głównej, posiada wszystkie media (woda, prąd, kanalizacja sanitarna i desz-
czowa, telefoniczna) oraz zjazd na drogę powiatową. Działka w kształcie 
prostokąta o wym. około 26,0 x 49,0 m, położona blisko drogi przelotowej 
Zgorzelec – Jelenia Góra oraz Świeradów-Zdrój. Więcej informacji pod 
numerem telefonu 607 500 211.
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8 grudnia 2014 r. Bronisława Ściban, miesz-
kanka Wieży, obchodziła swoje setne urodziny.

Pani Bronisława urodziła się w miejscowości 
Czabarówka w woj. tarnopolskim, obecnie Ukra-
ina, w rodzinie Józefy i Franciszka Ogonowskich. 
W 1938 roku wyszła za mąż, a wkrótce potem 
na świat przyszło dwoje dzieci. Do zakończenia 
wojny mieszkała w Czabarówce, natomiast od 
21 grudnia 1946 roku, w wyniku przesiedlenia 
na ziemie zachodnie, zamieszkała w Wieży. Przez 
całe życie pracowała we własnym gospodarstwie 
rolnym. 

Aby uczcić tak ważne wydarzenie, 8 grudnia, 
w samo południe, na spotkanie z Jubilatką udał 
się burmistrz Gryfowa Olgierd Poniźnik, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek 
oraz radny Jerzy Guzy. Delegacja wręczyła pani 
Bronisławie List Gratulacyjny w imieniu wszyst-
kich mieszkańców Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
oraz drobny upominek. Przekazano również 
Listy Gratulacyjne od Premier RP Ewy Kopacz 
i Wojewody Dolnośląskiego Tomasza Smolarza. 
Po życzeniach i gratulacjach Jubilatka poczęsto-
wała wszystkich tortem.

Jubileusz stulatki 

Na spotkaniu obecni byli również przedsta-
wiciele Placówki Terenowej KRUS w Lubaniu 
z kierownik Lucyną Klusik oraz członkowie 
Miejsko-Gminnego PKPS z prezesem zarządu 
Stanisławem Dasiakiem.

– Ciekawostką jest to, że przekazaliśmy pani 
Bronisławie jej pierwszy dowód osobisty z 1938 
roku – mówi burmistrz Olgierd Poniźnik. Życzy-
liśmy jej również dalszych lat życia, przynajmniej 
150. (ag)

APEL O POMOC

Szanowni Państwo, Jesteśmy rodzicami Szymonka, który urodził się 24 
sierpnia 2014r. w 37 tygodniu ciąży z wrodzonym brakiem przedramienia 
i lewej dłoni. O niepełnosprawności synka dowiedzieliśmy się tuż po jego 
narodzinach, gdyż lekarz prowadzący ciążę nie zdiagnozował wady płodu 
podczas badań ultrasonograficznych, (USG 3D). Było to dla nas niewyobra-
żalnym szokiem. Ze względu na brak wystarczających środków pieniężnych, 
chcielibyśmy prosić wszystkich ludzi wielkiego serca o pomoc finansową dla 
naszego dziecka, dzięki której możliwe będzie zapewnienie Szymkowi rehabi-
litacji, konsultacji specjalistycznych oraz zakup protez, które w przypadku tak 
małego dziecka, powinny być wymieniane dość często, w miarę jego wzrostu. 

Protezowanie synka zapewni mu prawidłowy rozwój kręgosłupa i więk-
szą niezależność w codziennym życiu. Brak protezy rączki zaburzy zdrowy 
wzrost fizyczny dziecka oraz go ograniczy. Może również niekorzystnie wpły-
nąć na rozwój psychospołeczny. Prosimy pomóżcie nam zapewnić naszemu 
dziecku prawidłowy rozwój oraz ułatwić mu codzienne funkcjonowanie 
i życie w społeczeństwie. 

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 25127 – Dworak Szymon

– darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Aby przekazać 1% podatku
W formularzu PIT wpisz numer: KRS 0000037904

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj: 
25127 Dworak Szymon

Uwaga! Wpisanie celu szczegółowego jest bardzo ważne, ponieważ od tego 
zależy poprawność   zaksięgowania na właściwym subkoncie. 
Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT na 
przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego – dzięki temu 
będziemy wiedzieli, kto udzielił wsparcia naszym podopiecznym.

Dziękujemy
Rodzice Szymonka Agnieszka i Adam

PODZIĘKOWANIE
Na początku grudnia okradziono zakład złotniczy w Gryfowie 

Śląskim. Wartość skradzionych złotych łańcuszków wynosiła oko-
ło 10 tysięcy złotych. Tego samego dnia rozpoczęło się śledztwo, 
a szanse na odzyskanie towaru były stosunkowo niewielkie. Jed-
nakże, tydzień później funkcjonariusze policji z Gryfowa Śląskie-
go ujęli sprawców i odzyskali niemal całość skradzionego złota.
Chciałbym serdecznie podziękować funkcjonariuszom za szybkie i sku-
teczne działanie. 

Gryfowska policja nie pierwszy raz stanęła na wysokości zadania.
Gryfowski złotnik

W niedzielę, 14 grudnia w Bogatyni odbyły się XII Mistrzostwa Karate 
Dzieci i Młodzieży. 

 W zawodach wzięli udział młodzi sportowcy z: Zawidowa, Siekier-
czyna, Bolkowa, Wojcieszowa, Lwówka Śląskiego, Kościelnika, Olszyny, 
Gryfowa Śląskiego, Radogoszczy, Lubania oraz Lubomierza. Łącznie 
120 zawodników i zawodniczek w przedziale wiekowym od 5 do 14 lat. 
Jedenaścioro dzieci z Gryfowa  zajęło miejsca na podium.  Gryfowianie 
zdobyli cztery złote medale, dwa srebrne i pięć brązowych. Gratulujemy!

Więcej informacji w następnym numerze Kuriera.

Mali karatecy 
z Gryfowa
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Z dniem 1 stycznia 2015 r. stanowisko Zastęp-
cy Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski ob-
jął pan Andrzej Tartak, który do tej pory pełnił 
obowiązki Naczelnika Wydziału Technicznego. 

 Aktualny zastępca pracuje w Urzędzie Miej-
skim od 2008 roku, ma 46 lat, dobre przygotowa-
nie merytoryczne i spore doświadczenie w pracy 
samorządowej.

Oprócz dotychczasowych obowiązków, zwią-
zanych z nadzorowaniem pracy wydziału oraz 
osobistym prowadzeniem procedur zamówień 
publicznych, nowy zastępca zajmie się przy-
gotowaniem gminy do zadań inwestycyjnych 
w ramach nowej perspektywy finansowania unij-
nego.  

Stanisław Dasiak – Społecznik Roku 2014
Po raz trzeci wybrano w naszej gminie Społecznika Roku. Tym razem zaszczytny tytuł przypadł 

Stanisławowi Dasiakowi wieloletniemu prezesowi Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej. Poniżej treść decyzji:

Decyzją   Kapituły   Konkursu o  tytuł  „Społecznik Roku Gminy i Miasta  Gryfów Śląski”  został  
Pan  laureatem  edycji 2014 r.  i otrzymuje tytuł honorowy „Społecznik Roku 2014 Gminy i Miasta  
Gryfów  Śląski” 

 Za  bardzo aktywną, społeczną działalność na rzecz osób potrzebujących  
pomocy, szczególnie w ramach  działalności Zarządu Miejsko-Gminnego   

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim.  

Gratulacje dla Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak
Gryfowska pisarka i poetka obchodziła 30-lecie swojej pracy twórczej w Teatrze Kalambur we 

Wrocławiu. Ten uroczysty jubileusz nie umknął także uwadze władzom Gryfowa. Na pierwszej 
w 2015 r. sesji Rady Miejskiej uhonorowano artystkę poprzez wręczenie jej kwiatów i gratulacji. Poni-
żej treść listu gratulacyjnego:

Proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania za uniwer-
salne wartości całokształtu twórczości literackiej oraz budowanie więzi społecznej i rodzinnej, 

łączenie piękna z pracą i życiem codziennym, popularyzację najcenniejszych wartości 
wyrażanych poezją i promowanie w kraju i regionie naszej Małej Gryfowskiej Ojczyzny. 
 Jubileusz 30-lecia Pani pracy twórczej staje się doskonałą okazją do złożenia gratulacji, 

wyrazów szacunku i podziękowania za Pani pracę, dorobek artystyczny w dziedzinie literatury 
oraz pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, co zostało uhonorowane przez Ministra Kultu-

ry i Dziedzictwa Narodowego nadaniem odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 
W ukazanych w Pani twórczości utworach – szczególnie kierowanych do dzieci i młodzieży 

– znajdujemy wiele walorów poznawczych, estetycznych i wychowawczych. Ten wspaniały świat, 
utkany w wyobraźni ludzkiej i będący jej dźwiękiem – był, istnieje i dzięki Pani będzie istnieć. 

 Z okazji jubileuszu 30-lecia twórczości literackiej składamy Pani także najserdeczniejsze 
życzenia – dobrego zdrowia oraz wielu sukcesów w życiu artystycznym i prywatnym. 

Burmistrz Gminy i Miasta
Olgierd Poniźnik

Przewodniczący Rady Miejskiej                      
Robert Skrzypek

Burmistrz Gminy i Miasta
Olgierd Poniźnik

Przewodniczący Rady Miejskiej                      
Robert Skrzypek

PODZIĘKOWANIA
ZA CHOINKI

Serdecznie dziękujemy za przekazanie 
świerków do dekoracji miasta w okresie 
świątecznym państwu: Mirosławowi 
Byczko, Jolancie Dudzik, Juliannie 
Baszak oraz jednostce Straży Pożarnej 
z Młyńska.

Za choinki do dekoracji Kościoła dzię-
kujemy panu Stanisławowi Krawczyko-
wi – sołtysowi Wieży oraz Nadleśnictwu 
Lwówek Śląski.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik, 

Sekretarz Miasta i Gminy 
Jerzy Andrzejczak,

Dyrektor ZBGKiM 
Helena Okulowska

Oprac. Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak

Burmistrz 
powołał zastępcę
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WYBRANO KOMISJE 
5 grudnia na sesji Rady Miejskiej dokonano 

wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
którym został Jarosław Stępiński. W skład komisji 
weszli ponadto: Ryszard Sawczak i Zbigniew Kurec.

Do Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeń-
stwa Publicznego weszli: Zygfryd Borkowski, 
Arkadiusz Cichoń, Mateusz Królak, Grzegorz 
Piejko i Ryszard Sawczak. Przewodniczącym 
komisji został Grzegorz Piejko.

W Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska będą pracować: Edward 
Ciupa, Jerzy Guzy, Witold Mikos, Michał Nie-
bieszczański. Przewodniczącym komisji został 
Jerzy Guzy.

W Komisji Sfery Budżetowej zasiądą: Zyg-
fryd Borkowski, Bożena Burak, Stanisław Saw-
czak, Robert Skrzypek, Marta Wilas. Przewodni-
czącą komisji została Marta Wilas.

30 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w sali 
posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie 
Śląskim rozpoczęła się ostatnia w roku Sesja 

Z sesji Rady Miejskiej

OPŁATY 
ROCZNE 

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-
ce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2014 r., 
poz. 518 z późn. zmian.) przypomina się 
użytkownikom wieczystym o obowiązku 
uiszczenia opłaty za wieczyste użytko-
wanie gruntu. Opłaty za dany rok należy 
uiścić najpóźniej do dnia 31 marca na 
konto Gminy Gryfów Śląski nr 77 1020 
2124 0000 8402 0011 0106 lub w kasie 
tut. urzędu. 

UCHWALONO BUDŻET

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski

na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy 
z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 
r. poz. 1235 ze zmianami)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gryfów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

w dniach od 3 lutego 2015r. do 5 marca 2015 roku w Wydziale Technicznym Urzędu Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, w godzinach od 8:00 do 15:00, oraz na stronach 
internetowych Urzędu Miejskiego.

Zmiana studium dotyczy:
- kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym południową część 
miasta Gryfów Śląski, wieś Wieża oraz fragmenty wsi Krzewie Wielkie i Proszówka;
- ustaleń tekstu studium w zakresie gospodarki odpadami na obszarze gminy Gryfów Śląski;

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 17 lutego 2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski o godzinie 
1000. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy 
składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2015 roku.

30 grudnia Rada Miejska w Gryfowie Śl. 
przyjęła budżet na 2015 rok. Dochody kształtują 
się na blisko 24.000.000 zł. Jak mówi burmistrz 
Olgierd Poniźnik - jest to budżet przygotowawczy 
do absorpcji nowych środków unijnych. Wiele z tych 
środków jest związana z przygotowaniem doku-
mentacji ze szczególnym uwzględnieniem gospo-
darki wodno-ściekowej. Pod koniec ubiegłego roku 
włodarze Gryfowa otrzymali już dokumentację 
na stację uzdatniania wody, natomiast pozostała 
jeszcze do opracowania dokumentacja na moder-
nizację oczyszczalni ścieków, a także na sprawy 
związane z niską emisją, dociepleniem i remontem 
budynku Ubocze 300, oraz modernizacją czterech 
zespołów budynkowych przy ul. Strzelniczej.

- Zakładamy także opracowanie planu niskiej 
emisji, który jest niezbędny do pozyskiwania fundu-
szy unijnych. W tym roku chcemy też sfinalizować 
dokumentację na przebudowę kilku dróg – m.in. 
z Funduszu Gruntów Rolnych na drogę w Rząsinach, 
która prowadzi do zabudowań mieszkalnych, do pół 
oraz do cmentarza, zaś w ramach szkód powodzio-
wych dwie drogi w Uboczu, a także przebudowę ul. 
Słonecznej w Gryfowie – tłumaczy burmistrz Olgierd 
Poniźnik. - W ramach podobnej puli chcemy zreali-
zować materiały niezbędne do pozyskania środków 
na przebudowę ul. Rybnej i Garbarskiej. 

Z innych przedsięwzięć władze Gryfowa chcą 
przeznaczyć dotację dla Starostwa Powiatowego 
we Lwówku Śl. na budowę chodnika przy ul. Ko-
lejowej, który jest już bardzo mocno zniszczony. 
Na to zaplanowano kwotę 400 tys. zł. Z kolei 75 tys. 
zł zarezerwowane zostało na ewentualne dofinan-
sowanie remontu ul. Floriańskiej. 

- Poza tym planujemy poszerzenie placu zabaw 
przy ul. Kolejowej za kwotę 30 tys. zł. W mieście po-
jawią się również pojemniki na psie odchody, a dwa 
gryfowskie przystanki zostaną odnowione, bo jak 
dotąd to tylko straszyły swoim wyglądem – wylicza 
włodarz Gryfowa Śl. - Jedną z ważniejszych inwe-
stycji będzie odwiert studni głębinowej w Proszówce, 
ponieważ jedno źródło wody może nie wystarczyć 
i musimy się w tym zakresie zabezpieczyć(...)

Przygotowujemy się do 
absorpcji środków z Unii

Sylwia Cichońska

Artur Grabowski

Rady Miejskiej, której głównym tematem obrad 
było Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Gry-
fów Śląski na 2015 rok. 

Zanim samorządowcy przeszli do obrad, 
wręczono listy gratulacyjne i statuetki, z okazji 
dwóch uroczystości: jubileuszu 30-lecia pracy 
twórczej Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak oraz 
przyznania Stanisławowi Dasiakowi tytułu 
Społecznika Roku (więcej na ten temat na str. 6).

W trakcie sesji uchwalono i przyjęto do reali-
zacji Plan Pracy Rady Miejskiej na 2015 r. oraz 
zatwierdzono Plan Pracy i Kontroli Komisji Re-
wizyjnej na 2015 r. 

Budżet Miasta i Gminy Gryfów Śląski uchwa-
lono większością głosów 14 radnych. Podczas 
głosowania radny Arkadiusz Cichoń wstrzymał 
się od głosu. 

Budżet Gminy i Miasta jest dostępny na stro-
nie internetowej BIP (www.bip.gryfow.pl) w za-
kładce Prawo lokalne. W zakładce tej dostępne 
są także uchwały Rady Miejskiej oraz protokoły z 
sesji. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Marzena Wojciechowska

Poniżej zamieszczamy fragment artykułu, 
który ukazał się w Ziemi Lubańskiej
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Gryfowskie Orliki i Żaki wygrywają turnieje,
czyli IV Edycja Sylwestrowych Halowych Turniejów o Puchar Starosty

INFORMATOR POWIATOWY

Szkółka Piłkarska UKS-ZSOiZ Gryfów Śląski w dniach 27-28 grudnia 
organizowała IV Edycję Sylwestrowych Halowych Turniejów o Puchar 
Starosty Lwóweckiego. W pierwszym dniu turnieju do południa grały 
Orliki (roczniki 2004/2005). Wystąpiło 7 drużyn: UKS-ZSOiZ Gryfów Śl. 
2004, UKS -ZSOiZ Gryfów Śląski 2005, Lotnik Jeżów Sudecki, Pogoń Wleń, 
Amico Lubin, FA I Bogatynia, FA II Bogatynia.

Dość nieoczekiwanie wygrała drużyna Szkółki Piłkarskiej UKS-ZSO-
iZ  2004, która w meczu z faworytami Lotnikiem Jeżów Sudecki  zwyciężyła 
2:1, a bohaterami meczu byli nasz bramkarz Jakub Krasuski, który popisał 
się niesamowitymi interwencjami oraz najlepszy zawodnik turnieju Miko-
łaj Pasternak.

Trzecie miejsce zajął II zespół FA Bogatynia, czwarte miejsce POGOŃ 
Wleń, piąte miejsce AMICO Lubin, szóste miejsce UKS–ZSOiZ Gryfów 
2005, siódme miejsce  FA I Bogatynia.

Po południu odbył się turniej Żaków (roczniki 2006/2007). W turnieju 
startowały 4 drużyny: Szkółka Piłkarska UKS-ZSOiZ Gryfów I, Szkółka 
Piłkarska UKS-ZSOiZ Gryfów II, WŁÓKNIARZ Mirsk oraz UKS Pieńsk.

Pierwsze miejsce zajęła I drużyna UKS-ZSOiZ Gryfów (remisując 
z Mirskiem 2:2, wygrywając z UKS PIEŃSK 3:0 i z II drużyną UKS-ZSOiZ 
Gryfów 8:0). Drugie miejsce zajęła drużyna WŁÓKNIARZA Mirsk, trzecie 
UKS Pieńsk i czwarte II drużyna UKS-ZSOiZ Gryfów Śląski

Podczas dwóch dni zmagania zawodników oglądali goście: członkini 
Zarządu Powiatu Małgorzata Szczepańska, były starosta lwówecki Józef 
Stanisław Mrówka, obecny starosta Marcin Fluder, przewodniczący Rady 
Powiatu Daniel Koko, przewodniczący Rady Gminy Gryfów Śląski Robert 
Skrzypek.

***
W drugim dniu 28 grudnia rano odbył się turniej Młodzików (roczniki 

2002/2003). W turnieju tym I miejsce zajęła drużyna  POGONI Wleń 
(Trener Oleg Marczyszyn, Prezes Klubu  Irena Kobierecka).
II miejsce: KWISA Świeradów, III miejsce WŁÓKNIARZ  Mirsk
IV miejsce Szkółka Piłkarska UKS-ZSOiZ Gryfów, V miejsce KLUB SPOR-
TOWY Łomnica.

Po południu odbył się pokazowy turniej seniorów w ramach współpracy 
dwóch klubów UKS-ZSOiZ Gryfów Śl.  i  GRYF Gryfów Śl.
W turnieju wzięły udział 4 zespoły: GRYF I,  GRYF II, Byli wychowan-
kowie Szkółki Piłkarskiej UKS-ZSOiZ Gryfów Śląski, oto skład tego 
zespołu: (Piotr Bursacki, Łukasz Bursacki – obecnie Czarni Lwówek, Da-
riusz Malarowski – obecnie Zagłębie Lubin, Michał Szramowiat- obecnie 
Karkonosze Jelenia Góra, Mateusz Czerwiński – obecnie  Śląsk Wrocław, 
Mateusz Cichoń – obecnie Miedź Legnica, Mateusz Baszak – obecnie 
GRYF GRYFÓW, Kamil Smurzyński – obecnie Włókniarz Leśna,  Sebastian 
Koman – obecnie GRYF Gryfów, Krzysztof Kusiakiewicz – obecnie Bielany 
Biedrzychowice, Wojciech Świętochowski – obecnie Pogoń Wleń, Mateusz 
Szurmiej – obecnie GRYF Gryfów) oraz seniorzy z Pogoni Wleń.
Wyniki meczów:
GRYF I – GRYF II  0:1
Wychowankowie Szkółki Piłkarskej 
UKS-ZSOiZ Gryfów – POGOŃ WLEŃ 2:1
POGOŃ WLEŃ – GRYF I 4:3

Wychowankowie Szkółki Piłkarskej 
UKS-ZSOiZ Gryfów – GRYF  II 1:2
POGOŃ WLEŃ – GRYF II 1:1
Wychowankowie Szkółki Piłkarskej 
UKS-ZSOiZ Gryfów – GRYF II 5:1
I miejsce: GRYF II, II miejsce: Wychowankowie Szkółki Piłkarskej UKS-
-ZSOiZ Gryfów, III miejsce: POGOŃ WLEŃ, IV miejsce: GRYF I
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Pobór krwi w Gryfowie odbędzie się w dniach 19 i 20 lutego oraz 16 i 17 kwietnia 2015 r. w 
KRWIOBUSIE, który będzie ustawiony przy Wielospecjalistycznej Przychodni Zdrowia w Gryfowie 
Śląskim, ul. Malownicza 1 (naprzeciw remizy OSP).

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Stanisław Jóźwiak

KALENDARZ EKIP WYJAZDOWYCH I POBORU 
KRWI W AMBULANSIE W I PÓŁROCZU 2015 R.

Oddaj krew

Życzenia, gratulacje..

Z okazji rubinowych godów jubilatom 
Janinie i Zygmuntowi Jakubowskim 

dużo zdrowia, pięknych chwil radości i słońca 
w rodzinie oraz dalszych długich, szczęśliwych lat życia

i doczekania kolejnych rocznic

 serdecznie życzą 
   Maria i Bogdan Sosnowscy z Młyńska 

 Państwu Bożenie i Józefowi Jodłowskim serdeczne 
i ciepłe życzenia szczęścia rodzinnego 

z okazji perłowych godów 

składa Maria Sosnowska – sołtys Młyńska

Wydawca: Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Gryfów Śląski. 
Redaguje społeczny zespół: Mariusz Dragan, 
Małgorzata Szczepańska, Jan Wysopal. 
Redaktor naczelna: Marzena Wojciechowska. 
Skład i foto-edycja: Paweł Rubaj. 
Współpraca: Agnieszka Szymańska (foto). 
Adres: Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 44, 
59-620 Gryfów Śląski, Tel.: 75 78-13-387, 
fax: 75 78-13-180, www.biblioteka.gryfow.
info, www.facebook.com/biblioteka.gryfow 
e-mail: biblioteka.gryfow@gmail.com
Dyżur redakcyjny: poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek: 10-17, środy: 10-15. 
Nakład: 800 egzemplarzy, Druk: Chroma, Żary, 

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszcza-
nych ogłoszeń, nie zwraca tekstów niezamówio-
nych oraz zastrzega sobie prawo do skracania 
i przeredagowywania treści ogłoszeń i artyku-
łów, bądź odmowę ich publikacji. 

Kurier Gryfowski

Podziękowanie
W podziękowaniach za wsparcie I Ma-

ratonu Zumby w Gryfowie organizatorzy 
pominęli pana Zbigniewa Chomonta. 

Korzystając z uprzejmości KG ser-
decznie przepraszają i równie serdecznie 
dziękują za wsparcie przedsięwzięcia.

Tegoroczna, grudniowa aukcja prac 
w Dziecięco-Młodzieżowej Pracowni Plastycznej 
M-GOK, przeszła nasze najśmielsze oczekiwa-
nia! 945 zł to, jeszcze nie ostateczna (czekamy 
na przelewy) kwota. To absolutny rekord do-
tychczasowych aukcji. Rekord pobiła też praca 
Wiktorii Gawlak – Motyle. Wylicytowano 
je za 170 zł! (Cena wywoławcza, to zaledwie 
10 zł). Licytującymi tę pracę nie byli rodzice 
dziewczynki, co udowadnia nam wartość pracy 
w kategorii sztuki, a to był pierwotny zamysł 
aukcji prac dziecięcych. Aby praca plastyczna 
dziecka była postrzegana, jak sztuka. I to się 
dokonało. Wylicytowane prace trafią do miejsc 
im przyjaznych, gdzie każdego dnia cieszyć będą 
kolorem, tematem, kompozycją. Za uzyskane 
środki, dla uczestników pracowni, odbędzie 
się wycieczka do miejsca związanego ze sztuką. 
Przypomnę, że w ubiegłych latach byliśmy już 
kolejno: w Muzeum Narodowym we Wrocławiu 
oraz w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu. 

Aukcja 2014

 Państwu Bożenie i Józefowi Jodłowskim serdeczne 
i ciepłe życzenia szczęścia rodzinnego 

z okazji perłowych godów 

składa Maria Sosnowska – sołtys Młyńska

w Dziecięco-Młodzieżowej Pracowni Plastycznej 

nia! 945 zł to, jeszcze nie ostateczna (czekamy 

Rekord pobiła też praca 
Wiktorii Gawlak – Motyle. Wylicytowano 

(Cena wywoławcza, to zaledwie 
10 zł). Licytującymi tę pracę nie byli rodzice 
dziewczynki, co udowadnia nam wartość pracy 
w kategorii sztuki, a to był pierwotny zamysł 
aukcji prac dziecięcych. Aby praca plastyczna 
dziecka była postrzegana, jak sztuka. I to się 
dokonało. Wylicytowane prace trafią do miejsc 
im przyjaznych, gdzie każdego dnia cieszyć będą 
kolorem, tematem, kompozycją. Za uzyskane 
środki, dla uczestników pracowni, odbędzie 

Marzena Staliś
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PROPOZYCJA 
STRON
 I OKŁADKI

20 grudnia 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wybor-
cze stowarzyszenia Awantura. W jego trakcie wybrano nowe władze stowarzy-
szenia. Prezesem pozostał Mariusz Dragan, wiceprezesem został Kamil Jagiełło, 
sekretarzem niżej podpisana, a skarbnikiem Dariusz Wojciechowski. Wybrano 
także nowy skład komisji rewizyjnej, którą teraz tworzą: Aneta Subocz, Michał 
Pruszczyński i Radosław Klusek.

Przed wybraniem władz Mariusz Dragan dokonał podsumowania dotych-
czasowej działalności oraz odbyła się dyskusja nad przyszłymi działaniami 
stowarzyszenia. W roku 2015 organizacja ma zamiar powrócić do pisania 
wniosków, aby pozyskać większe środki na działanie. 

Obecnie trwają prace nad napisaniem projektu do Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. Celem projektu jest wzmacnianie postaw obywatelskich i za-
gospodarowanie czasu wolnego mieszkańców gminy. Projekt zostanie złożony 
do końca stycznia.

Aneta Subocz podjęła się napisania projektu do NFOŚiGW. Nasza inicja-
tywa stanowi cześć większego projektu pisanego przez stowarzyszenie Pegaz. 
Celem projektu jest odbudowa jednego z sadów w Wieży, który ma stanowić 
wsparcie dla lokalnego ekosystemu i wpłynąć w pozytywny sposób na życie 
owadów zapylających. Dodatkowo w ramach działań chcemy wybudować ho-
tel dla owadów.

Kolejną inicjatywą, którą chce podjąć stowarzyszenie jest udział w euro-
pejskim projekcie Erasmus+młodzież. W chwili obecnej jesteśmy po konsul-
tacjach z osobą z wrocławskiego stowarzyszenia.... Pomysł naszego stowarzy-
szenia opiera się o serię spotkań edukacyjnych z punk rockiem w tle. Projekt 
zostanie złożony w drugim terminie naboru wniosków, w marcu tego roku.

Oczywiście żadne z powyższych działań nie daje gwarancji pozyskania 

Stowarzyszenie Awantura wybrało władze

środków, co za tym idzie realizacji wymienionych przedsięwzięć. Stąd też 
w trakcie zebrania rozmawialiśmy także o naszych oddolnych działaniach, do 
realizacji których nie potrzebujemy dużych pieniędzy i możemy je zorganizo-
wać własnymi siłami. W pierwszym kwartale roku planujemy zorganizowanie 
kolejnej akcji sprzątania świata, natomiast 21 marca odbędzie się pierwszy kon-
cert w Fosforach. Już dziś możemy Was na niego zaprosić. Wystąpią zespoły 
Amanita Muscaria, Pinokio Alternative (Lubań), Black Noise (Pieńsk) 
i Positive Mind z Pilzna w Czechach.

Rok 2015 będzie ósmym rokiem naszej działalności. Liczymy, że będzie 
jeszcze bardziej owocny niż lata poprzednie i nakręcimy jeszcze więcej pozy-
tywnych akcji.

Aneta Postoł

W roku szkolnym 2014/2015 w ZSOiZ w Gryfowie Śl. została urucho-
miona klasa w Liceum Ogólnokształcącym z przedmiotem uzupełniającym 
dziennikarstwo muzyczne. Przyjęci zostali uczniowie chcący zgłębiać tajni-
ki sztuki dziennikarstwa oraz metody posługiwania się dźwiękiem. Zajęcia 
prowadzi Maciej Wowk na co dzień człowiek odpowiedzialny za wieczorne 
pasma Muzycznego Radia Jelenia Góra oraz autor klubowych programów 
radiowych, uczestnik największych festiwali muzyki elektronicznej w kraju.

Zajęcia obejmują większość zagadnień z dziedzin radiowo- telewi-
zyjnych, na uczestników zajęć czekają konsolety dj’skie, odwiedziny 
w stacjach radiowych i telewizyjnych. W programie zajęć są spotkania na 
żywo z gwiazdami festiwali oraz recenzje z najważniejszych wydarzeń mu-
zycznych w kraju. Kończąc 2 letni okres nauczania absolwent otrzymuje 
wiedzę z zakresu: podstaw dziennikarstwa, prawa prasowego i autorskiego, 
wystąpień publicznych, organizacji stacji i zarządzania radiem, zjawiska 
clubbingu w kraju i na świecie, pracy na żywo w radio-tv, umiejętności 
prezentowania i miksowania muzyki na żywo. Na grudniowych zajęciach 
gościem specjalnym był Radosław Bajor, absolwent Politechniki Wrocław-
skiej, na co dzień zajmujący się inżynierią i realizacją dźwięku w studiu, na 
planie filmowym, w telewizji i przy koncertach. Projektuje, bada i wdra-
ża systemy nagłośnieniowe. W karierze zawodowej współpracował m.in. 
z TVP a także zespołami Hurt, Oszibarack, Shata QS, Ukeje, JGL. Tematem 
zajęć był dźwięk, zasady zapisów cyfrowych i analogowych oraz ich różnice 
i niedoskonałości.

W okresie ferii zimowych odbędą się warsztaty, na których młodzież 
pozna techniki miksowania muzyki i zasady jej prezentowania. W grupie 
dziennikarzy powstaną pierwsze zawodowe informacje gotowe do prezen-
tacji w redakcji. Zdjęcia z warsztatów pojawią się w nowej rubryce Kuriera 
Gryfowskiego „Z życia dziennikarzy ZSOiZ w Gryfowie Śląskim”. Zapra-
szamy.

Gryfowskie radio tuż tuż KOCHANI, ZWRACAMY SIĘ 
Z PROŚBA O PRZEKAZANIE 1% PODATKU 

NA REHABILITACJĘ NASZEGO SYNKA SZYMONA.

FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ
 UL.ŁOMIAŃSKA 5 01-685 WARSZAWA KRS0000037904 

SZYMON MIKIECIUK,10273

 z góry dziękujemy
Dzięki Waszej pomocy możemy dużo więcej dla niego zrobić.

Rodzice

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

ruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie 
wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w roku 2015 znajdują się na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz 
na stronie internetowej www.gryfow.pl i www.bip.gryfow.pl na zakładce 
nieruchomości. 
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9 stycznia w galerii ECKI w Gryfowie Śląskim 
odbyła się kolejna promocja najnowszej książki 
Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak „Smak błękitnego 
nieba”. Na spotkaniu byli mieszkańcy Gryfowa, 
przyjaciele i rodzina autorki. Swoją obecnością 
zaszczycili nas również włodarze miasta: bur-
mistrz i sekretarz. 

Autorka w rozmowie z niżej podpisaną opo-
wiadała o książce, czytała jej fragmenty oraz 
fragmenty recenzji. Po spotkaniu można było 
nabyć egzemplarz książki z autografem. 

Tych z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć 
w spotkaniu promocyjnym informujemy, że po-
wieść "Smak błękitnego nieba" można kupić na 
stronie wydawnictwa "Arcana" w zakładce No-
wości. Można ją także wypożyczyć w gryfowskiej 
Bibliotece Publicznej. Zapraszamy.

Marzena Wojciechowska

Niebo nie zawsze jest błękitne... 

Fragment recenzji powieści:

Urok  powieści Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak  polega na tym, że opisane 
przez nią losy zwykłych ludzi w czasie wielkich wydarzeń historycznych skła-
niają nas do refleksji nad sensem ludzkiego życia, a nie nad sensem owych 
wydarzeń. Autorka nie mitologizuje  etosu "Solidarności";  interesują ją lu-
dzie i ich codzienne problemy, a nie wielka polityka. Ta powieść   opowiada 
o codziennych relacjach międzyludzkich, o towarzyszących im emocjach, 
o potrzebie wolności, wiary, miłości i wsparcia ze strony rodziny, o dylematach 
etyczno-moralnych i trudnych wyborach, o różnych postawach życiowych, 
a także o tym, jaki wpływ na życie jednostki mają ważne wydarzenia dzie-
jowe. Autorka w sposób swobodny i naturalny przenosi nas w bardzo trudne 
dla Polski lata osiemdziesiąte, które odcisnęły piętno na życiu każdego Polaka 
bez względu na to, czy był zaangażowany w działalność opozycyjną, czy stał 
z boku, czy też znalazł się po przeciwnej stronie. 

19 grudnia odbył się wernisaż fotografii Mateusza Szeligi „Cykliczny 
chaos”. Pomimo nietypowej przedświątecznej daty i bardzo kapryśnej aury 
wydarzenie przyciągnęło tłum gości, świadczący o popularności fotografika 
w środowisku. Zdjęcia Mateusza przykuwają zainteresowanie widza, są do-
skonałe pod względem technicznym i mają w sobie wiele niedopowiedzeń. 
Na szczególną uwagę zasługują portrety.

Do swoich sukcesów z pewnością może zaliczyć współpracę z firmą 
Red Bull, artystami takimi jak Ras Luta, Junior Stress, portalem Freestyle.pl, 
Magazynem Exclusive Info, Ski Magazynem, Ekipą Serce i wieloma innymi.

Sam Mateusz o swojej twórczości powiedział m.in.: Najlepiej czuję 
się w fotografii reporterskiej, streetowej oraz portrecie, jednakże nie za-
mykam się na inne wyzwania fotograficzne, nadal szlifuję swój warsztat 
i rozwijam się w tym, co  naprawdę kocham. Wszystkie poczynania moż-
na śledzić na mojej oficjalnej stronie,która niedawno została odświeżo-
na www.mateuszszeliga.pl

Cykliczny chaos

^ Mateusz z rodzicami, którzy mocno wspierają go w fotograficznej pasji.

 To już trzecia wystawa Mateusza, podczas której galeria ECKI pęka w szwach.
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Harmonogram odbioru odpadów 
w gminie Gryfów Śląski

GRYFÓW ŚLĄSKI: ODPADY ZMIESZANE ODPADY SORTOWANE

PLASTIK PAPIER SZKŁO
13.02.15 17.02.15 6.02.15
13.03.15 17.03.15 1.04.15
16.04.15 17.04.15 3.06.15
7.05.15 19.05.15 22.07.15
28.05.15 19.06.15 16.09.15
17.06.15 20.07.15 17.11.15
8.07.15 19.08.15
29.07.15 21.09.15
18.08.15 21.10.15
8.09.15 23.11.15
30.09.15 23.12.15
20.10.15
20.11.15
22.12.15

REJON ULICE

GRYFÓW ŚLĄSKI 1
(PONIEDZIAŁEK)

Akacjowa, Kolejowa, Lipowa, Lubańska, Lwowska, 
Pl. Kościelny, Przedszkolaków, Sienkiewicza, 
Uczniowska, Rybna, Żeromskiego, Rolna, Felczerska

GRYFÓW ŚLĄSKI 2
(WTOREK)

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

GRYFÓW ŚLĄSKI 3
(CZWARTEK)

Parkowa, Bankowa, Floriańska, Malownicza, 
Garncarska, Garbarska, Jeleniogórska, Kwiatowa, 
Os. 7-Dywizji, Partyzantów, Spacerowa, Widokowa, 
Storczykowa, Tulipanowa, Wojska Polskiego, 
Za Kwisą, Zielona, Boczna

GRYFÓW ŚLĄSKI 4
(PIĄTEK)

Grodzka, Felczerska, Zaułek, Sanatoryjna, 
Wąska, Młyńska, Polna, Rzeczna+Szpital, 
Źródlana, Zakątek, Rynek, Łąkowa



STYCZEŃ 2015 KURIER GRYFOWSKI  13

Piłkarze Gryfa wzięli udział w halowym turnieju piłki nożnej w Jeleniej Górze, gdzie zajęli drugie 
miejsce. Mecz finałowy przegraliśmy dopiero w serii rzutów karnych, a Robert Rodziewicz został 
MVP turnieju - gratulacje dla drużyny i trenera! 

W turnieju wzięli udział piłkarze zarówno niezrzeszeni, jak i nawet III-ligowcy. W pierwszym 
meczu zremisowaliśmy z zespołem „Łomnicy” 1:1 (złożonym z młodych zawodników Woskaru 
oraz jednym Miedzi Legnica). W drugim spotkaniu pewnie pokonaliśmy Podgórzyn 2:1 (zawodnicy 
Dziwiszowa i Mirska). Następnie formalność z Czernicą 3:0 oraz 2:0 z zespołem zwanym "Krycha" 
(Dziwiszów, Kowary, Woskar).

W półfinale trafiliśmy na "Street Squad" (m.in.2.piłkarzy Karkonoszy JG oraz J.Wichowski - trener 
Mirska). Po remisie 1:1 sędzia zarządził serię rzutów karnych, w których wygraliśmy 3:2. W finale 
zmierzyliśmy się z zespołem "FC Kopacz" (2.piłkarzy Kowar i niezrzeszeni). Po remisie 0:0 ponownie 
doszło do karnych, lecz chyba brakło już trochę sił i przegraliśmy je 2:3, kończąc turniej na drugim 
stopniu podium. Zespół otrzymał puchar za drugie miejsce, a Robert Rodziewicz został MVP turnieju.

*Relacja dzięki uprzejmości "Bercika".

Skład Gryfa: Robert Opolski, Łukasz Król, Adrian Roskowiński, Robert Rodziewicz, Mateusz Ba-
szak, Tomasz Traube, Arkadiusz Rewers, Paweł Żemetro

Dobry początek roku w Gryfie!
Co słychać w Gryfie?

ZMIESZANE 23.04.15 23.07.15 27.10.15
06.02.15 08.05.15 07.08.15 10.11.15
20.02.15 22.05.15 25.08.15 25.11.15
06.03.15 09.06.15 09.09.15 09.12.15
24.03.15 23.06.15 24.09.15 23.12.15
09.04.15 08.07.15 09.10.15

PLASTIK PAPIER
12.02.15 17.08.15 16.02.15 18.08.15
12.03.15 17.09.15 16.03.15 18.09.15
15.04.15 19.10.15 16.04.15 20.10.15
14.05.15 19.11.15 18.05.15 20.11.15
16.06.15 21.12.15 18.06.15 22.12.15
17.07.15 17.07.15

SZKŁO
05.02.15 28.05.15 15.09.15
02.04.15 21.07.15 16.11.15

KRZEWIE WIELKIE MŁYŃSKO
ZMIESZANE 24.04.15 24.07.15 28.10.15
10.02.15 12.05.15 11.08.15 12.11.15
24.02.15 26.05.15 26.08.15 26.11.15
10.03.15 10.06.15 10.09.15 10.12.15
25.03.15 24.06.15 25.09.15 29.12.15
10.04.15 09.07.15 13.10.15

PLASTIK PAPIER
12.02.15 17.08.15 16.02.15 18.08.15
12.03.15 17.09.15 16.03.15 18.09.15
15.04.15 19.10.15 16.04.15 20.10.15
14.05.15 19.11.15 18.05.15 20.11.15
16.06.15 21.12.15 18.06.15 22.12.15
17.07.15 17.07.15

SZKŁO
05.02.15 28.05.15 15.09.15
02.04.15 21.07.15 16.11.15

PROSZÓWKA
ZMIESZANE 28.04.15 28.07.15 29.10.15
11.02.15 13.05.15 12.08.15 13.11.15
25.02.15 27.05.15 27.08.15 27.11.15
11.03.15 11.06.15 11.09.15 11.12.15
26.03.15 25.06.15 29.09.15 30.12.15
14.04.15 10.07.15 14.10.15

PLASTIK PAPIER
12.02.15 17.08.15 16.02.15 18.08.15
12.03.15 17.09.15 16.03.15 18.09.15
15.04.15 19.10.15 16.04.15 20.10.15
14.05.15 19.11.15 18.05.15 20.11.15
16.06.15 21.12.15 18.06.15 22.12.15
17.07.15 17.07.15

SZKŁO
05.02.15 28.05.15 15.09.15
02.04.15 21.07.15 16.11.15

RZĄSINY UBOCZE WIEŻA

WOLBROMÓW
ZMIESZANE 24.04.15 23.07.15 23.10.15
02.02.15 06.05.15 07.08.15 06.11.15
19.02.15 25.05.15 21.08.15 23.11.15
03.03.15 09.06.15 07.09.15 07.12.15
24.03.15 25.06.15 23.09.15 23.12.15
08.04.15 08.07.15 08.10.15

PLASTIK PAPIER
12.02.15 17.08.15 17.02.15 18.08.15
12.03.15 17.09.15 16.03.15 18.09.15
15.04.15 19.10.15 16.04.15 20.10.15
14.05.15 19.11.15 15.05.15 20.11.15
16.06.15 21.12.15 18.06.15 22.12.15
17.07.15 17.07.15

SZKŁO
5.02.15 01.06.15 15.09.15
2.04.15 21.07.15 16.11.15

ZMIESZANE 24.04.15 23.07.15 23.10.15
02.02.15 06.05.15 07.08.15 06.11.15
19.02.15 25.05.15 21.08.15 23.11.15
03.03.15 09.06.15 07.09.15 07.12.15
24.03.15 25.06.15 23.09.15 23.12.15
08.04.15 08.07.15 08.10.15

PLASTIK PAPIER
12.02.15 17.08.15 17.02.15 18.08.15
12.03.15 17.09.15 16.03.15 18.09.15
15.04.15 19.10.15 16.04.15 20.10.15
14.05.15 19.11.15 15.05.15 20.11.15
16.06.15 21.12.15 18.06.15 22.12.15
17.07.15 17.07.15

SZKŁO
05.02.15 01.06.15 15.09.15
02.04.15 21.07.15 16.11.15

ZMIESZANE 24.04.15 23.07.15 23.10.15
02.02.15 06.05.15 07.08.15 06.11.15
19.02.15 22.05.15 21.08.15 23.11.15
03.03.15 08.06.15 07.09.15 07.12.15
23.03.15 24.06.15 23.09.15 23.12.15
07.04.15 08.07.15 08.10.15

PLASTIK PAPIER
12.02.15 17.08.15 16.02.15 18.08.15
12.03.15 17.09.15 16.03.15 18.09.15
15.04.15 19.10.15 16.04.15 20.10.15
14.05.15 19.11.15 15.05.15 20.11.15
15.06.15 21.12.15 18.06.15 22.12.15
17.07.15 17.07.15

SZKŁO
05.02.15 01.06.15 15.09.15
01.04.15 21.07.15 16.11.15

ZMIESZANE 22.04.15 22.07.15 23.10.15
05.02.15 07.05.15 06.08.15 06.11.15
19.02.15 21.05.15 21.08.15 24.11.15
05.03.15 05.06.15 08.09.15 08.12.15
20.03.15 19.06.15 23.09.15 22.12.15
08.04.15 07.07.15 08.10.15

PLASTIK PAPIER
12.02.15 17.08.15 16.02.15 18.08.15
12.03.15 17.09.15 16.03.15 18.09.15
15.04.15 19.10.15 16.04.15 20.10.15
14.05.15 19.11.15 18.05.15 20.11.15
16.06.15 21.12.15 18.06.15 22.12.15
17.07.15 17.07.15

SZKŁO
05.02.15 28.05.15 15.09.15
02.04.15 21.07.15 16.11.15

Źródło: gryfgryfow.futbolowo.pl/
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W SP w Uboczu
Świąteczne drzewko

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysła-
wa Stanisława Reymonta w Uboczu uczestniczyli 
w I Powiatowym Konkursie Twórczości Plastycz-
nej „Drzewko Świąteczne” organizowanym przez 
Szkołę Podstawową Nr 2 w Lwówku Śląskim.
Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
III miejsce w kategorii wiekowej 6-9 lat 
– Seweryn Jeziorny z klasy II 
Wyróżnienie w kategorii wiekowej 10-12 lat – 
Michał Juszkiewicz z klasy VI 

Koordynator konkursu w szkole 
Maria Swatkowka

5 grudnia obfitował w naszej szkole w wiele ciekawych wydarzeń. Na początku wysłuchaliśmy 
ciekawego i niespotykanego do tej pory koncertu na harmonijkę ustną. Okazało się, że ten niewiel-
ki instrument potrafi bardzo wiele. Usłyszeliśmy wiele ciekawych utworów począwszy od bluesa, 
a skończywszy na kolędach. Na harmonijce ustnej grał pan Włodzimierz Zdzienicki, który przedsta-
wił nam też swoje pierwsze kroki z tym instrumentem, opisał jej historię. Śpiewał i grał na gitarze pan 
Zbigniew Szpilarewicz.

Następnie odwiedził nas Święty Mikołaj, którego śpiewem powitała klasa pierwsza i druga 
z Alicją Kuźniarz. Na podstawie obserwacji własnych i pomocników Mikołaj stwierdził, że wszyscy 
byli bardzo grzeczni i otrzymają prezenty. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się uroczystość związana 
z 89 rocznicą śmierci patrona szkoły Władysława Stanisława Reymonta, laureata Nagrody Nobla 
za powieść „Chłopi”. Uczniowie klas III-VI pod kierunkiem Janiny Hryniewieckiej przygotowali 
część artystyczną pod tytułem „Bohaterowie „Chłopów” z wizytą w Szkole Podstawowej w Uboczu”. 
Po uczczeniu minutą ciszy pamięci Patrona Szkoły, zaproszeni goście: Jagna –Anna Niebieszczańska 
i Boryna – Marian Pukacki z klasy VI opowiedzieli o życiu i twórczości autora nagrodzonej powieści, 
a uczniowie: Karolina Bogdziewicz i Wiktoria Gawlak z klasy IV oraz Konrad Zdrojewski z klasy III 
i Marian Pukacki z klasy VI pięknie przeczytali fragmenty opisanych w powieści czterech pór roku.

Na zakończenie uroczystości wspominaliśmy działania naszej szkoły zawiązane z Reymontem od 
2000 roku, oglądając prezentację multimedialną przygotowaną przez dyrektor Annę Pląskowską.

Mikołajkowo i bluesowo

19 grudnia dzień w naszej placówce rozpoczął się spotkaniem klas przy wigilijnych stołach. Przy 
wspólnym posiłku, złożeniu sobie świąteczno – noworocznych życzeń, śpiewaniu i słuchaniu kolęd 
i pastorałek miło upłynął ten wspaniały przedświąteczny czas. Następnie zostały wystawione jasełka 
przygotowane przez uczniów klas II – VI pod kierunkiem niżej podpisanej Całość przedstawienia 
uświetniła swoim występem uczennica klasy VI Anna Niebieszczańska, śpiewając na koniec znany 
utwór „Jest taki dzień”. Niesamowite wrażenie na wszystkich wywarł swoim pięknym śpiewem uczeń 
klasy VI Marian Pukacki. Uczniowie wprowadzili w świąteczny nastrój zebranych gości, którzy wspól-
nie odśpiewali kilka kolęd. Następnie wszyscy udali się na wspólną Wigilię. 

Janina Hryniewiecka, Alicja Celejowska

Alicja Jaworska

Świątecznie

Braliśmy udział również w IX Powiatowym 
Konkursie Twórczości Plastycznej „Dekoracje 
świąteczne z masy solnej – baśniowe święta”. Wy-
różnienie otrzymała Julia Radkiewicz z klasy III. 

 

Z wielkim zapałem uczniowie i nauczyciele 
zaangażowali się w zbiórkę baterii na konkurs 
zorganizowany przez Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego. Udało nam się uzbierać w ciągu 
2 miesięcy 172 kg. baterii. W nagrodę szkoła 
otrzymała gry edukacyjne. 

Baśniowe Święta

Zbieramy zużyte 
baterie 2014 – wyróżnienie 

szkoły w województwie
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W SP w Gryfowie
XX Powiatowy Konkurs Szopek 

Betlejemskich w Niwnicach
Nie zabrakło tam uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim! 

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie, który stał 
się preludium Świąt Bożego Narodzenia. Trud i zapał twórców nagrodzono 
12 grudnia, gdzie oprócz dyplomów i paczek z prezentami był poczęstunek 
i jubileuszowy tort z malinami, pychota!
ZWYCIĘZCY: III miejsce – Mikołaj Wolar (na fot. po lewej stronie), 
Wyróżnienie – Oskar Pasiak

Zaprezentowane w Niwnicach szopki były przepiękne, a ich wystawę 
można było obejrzeć w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny we Lwówku Śląskim. 

Dekoracje świąteczne z masy 
solnej – baśniowe święta

13 grudnia odbyła się Gala Laureatów, w której z opiekunem koła pla-
stycznego Beatą Wolar uczestniczyli: Daria Byczko – nagroda specjalna 
Rady Miejskiej Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Mikołaj Wolar – wyróżnie-
nie, Sylwia Chłond – wyróżnienie.

W Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim od 15 listopada do 15 grud-
nia odbyła się zbiórka słodyczy i środków chemicznych dla Domu Małego 
Dziecka w Jeleniej Górze. Dziękujemy wszystkim rodzicom i uczniom za 
duże zaangażowanie w to przedsięwzięcie. 

Zespół nauczycieli ze Szkoły Podstawowej 

Zbiórka dla Domu Dziecka

Przedsmak świąt miał miejsce w małej sali gimnastycznej przy szkole pod-
stawowej w Gryfowie Śl. Wielu gryfowian miało okazję zobaczyć dwie baśnie 
Andersena – „Dziewczynkę z zapałkami” oraz „Królową Śniegu” w wykonaniu 
uczniów tej placówki oświatowej. Przy znakomitej scenografii i podkładzie mu-
zycznym znakomicie zaprezentowali się aktorzy, występujący w obu przedstawie-
niach, przygotowani przez nauczycielki Beatę Wolar i Ewę Kasprzak. 

Przedświąteczne inscenizacje

(Alois)
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Gimnazjum w Gryfowie Śląskim już po raz drugi wzięło udział w ogól-
nopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”.

Uczniowie klasy Ia, Ib, Ic, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc wraz z wychowawcami wy-
brali rodziny ze strony internetowej Szlachetnej Paczki, zorganizowali zbiórkę 
najpotrzebniejszych rzeczy, które były wymienione w opisie rodziny. Zebrane 
dary w postaci m.in. żywności, środków czystości, ubrań, zabawek, sprzętu 
AGD/RTV, biurka i łóżka zostały posegregowane i zapakowane w świątecz-
ne pudełka. 13 grudnia paczki odwieziono do Domu Kultury w Lubaniu 
skąd wolontariusze Szlachetnej paczki odebrali je i w najbliższym czasie 
przekażą potrzebującym rodzinom.

Z całego serca pragniemy bardzo serdecznie podziękować rodzicom, 
nauczycielom i uczniom za przygotowanie ogromnej ilości paczek, za czas 
poświęcony na ich pakowanie, bardzo często do późnych godzin nocnych 
oraz za pomoc przy ich transporcie do lubańskiego Domu Kultury.
Z niecierpliwością czekamy na przyszły rok, aby móc wziąć udział w kolej-
nej edycji Szlachetnej Paczki.

Dyrektor Gimnazjum Alicja Kownacka, Marta Pleszkun

W Gimnazjum w Gryfowie
Gryfowscy gimnazjaliści 

wspierają Szlachetną Paczkę

19 grudnia w Gimnazjum w Gryfowie Śląskim mogliśmy obejrzeć drugą 
prezentację szkolnego kabaretu „Jednodniówka”, który tym razem w formie te-
atru cieni przeniósł widzów do czasów bardzo odległych: stworzenia świata, na-
rodzin Jezusa w Betlejem. I jak na kabaret przystało, ale w bardzo podniosłym 
nastroju, pojawiły się elementy komiczne. W „Opowieściach biblijnych” Trzej 
Królowie szukali informacji o narodzeniu Pana w internecie, dzwonili do sie-
bie, by potwierdzić wiadomość. Szkolne przedstawienie zaszczycił swoją osobą 
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śl. – Olgierd Poniźnik, który w obecności 
dyrektor szkoły – Alicji Kownackiej, obecnych nauczycieli i uczniów podzięko-
wał za szczególny wkład placówki w działalność na rzecz miasta.

Świąteczną opowieść przygotowała Iwona Nowaczek, którą wspierała 
Elżbieta Demidow. Za techniczną obsługę był odpowiedzialny Waldemar 
Pasternak. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować dzieciom za zaangażo-
wanie i emocje, jakie zaserwowały oglądającym. A uczniami tymi byli: Sandra 
Proracka, Katarzyna Cielicka, Dawid Stec – klasa II a, Michał Adamski, Anna 
Denisienko, Klaudia Drozd, Kornelia Kądzioła, Kamil Olszewski – klasa II b, 
Julia Boska, Kornelia Ryczkowska, Dominika Wojtkun – klasa III a.

Wojewódzki konkurs plastyczny: „ONI- MY” został rozstrzygnięty. Jego 
celem było zaangażowanie młodych osób do włączenia się w kampanię spo-
łeczną na rzecz: wzmacniania postaw obywatelskich młodzieży gim-
nazjalnej dolnego śląska. Przedmiotem konkursu było wykonanie przez 
uczniów plakatu pod hasłem: „Stop Rasizmowi I Ksenofobii W Szkole”.
Autorzy prac reprezentujących Gimnazjum :
1. Nikoletta Czaicka, Kl. 1A, 2. Martyna Patron, Kl. 1A
3. Kacper Jankowski, Kl. 1A, 4. Mateusz Grodecki, Kl. 1A
5. Katarzyna Pasiak, Kl. 1A. 6. Wojciech Dąbrowski, Kl. 1A
7. Aleksandra Gawlińska- Żółkiewska, Kl. 1A
8. Damian Klaver, Kl. 1B/ 9. Dominik Wydra, Kl. 1C
10. Oliwia Majchrowska, Kl. 3B, 11. Alicja Kożuchowska, Kl. 3B

Zgłoszone do konkursu prace były oceniane przez Komisję Konkursową 
powołaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Spośród uczest-
ników Jury wyróżniło pracę Katarzyny Pasiak, której przyznano I NAGRO-
DĘ w kategorii szkół gimnazjalnych. 

Opowieści biblijne

Wyróżnienie Katarzyny Pasiak 
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym

W roku 1938 z 29 na 30 września zostaje podpisany Układ Monachij-
ski. Na jego podstawie Hitler anektuje część Czechosłowacji zwaną Krajem 
Sudeckim (Sudetenland). Wermacht zajmuje przyznane Niemcom tereny 
w dniach od 1 do 10 października 1938 r., więc nic dziwnego, że w tych 
październikowych dniach Hitler osobiście odwiedza swoje nowe zdobycze 
terytorialne. Ostatnim etapem jego wizyty jest triumfalny wyjazd z Liberca 
(niem. Reichenberg) przez Frydland, do Nowego Mesta. Tam opuszcza grani-
ce anektowanych czeskich obszarów i wjeżdża na teren Dolnego Śląska. Przez 
Czerniawę, Mirsk dociera do Gryfowa Śląskiego, gdzie na stacji kolejowej 
czeka na niego podstawiony rządowy pociąg. 

Hitler w 1938 roku jest u szczytu władzy, 12 marca bez wystrzału przyłącza 
do Rzeszy Austrię i dokonuje rozbioru Czechosłowacji. W każdym zakątku 

Niemiec rządzą członkowie jego partii. Witany jest owacyjnie w każdej wio-
sce i miasteczku, przez które przejeżdża swoim Mercedesem. Przy drodze 
wiszą flagi, stoją udekorowane w girlandy bramy triumfalne. Czekają tłumy 
rozhisteryzowanych ludzi pozdrawiając wodza głośnym krzykiem Heil!!! 
Na stacji w Gryfowie Śląskim na schodach czekają już władze miasta. Wszy-
scy ubrani w brunatne mundury SA. Jedynie burmistrz Gryfowa Bartels, 
ubrany jest w czarny frak, z cylindrem na głowie i zawieszonym na szyi łań-
cuchem z herbem miasta. Trzyma w rękach poduszkę, na której leżą klucze 
do bram miasta. Te klucze symbolicznie mają być wręczone wodzowi. Ten, 
wśród pozdrawiających okrzyków mieszkańców, wysiada z samochodu, wi-
dząc cywila-burmistrza, bez słowa, ostentacyjnie omija go i przechodzi przez 
kasowe pomieszczenia dworca na peron. Tam wsiada do salonki i obrażony 
odjeżdża do Zgorzelca, a stamtąd do Berlina. Max Bartels pełnił funkcję 
burmistrza od 1928 do 1945 roku i był ostatnim niemieckim burmistrzem 
naszego miasta. Zamieszczone poniżej zdjęcie nie jest dokładnie związane 
z tematem, ale wprowadza w klimat zbliżającej się nieuchronnej katastrofy, 
jaką była II wojna światowa.

Adolf w Gryfowie
Agnieszka Burbul

Jan Wysopal – Towarzystwo Miłośników Gryfowa
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Droga św. Jakuba oznaczona w  całej Europie symbolem muszli prowadzi 
do  Santiago de Compostela, gdzie według tradycji znajduje  się grób aposto-
ła św. Jakuba Starszego. Od XI w. był to  jeden z głównych celów europejskich 
pielgrzymów. Po wizycie w 1982 r. Jana Pawła II w Santiago i nadaniu Drodze 
św. Jakuba tytułu pierwszego europejskiego szlaku kulturowego, w całej Europie 
zaczęto odnawiać szlaki jakubowe – bogate dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
zachęca do wędrowania po szlaku św. Jakuba. Droga Św. Jakuba od lat stała się 
wyzwaniem dla pielgrzymów z wielu krajów. I tych, którzy z Gniezna, prastarej 
Polski, mają do Santiago de Compostela blisko 3600 kilometrów, jak i tych, którzy 
wędrują po dolnośląskim odcinku szlaku.

Dolnośląska Droga Św. Jakuba jest przedmiotem współpracy Lokalnych Grup 
Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie, Sto-
warzyszenie Światowid, Wielkopolska Grupa Działania ,,Kraina Lasów i Jezior”, 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Kwiat Lnu”, Stowarzyszenie LGD 
,,Partnerstwo Ducha Gór” oraz Fundacja ,,Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, 
które niosą wszechstronną pomoc pielgrzymom, dając jednocześnie impuls do 
rozwoju pomocowych podmiotów z terenów wiejskich. Stowarzyszenia te wraz 
z partnerami z Austrii, Niemiec, Czech i Szwajcarii realizują międzynarodowy 
projekt współpracy pn., ,,Europejskie Drogi Św. Jakuba”. 

Pielgrzymi, którzy wędrują drogą Św. Jakuba samotnie, czy w małych 4-5 
osobowych grupach często nie są zauważani przez lokalnych mieszkańców i nie 
otrzymują właściwie żadnej pomocy. Z drugiej jednak strony szacuje się, iż obec-
nie wędruje ich około czterech tysięcy osób. Droga św. Jakuba staje się bowiem 
panaceum na kłopoty współczesnego świata, nadzieją dla ludzi wypalonych, 
zmęczonych psychicznie, potrzebujących dystansu do życia, poszukujących sie-
bie i swojej własnej drogi. 

Trzy stowarzyszenia z Dolnego Śląska, doceniając rolę drogi św. Jakuba chce 
pomagać pielgrzymom w lepszym poznawaniu terenu, przez który przechodzą, 
poprzez zapewnienie im wykwalifikowanych przewodników – towarzyszy po-
dróży, którzy nie będą przeszkadzać podczas wędrówki, ale pozwolą wydobyć 
z pielgrzyma pożądane wartości. W ramach projektu współpracy w maju prze-
prowadzono szkolenia dla przewodników po Drodze św. Jakuba. Wyszkoliliśmy 
kilkanaście osób z odpowiednimi predyspozycjami, które otrzymały certyfikaty. 
Nasi przewodnicy mają doświadczenie w turystyce, posiadają odpowiednie pre-
dyspozycje psychologiczne i socjologiczne, charakteryzują się zamiłowaniem do 
wędrówek oraz przede wszystkim bardzo dobrze znają swój szlak. 

Projekt współpracy ,,Europejskie Drogi św. Jakuba” pozwolił nam również na 
organizację przejść tymże szlakiem. Grupy kilkunastu osób przeszły wyznaczo-
nym odcinkiem szlaku. Każde przejście rozpoczynało się Mszą Świętą, następnie 
grupy pielgrzymów udały się na szlak. Na drogę każdy otrzymał paszport i pieczęć 
pielgrzyma. Na końcu przejścia czekał na wszystkich ciepły poczęstunek, a także 
wszyscy otrzymali certyfikat przejścia. Uczestnikami przejścia były osoby starsze, 

Projekt Współpracy 
,,Europejskie Drogi Św. Jakuba”

dzieci, osoby samotne, a nawet całe rodziny. Nieważne jak i z kim, ważne że dla 
siebie - w poszukiwaniu wiary i Boga. Każde przejście tą drogą jest wyjątkowe. 
Wędrówka ta jest niczym innym jak zadawaniem pytań do Boga i oczekiwaniem 
na odpowiedzi. 

Organizacja tych przejść miała również na celu uwrażliwienie okolicznych 
mieszkańców na pielgrzymów. Aby zachęcić ich do dawania pomocy, ale także 
to rozszerzania swoich usług agroturystycznych, dla pożytku swojego i lokalnej 
społeczności. 

Droga św. Jakuba jest oznakowana symbolem muszli i opisana w Internecie 
pod adresem www.camino-europe-pl.eu. Stowarzyszenia w ramach projektu 
wydały również przewodniki po drodze i przewodniki duchowe pielgrzymów. 
Realizatorzy projektu współpracy wzięli również udział w konferencji w Feld-
kirch - Austria. Podczas spotkania pracowano nad koncepcją tworzenia certyfi-
kowanych ośrodków dla pielgrzymów. 

Cieszy nas fakt, iż Droga św. Jakuba znajduje zrozumienie na szczeblach gmin, 
powiatów i województw, ale także w kontaktach międzynarodowych. Coraz bar-
dziej również przekonują się do niej sami mieszkańcy terenów, przez które wiodą 
szlaki, co sprawia, że pielgrzymi mają większą świadomość, tego iż mogą liczyć na 
życzliwą pomoc podczas swojej wędrówki. 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca 
w obszary wiejskie. Artykuł finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 

4 Leader. Działanie 421 – wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji 
polegającej na realizacji projektów współpracy.

Opracowanie Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie

Szkółka piłkarska działająca przy szkole ZSOiZ 
otwiera nową grupę dla której mamy w ofercie: 
zajęcia (2 razy w tygodniu po 75 minut – ponie-
działek 16:00-17:15, środa 15:30-17:00) podczas, 
których wprowadzimy dzieci w świat piłki nożnej 
poprzez zabawy, pogadanki, turnieje i wycieczki. 
Zajęcia prowadzimy w bardzo dobrych warun-

kach: boisko orlik, boisko trawiaste (koło firmy „Matusewicz” – strategicz-
ny sponsor szkółki piłkarskiej), obecnie hala sportowa z dwiema szatniami. 
Grupy szkoleniowe będą liczyć maksymalnie 12 osób (w przypadku dużego 
zainteresowania jesteśmy w stanie otworzyć 2 grupy).

W naszej szkółce pierwszy miesiąc rodzice nie płacą składek człon-
kowskich.W przypadku zapisania dwójki dzieci składka zostanie dostoso-
wana do możliwości rodziców.
Szkółka dofinansowuje sprzęt sportowy: (stroje na trening, zakup dresów)
Zapewniamy dowóz dzieci z sołectw gminy Gryfów Śląski!
Ponadto posiadamy 3 grupy trenujące (zapisy do tych grup przez cały rok):
Żaki rocznik 2006/2007 (zajęcia – wtorek godz. 16:30-17:30, czwartek 
16:00-17:30 boisko orlik – na hali sportowej w szkole podstawowej)
Orliki roczniki 2004/2005 (zajęcia – wtorek godz. 17:30-19:00, 

Szkółka Piłkarska UKS Gryfów Śląski ogłasza nabór 
do nowej grupy 5-6 latków (roczniki 2008-2009)

piątek 16:30-18:00 zajęcia na hali 
sportowej w szkole podstawowej)
Młodziki roczniki 2003/2002 
(zajęcia – poniedziałek 17:30-
19:00, czwartek 17:30-19:00 – na 
hali sportowej w szkole podstawo-
wej)

W Szkółce Piłkarskiej UKS 
Gryfów: 2 razy taniej! 

2 razy lepiej! 2 razy skuteczniej 
nauczamy tajników piłki nożnej!
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:
Z trenerem koordynatorem szkółki Arkadiusz Cichoń tel. 669-775-771
Lub w sekretariacie szkoły ZSOiZ Gryfów Śląski, tel. 75 78-13-454

MY OFERUJEMY TRENINGI, OBOZY, WYCIECZKI, TURNIEJE, UDZIAŁ 
W ROZGRYWKACH, WYJAZDY NA MECZE EKSTRAKLASY !!!

NIE PRZEPŁACAJ! U NAS TANIEJ! U NAS LEPIEJ!
NIE TRENUJESZ – NIE PŁACISZ!

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz
        Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Od ponad 2 lat jestem klientem Alior Banku, choć wcześniej byłem Banku 
PKO. Oferta i reklama Alior Banku dotyczyła 0 zł pobierania prowizji za opłaca-
nie rachunków za prąd, gaz, telefon oraz za wypłaty z bankomatu. Na początku 
grudnia potrzebowałem wyciąg z konta za lipiec i październik. Miałem je przed-
stawić w instytucji w Jeleniej Górze. Jestem rencistą, więc renta wpływa mi na 
konto. Będąc w Jeleniej Górze, dopatrzyłem się, że na wyciągu z lipca nie jest 
pobierana prowizja za wypłaty z bankomatu, ale już w październiku, za każdą 
wypłatę z bankomatu pobierana jest prowizja 3 zł, a że było ich 16 więc pobrano 
mi z konta 48 zł, ponadto za sprawdzenie salda rachunku pobrano 65 zł. Razem 
jest to 113 zł. 

Tego samego dnia udałem się ponownie do Alior Banku, aby wyjaśnić spra-
wę. Na wstępie urzędniczka sama zaproponowała, bym u niej złożył reklamację, 
ale po rozmowie z koleżanką zadzwoniła na infolinię, abym przedstawił czego 
reklamacja dotyczy (okres oczekiwania na połączenie 10 minut). Przedstawiłem 
sprawę i pani z infolinii Działu Obsługi Klienta przyznała na wstępie mi rację 
i stwierdziła, że reklamacja jest uzasadniona, stwierdziła jednak że chce szcze-
gółowo zapoznać się z moim wyciągiem. Prosiła, abym uzbroił się w cierpliwość, 
gdyż może to chwilę potrwać. Ta chwila trwała 40 minut, przez które byłem 
zmuszony wysłuchiwać głupią melodię, następnie nastąpiła zmiana decyzji. 
Stwierdzono, że reklamacja teraz nie będzie uznana, gdyż we wrześniu nie było 
wpłaty na konto i dlatego w październiku, od każdej wypłaty policzona jest opłata 
powyżej 3 zł, a każde sprawdzanie salda rachunku 5 zł. Przy wyliczaniu kiedy 
i gdzie takich sprawdzeń dokonywałem, doznałem szoku, np. 16 października 
takie sprawdzenie miało miejsce w Krakowie. Przerwałem rozmowę, bo nie mia-
łem ochoty po 40 min. oczekiwania wysłuchiwać takich bzdur i oznajmiłem pani 
z infolinii, że ostatni raz w Krakowie byłem 40 lat temu na wycieczce szkolnej. 
Śmiem twierdzić, że ktoś popełnił błąd i trudno mu się do tego przyznać. 

Chcę ostrzec czytelników: sprawdzajcie swoje konta i nie dajcie się omamić 
reklamie z facetem w czarnym meloniku, że w Alior Banku za prowadzenie konta 
0 zł, za wypłatę z bankomatu 0 zł, bo w końcu wyjdzie na to, że ci bankierzy 
z Alior Banku pracują charytatywnie, a wszelkie transakcje naszych kont opłaca-
ją za własne pieniądze. 

Bolesław Szymaszek

Listy do redakcji

Bankowe sztuczki
(…) Chciałbym poruszyć problem dzikiego wysypiska śmieci, przy 

ul. Sanatoryjnej, za które moim zdaniem odpowiedzialny jest mieszkaniec tej-
że ulicy. Ów człowiek, przez wiele lat (co najmniej 15) swoje i nie swoje śmieci 
i nieczystości wysypywał do pomieszczenia po byłej ubojni przy ul. Sanatoryj-
nej 7. Powyższy problem zgłaszałem wielokrotnie do Straży Miejskiej, ZBG-
KiM oraz burmistrzowi Gryfowa Śl. Do dnia 26 listopada 2014 r. problem ten 
nie został rozwiązany.

Całą sprawę opisałem i zgłosiłem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Lwówku Śl.

Ten śmietnik (gumy, styropian, azbest, stare meble, gruz itp. itd.) to ideal-
ne miejsce do rozmnażania się szczurów. Biegają one po podwórku budynku 
nr 5,6,7, wchodzą na klatkę schodową i straszą ludzi. Moja żona Jolanta nie 
raz je widziała i się bardzo przestraszyła. Dziwne jest, że żadna instytucja 
państwowa nie może przymusić tego łobuza do posprzątania. Mam świad-
ków, którzy widzieli, jak to on wyrzucał te wszystkie nieczystości.

Jeżeli wszyscy mieszkańcy Ziemi będą tak jak on ją zanieczyszczać, 
to szczury, a nie ludzie będą władać Ziemią.

Szanowna redakcjo...

Obywatel świata, mieszkaniec Gryfowa
Henryk Gębka

Na chwilę obecną bałagan, o którym wspominałem w liście do redakcji 
Kuriera Gryfowskiego został uporządkowany. Niestety nie przez osobę, 
która była jego sprawcą, lecz przez służby miejskie.

Uważam, że szybka i wnikliwa kontrola przeprowadzona przez Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną we Lwówku Śl. przyczyniła się do tego, że pro-
blem został rozwiązany. Bardzo dziękuję szefowi tej instytucji. 

Uzupełnienie listu do redakcji

 Henryk Gębka

Poniżej publikujemy wiersz nadesłany do redakcji Kuriera Gryfowskiego. 
Jego autorem jest pan Edward Tabacharski.

Za co ta miłość świata do pani Wisławy
Do tej skromnej damy z dyskretna urodą, 

Przecież nigdy nie chciała pomnikowej sławy,
Nie uległa podszeptom, socrealnym modom.

Za jej miłość do ludzi i dystans do siebie,
Za to, że jej kapelusz często bywał w chmurach,

Bo tak jest u poetów, że błądzą po niebie,
Lub po tęczy wędrują, jak po barwnych górach.

Dała światu poezję, tą najwyższych lotów,
I niczego na pokaz i nic dla poklasku,
Sobie jakby pisaną i dla swoich kotów,

Lecz tam, gdzie się zjawiała, świat nabierał blasku.
Może sławę wpisano do kodu jej losu,

Bo również w jej imieniu zawarła się sława,
W poezji głęboko ludzkiej, bez skazy patosu,

Pisanej zwykłym ludziom i o ludzkich sprawach.
I odeszła, jak żyła, pogodnie i w ciszy,
Zostawiła ślad trwały miłości, nadziei,

Rzadki ptak, co uleciał, by spocząć w swej niszy,
W innych światach powrócić do swej odysei.

Ludzie wiersze piszą

Policjanci zatrzymali sprawców kradzieży paliwa ze stacji paliw. Prze-
stępcy wpadli w ręce policjantów zaraz po zdarzeniu. Łupem złodziei były 
53 litry paliwa. Do zdarzenia doszło na terenie Gryfowa Śląskiego. Około 
godz. drugiej w nocy dyżurny Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim 
otrzymał zgłoszenie od pracownika jednej ze stacji paliw. Z relacji pra-
cownika wynikało, iż kierujący samochodem osobowym marki Mitsubishi 
zatankował 53 litry oleju napędowego i uciekł ze stacji.

Patrol policji który w tym czasie patrolował teren miasta po otrzymaniu 
zgłoszenia zauważył samochód który odpowiadał opisowi podanemu przez 
radiostację. Policjanci postanowili zatrzymać kierowcę do kontroli dro-
gowej i dokładnie sprawdzić. Pojazdem poruszali się 32 letni mieszkaniec 
Zgorzelca i 29 letni mieszkaniec Bolesławca. Po sprawdzeniu okazało się, 
iż w samochodzie jest zatankowany pełny bak oleju napędowego. Sprawcy 
przyznali się do kradzieży paliwa. Za popełnione wykroczenie odpowiedzą 
przed Sądem Rejonowym w Lwówku Śląskim za co grozić im może kara 
grzywny lub aresztu.

Opisane zdarzenie pokazuje jak ważne jest natychmiastowe poinformo-
wanie dyżurnego policji o zaistnieniu przestępstwa lub wykroczenia oraz 
zapamiętanie i przekazanie jak największej liczby szczegółów mogących 
pomóc zidentyfikować sprawców.

 Oficer Prasowy KPP Lwówek Śląski st. asp. Mateusz Królak

Zatrzymani sprawcy 
kradzieży paliwa

Ogłoszenia drobne – bezpłatne
Kupię telefon, najlepiej marki Nokia, sprawny – do 40 zł.

692-114-047
***

Okazja! Sprzedam nowe skórzane trapery zimowe w kolorze brąz, 
polskiej firmy Helios. Superwygodne, ocieplane owczą wełną, 

w bardzo korzystnej cenie! Rozmiar 41 – długość wkładki 26,5.
Kontakt: 601-445-761

Gryfów na
Zapraszamy Państwa 
do odwiedzania 
naszego profilu 
na Facebooku: www.facebook.com/gryfowpl 
Tylko tam najświeższe wiadomości z życia 
miasta i regionu, zdjęcia, ciekawostki. 
Nasz fanpage na Facebooku to szybka i rzetelna informacja.
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19 grudnia w sali M-GOK odbyła się uro-
czysta wigilia, której organizatorem był Zarząd 
Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej. 

W uroczystości uczestniczyło liczne grono 
gryfowskich seniorów wraz z zaproszonymi go-
śćmi, wśród których byli m. in. ksiądz dziekan 
Krzysztof Kurzeja oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Robert Skrzypek. 

Tradycyjne łamanie opłatkiem, jak zawsze 
wywołało wiele wzruszeń wśród uczestników 
spotkania. Wszyscy życzyli sobie przede wszyst-
kim zdrowia, bo to, jak wiadomo jest najważ-
niejsze. Dla uczestników wigilii przygotowano 
świąteczne upominki.

Uroczystość zorganizowano dzięki pracy wie-
lu osób, członków Komitetu i Klubu Seniora pod 
przewodnictwem prezesa Stanisława Dasiaka.

Wigilia seniorów

Seniorzy i mieszkańcy Rząsin pod koniec 2014 r. uczestniczyli aż 
w trzech imprezach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Klub Seniora. 
Były to: andrzejki, wigilia i bal sylwestrowy. Tradycyjnie każda uroczystość 
była dobrze zorganizowana, a jej uczestnicy zadowoleni. Niecodzienną 
atrakcją podczas wieczoru andrzejkowego była wizyta klauna Rufi Rafi, 
który przeprowadził szereg zabaw z mieszkańcami Rząsin. Dziękuję ser-

 Pracowita końcówka roku w Rząsinach

Szanowni Państwo!

Dzięki Waszemu wsparciu i pomocy
 możemy nadal rehabilitować Adriana.

Do podziękowań załączamy faktury 
za turnusy rehabilitacyjne w 2014 r.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy
 Małgorzata i Tomasz Dróżdż

decznie wszystkim, którzy pomagali w organizacji imprez. Do zobaczenia 
na kolejnych spotkaniach.

Prezes Stowarzyszenia Klub Seniora  Dorota Proracka
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19 grudnia zabrakło śniegu, lecz Mikołaja zabraknąć nie mogło. 
Odwiedził gryfowską bibliotekę w asyście Śnieżynki.

Mikołaj odwiedził Gryfów
Do biblioteki w Rząsinach przybyli mali Mikołaje 
z workami pełnymi prezentów. Później pojawił się i starszy.....

5 grudnia ku uciesze maluchów odwiedził gryfowskie Przedszkole Publiczne


