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To był piękny, radosny finał WOŚP podczas którego ponownie udo-
wodniliśmy, że pomaganie jest dziecinnie proste. Graliśmy wspólnie dla 
dziecięcej medycyny zabiegowej. Część główna i najważniejsza to oczy-
wiście kwesta. Na terenie naszej gminy pieniądze do puszek zbierało 43 
wolontariuszy. W ich gronie byli to nauczyciele ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 i nr 2 w Gryfowie Śląskim wraz z uczniami, Szkoły Podstawowej 
w Uboczu również z uczniami, młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, przedstawicielki Żłobka 
Miejskiego, reprezentacja gryfowskich seniorek oraz osoby indywidualne. 

Sztab oraz wszelkie działania towarzyszące zlokalizowane były 
w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Zbiórce towarzyszyła część 
artystyczna wypełniona przez wspaniałe występy przygotowane przez 
Przedszkole Publiczne, Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 w Gryfowie Ślą-
skim, Szkołę Podstawową w Uboczu, Stowarzyszenie na rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „MOCNI”, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych, Zespół Folklorystyczny „Rozmarynek” z Rząsin, Szkołę Tańca 
Dream Dance Academy działającą przy M-GOK w Gryfowie Ślaskim 
oraz skład „Opol i przyjaciele”. Gościnnie wystąpili „Młodzi duchem” 
z Miejskiego Klubu Seniora w Zgorzelcu oraz zespół NISZA z Lwówka 
Śląskiego. Występy zgromadziły tłumy widzów, ale to licytacje rozpaliły 
najwieksze emocje.

Efektem końcowym szalonych aukcji prowadzonych przez Burmistrza 
Olgierda Poniźnika była kwota 19.760,00 zł!!! 

O instruktaż pierwszej pomocy i zabezpieczenie medyczne w czasie 
imprezy zadbała ekipa „PATROL-MED” w składzie Patryk Bobik i Da-
riusz Szuścicki. Po budynkiem ustawił się nowy wóz gryfowskiej OSP, 
który można było zwiedzić, a nawet wylicytować przejażdżkę.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się kawiarenka, w której moż-
na było skosztować wypieków i słodkości przygotowanych przez druhów 
jednostek OSP gminy Gryfów Śląski na czele z realizatorką pomysłu Ka-
milą Zajączkowską i małymi druhami Dominiką, Wiktorią i Pawłem. 
W kawiarence działały ponadto Aleksandra Kołataj, Iza Mikołajczyk, 
Marcela Tyka oraz Wiktoria Sawicka. Z kawiarenki do WOŚP trafiło 
2.605,51 zł. Pięknie dziękujemy!

Nad częścią finansową czuwała komisja skrupulatnie rozliczająca 
zbiórkę w składzie: Edward Kłowaty, Wiesław Kutni, Agnieszka Szy-
mańska, Dariusz Wojciechowski, Aneta Kłowata, Żaneta Kłowata,  

Gryfów zagrał
Małgorzata Kłowata, Danuta Gandurska i Anna Szewczak. Na ręce całej 
komisji składam serdeczne podziękowania. To dzięki Waszej pracy kwe-
sta została tak błyskawicznie i dokładnie rozliczona. Na godzinę 20.00 
mieliśmy przeliczoną całą zbiórkę! 
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WOŚP to również Darczyńcy: 
• Magdalena Rękawiczna Sklep PIWNICZKA w Gryfowie Śląskim, 

• Zakłady Mięsne „Niebieszczańscy” S.J. • Przedsiębiorstwo Handlowe 
„Sawczak” S.J., • Wojciech Bruchal, Prezes PKS Voyager, • Bogusław 
Chrabota, • Hotel Medical SPA Malinowy Dwór w Świeradowie Zdro-
ju, • Restauracja Coffee Street w Gryfowie Śląskim, • Beata Reszko Stu-
dio Urody „BEATA”, • Firma „Polmex” w Proszówce, • Łukasz Kmiecik 
„Let's Twist Again” Olszyna, • Sławek Zawistowski, • Tomasz Górski,  
• La Pelle Laser Jelenia Góra, • Edyta Miętus Salon Fryzjerski „em.
spinka” w Lubaniu, • Jakub Wolar, • Irena Włodarek, • Mirosław Mle-
czek, • Wojciech August „Wojtek Gotuje”, • Karolina Mazik Galeria 
Fryzjerstwa, • Anna Szymonowicz „Szydełkiem Wydziergane”, • Mo-
nika Błauciak, • Tadeusz Cena, • Mariusz Dragan, • Joanna Małosz-
czyk, • Paweł Zatoński, • Prosta Forma Expresji, • Katarzyna Krawczyk, 
Stylizacja Paznokci, Olszyna, • Studio Paznokci Fashion Nails Monika 
Szurmiej-Tutaj, • Luiza Babiak, Mariusz Babiak „FOR MEN” Fryzjer-
stwo, • Sara Malaga „Tortowe Love”, • Grzegorz Piejko, Sklep kom-
puterowy SOGEN, • Zofia Czernow Posłanka na Sejm RP, • Olgierd 
Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, • Katarzyna Kos-
sowska-Makarewicz, • Paweł Burczyk, • Beata Niebieszczańska, • Sto-
warzyszenie Rozwoju Proszówki, • Jantur-Gryfex Dominik Korpysa,  
• Barbara Pasiak „Izerskie Słodkości u Basi”, • Sylwia Hryniewicz-Ca-
par Usługi Fryzjerskie, • Tadeusz Jagiełło, • Agnieszka Sołtys, • Cen-
trum Handlowe „Gradix”, • Mariusz Pastuch Firma „Pas-Trans”, • Hotel 
„Madeline” w Lwówku Śląskim, • Anna Gryko Gabinet Kosmetyczny 
„Afrodyta”, • Klub fitness/siłownia Power Gym w Gryfowie Śląskim,  
• Mateusz Królak, • Daniel Koko Starosta Lwówecki, • Mariusz Kozak, 
• Marta Staniak, • Błażej Okupnik, • Studio Urody Laura Bernadetta 
Drążek, • Stowarzyszenie Aktywny Gryfów Cross Gryfitów, • Stowa-
rzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Mocni, • Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP, • Żłobek Miejski 
„Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim, • Natalia Staszkiewicz „Kwiata-
mi Usłane”, • Magdalena i Krzysztof August Firma Tytan z Proszówki, 
• Salon Fryzjerski Paulina Stolarska w Gryfowie Śląskim, • PHU Trans 
jack Jacek Rybski, • Joanna Cena Joanna Fashion Nails, • Hodowla Al-
pak „Alpaki z Proszówki”, • Browar „Pan Szyszka”, • Anna Zawisza-Pa-
liwoda, • Ryszard Stolarczyk, • Andrzej Badermann, • Anna Chlabicz, 
• Marta i Bogdan Skwara, • Agata Truszkowska, • Piekarnia Cukier-
nia Horbacz, • Akademia Języka Be-Lingual, • Dariusz Majchrowski,  
• Antoni Stebułkowski, • Arkadiusz Krawatitis Zakład Optyczny Oku-
lar w Gryfowie Śląskim, • Zbigniew Markiewicz Sklep Wędkarski 
Kwiaciarnia Marena, • Agencja Pocztowa Iwona Brodzińska, • Paweł 
Tartak Fizjoterapeuta, • Agnieszka Celuch, • Małgorzta Sułkowska 
„She” w Gryfowie Śląskim, • Mirosław Obłodecki, • Andrzej Wołyniec, 
• Danuta Jańczyk, • Poza tym grono darczyńców anonimowych.

Pozdrawia i dziękuje za mnóstwo pozytywnych emocji
Szef Gryfowskiego Sztabu Anna Michalkiewicz

rekordowo dla WOŚP

Podsumowując: zebrana deklarowana kwota to łącznie 47.005,75 zł 
(to niemal 11.000,00 zł więcej niż w roku minionym) oraz 241,26 Euro, 
508,81 koron czeskich i 60,51 GBP. W tym: 24.640,24 zł z 43 puszek 
wolontariuszy, 19.760,00 zł z licytacji, 2.605,51 z kawiarenki. Przeli-
czono łącznie 1264 banknotów i 23.462 monet (w tym najwięcej, bo aż 
6.209 jednogroszówek). 

Dziękuję wszystkim wolontariuszom kwestującym, ich opiekunom 
z ramienia szkół, darczyńcom, występującym, rodzicom dzieci, nauczy-
cielom, mieszkańcom i każdemu, kto spontanicznie włączył się w wir 
orkiestrowego grania. Dziękuję wspaniałym wolontariuszom pomagają-
cym przy Finale: Magdalenie Włodarczyk, Annie Pląskowskiej, Renacie 
Celuch, Marzenie Wojciechowskiej, Małgorzacie Krakowskiej, Marceli 
Tyce, Izabeli Mikołajczyk oraz Łukaszowi Kmiecikowi. Dziękuję służ-
bom zabezpieczającym imprezę gryfowskiej Policji oraz Straży Miejskiej. 
Dziękuję z całego serca moim współpracownikom z M-GOK Wiesławo-
wi Kutni, Henryce Karaczun i Dariuszowi Warzyńskiemu.
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Nasze dzieci dla Wielkiej Orkiestry 
Jak co roku młodzi ludzie z Gryfowa czynnie uczestniczyli w zbiórce na rzecz WOŚP. Do dzielnych przedszkolaków i uczniów w tym 

roku dołączyli wolontariusze ze Żłobka Miejskiego (foto na str. 17). Kwestowano, tańczono, odgrywano spektakl. Każda forma aktyw-
ności się liczyła i przyniosła wiele dobrego. Młodzi gryfowianie jesteście wielcy!

Przedszkole Publiczne

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2Szkoła Podstawowa nr 1
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Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Studio tańca Dream Dance Academy działające przy M-GOK

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2
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14 grudnia 2019 r., po długiej i ciężkiej 
chorobie, odeszła od nas pani Iwona Jarosz. 
W  pogrzebie, który odbył się 20 grudnia na 
cmentarzu parafialnym w Gryfowie, licznie uczest-
niczyli krewni, przyjaciele, bliscy i dalsi znajomi.  
Pożegnaliśmy wielką osobowość naszego miasta. 
Jej śmierć to niepowetowana strata dla Gryfowa 
Śląskiego. Poniżej zamieszczamy wspomnienie 
i  pożegnanie członków Towarzystwa Miłośni-
ków Gryfowa, którego pani Iwona przez wiele lat 
była prezesem.

„Gdzieś tam, na krańcach Wielkiej Wody,
Gdzieś tam, gdzie giną ludzkie drogi,
Gdzieś tam, gdzie siedzi stary, siwy Bóg,
Jest dom naszych wszystkich dusz...” 

Z wielkim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej 
koleżanki z Towarzystwa Miłośników Gryfowa Ślaskiego pani Iwony 
Jarosz. Iwonę pokonała choroba, z którą uparcie i z ogromną siłą woli 
walczyła do końca. Wywalczyła sobie sześć wspaniałych lat życia, gdy 
choroba zaatakowała ponownie. Iwona Jarosz w latach 2007 – 2013 peł-
niła funkcję prezesa naszego Towarzystwa Miłośników Gryfowa Ślą-
skiego. Okres jej prezesury to czas reaktywacji Towarzystwa. Była osoba 
skromną, obdarzoną wielką siłą do działania i zjednywania mieszkańców 
do realizacji małych i większych zamierzeń. Za to wielkie i wieloletnie 
społecznie zaangażowanie, za życzliwość i promowanie naszej małej Oj-
czyzny otrzymała w 2016 roku - Odznakę Honorową Gryfowa Śląskiego 
„Złotą Rybkę”. Całe swoje życie była związana z naszym miasteczkiem. 
Tutaj się urodziła, chodziła do szkoły. Swoją pracę zawodową rozpoczęła 
w 1969 roku w gryfowskim szpitalu, a następnie pracowała w Urzędzie 
Gminy i Miasta, w Banku Spółdzielczym i Telewizji Kablowej. W 2001 
roku przeszła na emeryturę. 

Jako Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego zawsze mogliśmy 
liczyć na jej radę oraz pomoc w naszej dalszej społecznej działalności.

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Iwony. Rodzinie 
i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia. 

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI.
Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego

Odeszła pani Iwona

Sesję rozpoczęto minutą ciszy, którą uczczono pamięć zmarłej  
14 grudnia byłej prezes Towarzystwa Miłośników Gryfowa Iwony Jarosz. 
Następnie burmistrz Olgierd Poniźnik wraz z przewodniczącym Rady 
Miejskiej Mateuszem Królakiem wręczyli odznaczenia Społecznik Roku 
2019 Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Laureatkami zostały sołtys Młyń-
ska Maria Sosnowska oraz członkini OSP w Proszówce Kamila Zającz-
kowska. Laudacje dotyczące działalności laureatek odczytał sekretarz 
Jerzy Andrzejczak.

W swoim wystąpieniu burmistrz przedstawił projekt uchwały budże-
towej na 2020 r. wraz z autopoprawkami. Przedstawiono także pozytyw-
ną opinię Składu Orzekającego RIO o projekcie uchwały budżetowej na 
2020 r. Przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej również przed-
stawili pozytywne opinie na temat budżetu. Uchwałę budżetową na rok 
2020 przyjęto jednogłośnie głosami 15 radnych. Datę następnej sesji wy-
znaczono na 25 lutego. 

Ostatnia sesja w 2019 roku

INFORMACJA
Uprzejmie informuję, 

że od 2 stycznia 2020 roku 
zmieniono godziny pracy 
Urzędu Gminy i Miasta 

w Gryfowie Śląskim w poniedziałki.
W każdy poniedziałek (z wyjątkiem świąt) 

Urząd będzie pracował 
w godzinach 7.30 - 16.30 

W pozostałe dni tygodnia godziny 
pracy Urzędu nie zmieniają się.

Awarie wodociągowo-kanalizacyjne 
poza godzinami pracy ZBGKiM 

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

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy 
w roku 2020 znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz na stronie internetowej 
www.gryfow.pl i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości. PODZIĘKOWANIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim, 
składa serdeczne podziękowanie Panu Wojciechowi Augustowi w 
imieniu obdarowanej rodziny, której Pan Wojciech ufundował kolację 
wigilijną. Dziękujemy i życzymy pomyślności w Nowym Roku 2020.

Kierownik i kadra MGOPS wraz z obdarowanymi.

Nowe ławki

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim jak co roku zakupił 10 
ławek parkowych. Obecnie trwa zgłaszanie propozycji miejsc, w których 
powinny one zostać zamontowane, tak by uprzyjemnić miejsca odpo-
czynku naszych mieszkańców podczas spacerów i podczas zakupów na 
obszarze miasta.

Proszę o przekazywanie propozycji miejsc w sekretariacie Urzędu 
Gminy i Miasta do 25 stycznia 2020 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik
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Jak wspominaliśmy w grudniowym numerze Kuriera Gryfowskiego, 
gryfowska OSP wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo-ga-
śniczy marki Volvo FL. Jest to samochód bardzo nowoczesny, wyposa-
żony m.in. w zbiornik wodny kompozytowy o pojemności 3000 litrów, 
zbiornik środka pianotwórczego, autopompę, linię szybkiego natarcia, 
działko wodno-pianowe, zraszacze, oświetlenie i nagłośnienie pojaz-
du uprzywilejowanego, maszt oświetleniowy, wyciągarkę elektryczną, 
radiostacje przewoźną. W samochodzie znajduje się też dodatkowo za-
kupiony sprzęt ratowniczy i pożarniczy m. in. węże pożarnicze, aparaty 
ochrony górnych dróg oddechowych. 

Uroczyste przekazanie samochodu OSP w Gryfowie Śląskim, odby-
ło się 4 stycznia 2020 roku o godz. 12.00 na gryfowskim rynku. Pod-
czas uroczystości obecnych było wielu zacnych gości, wśród nich m.in.: 
Zofia Czernow – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej, nadbrygardier Adam 
Konieczny – Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Rafał Wolanowski – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Anna Korneć-Bartkiewicz – Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 
Urszula Maga – Dyrektor Biura Senatorskiego Rafała Ślusarza, Daniel 
Koko – Starosta Lwówecki, Małgorzata Szczepańska – Przewodnicząca 
Rady Powiatu Lwóweckiego, brygardier Mariusz Mróz – Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, st. kpt. 
Andrzej Więdłocha – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, st. kpt. Wojciech Mazurek – Na-
czelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego w Komendzie Powiatowej 
PSP w Lwówku Śląskim, Henryk Leśków – V-ce Prezes Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej woj. Dolnośląskiego i Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Lwówku Śląskim, kom. Wojciech 
Czafurski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lwówku Ślą-
skim, Tadeusz Jagiełło – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Gryfowie Śląskim. 

Na uroczystość przybyli także goście z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Raspenavie z Mistostarostą Rasapenavy i Naczelnikiem OSP w Ra-
spenavie – Jaromirem Hanzlem i Prezesem OSP w Raspenavie – Jose-
fem Hanzlem, radni Rady Miejskiej naszej gminy z przewodniczącym 
Mateuszem Królakiem, przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko-
-Gminnego Związku OSP RP w Gryfowie Śląski, prezesi i Naczelnicy 
Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej Gminie. 

W trakcie uroczystości odczytano list od marszałka Sejmu Rzeczpo-
spolitej Polskiej Elżbiety Witek z życzeniami dla strażaków i podzięko-
waniami dla wszystkich, którzy przyczynili się do ufundowania samocho-
du. Gratulacje i życzenia dla strażaków uroczyście złożyła poseł na Sejm 
RP Zofia Czernow. W swoim wystąpieniu burmistrz Olgierd Poniźnik 
podkreślił, że upragniony samochód dla gryfowskiej OSP został sfinan-
sowany dzięki wsparciu marszałek Sejmu Elżbiety Witek, poseł Zofii 
Czernow oraz senatora Rafała Ślusarza. Całej trójce parlamentarzystów 
burmistrz złożył serdeczne podziękowania.

Uroczystość stała się również okazją do wręczenia dwóm zasłużonym 
strażakom z OSP Gryfów Śląski: Wojciechowi Sawickiemu i Ryszar-
dowi Matodze odznaczeń państwowych – Brązowych Krzyży Zasługi. 

W poświęceniu samochodu oprócz księdza dziekana Krzysztofa Kurzei 
uczestniczył ksiądz proboszcz Piotr Sikorski z Parafii w Wojcieszowie, 
jednocześnie długoletni członek OSP w Gryfowie Śląskim. 

Zakup nowego samochodu, który przyczyni się to do poprawy wa-
runków pracy strażaków, zwiększy skuteczność prowadzonych przez nich 
działań ratowniczo-gaśniczych, a tym samym poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańców, został sfinansowany ze środków: 
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu – 380.000,00 zł.,
- Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – 180.000,00 zł., 
ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze skła-
dek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia przekazywanych 
przez zakłady ubezpieczeń, 
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – 100 000,00 zł. 
- Gminy Gryfów Śląski – 199 770,00 zł. Łącznie nowy samochód dla 
gryfowskiej OSP kosztował 859 770,00 zł.

Uroczyste przekazanie samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla gryfowskiej OSP

Akcja krwiodawstwa
Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że akcja krwio-

dawstwa w I półroczu 2020 roku zostanie przeprowadzona w dniach  
13 i 14 lutego oraz 14 i 15 maja w godz. 9.00 – 13.00 w Ambulansie 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, przed Wie-
lospecjalistyczną Przychodnią Zdrowia w Gryfowie Śląskim przy  
ul. Malowniczej 1. Krwiodawców serdecznie zapraszamy. 
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Był taki zespół...
W 1964 r. założyłem mój pierwszy zespół Trzy gitary i bębny we 

Lwówku Śląskim. Tak się rozpoczęła moja nowa, muzyczna przygoda. 
Pierwszy raz zdobyliśmy podium i nagrody na przeglądzie w Strzelinie. 
Rzec by można złote czasy. I tylko nie wiadomo, kiedy minęło te ponad 
50 lat.

Od lewej: Leszek Orczyk – gitara akordowa, Edward Bodak – gitara 
basowa, Władysław Matkowski – śpiew, Zygmunt Bodak – gitara solo-
wa, Tadeusz Moskalów – bębny.

Książka na styczeń

Podobno ludzi najlepiej poznaje się, mieszkając 
z nimi pod jednym dachem, ale czy na pewno? Czasa-
mi osoby, dzielące wspólną przestrzeń zwyczajnie się 
mijają, nie wchodząc sobie w drogę. A niekiedy ludzie 
znający się latami potrzebują pewnej iskry zapalnej, 
by otworzyć się przed sobą nawzajem, czego najlepszy 

przykład znajdziecie w najnowszej książce Anny Bednarskiej „Między 
pragnieniami”.

Natalia, Nina i Remigiusz – troje współlokatorów mieszkających 
wspólnie od lat, a mimo tego praktycznie się nieznających. Każde z nich 
żyje w swoim świecie, do którego pozostali domownicy nie mają wstępu. 
Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy do mieszkania wprowadza się 
nowy lokator – Bartek, który swoim pojawieniem się burzy poukładane 
dotąd życie mieszkańców, wprowadzając w nie chaos i budząc uśpione 
dawno temu uczucia i pragnienia.

„Między pragnieniami” jest moim trzecim po „Trudnym mężczyźnie” 
i „Co byś zrobił, gdybyś mnie dogonił” spotkaniem z twórczością Anny 
Bednarskiej i ciągle nie mogę pojąć, na czym polega fenomen jej twór-
czości. Teoretycznie to kolejne powieści obyczajowe, których na polskim 
rynku przecież nie brakuje, jednak w praktyce wygląda to tak, że, jak 
tylko biorę do ręki książki autorki – automatycznie przepadam, nie ma 
mnie dla nikogo i nie mogę się od nich oderwać. 

Anna Bednarska ma niesamowicie lekkie pióro, dzięki czemu książkę 
pochłania się w ekspresowym tempie, jednak w porównaniu do wcze-
śniejszych powieści autorka zmieniła nieco styl pisania i zrezygnowała 
z posługiwania się czasem teraźniejszym, na rzecz czasu przeszłego, co 
jest zmianą zdecydowane na plus. Na uwagę zasługuje również kreacja 
bohaterów, których nie ma wielu, ale są bardzo charakterystyczni i każde 
z nich niesie na swoich barkach ciężki bagaż emocjonalny, ale nie chcę 
zdradzać zbyt wiele, by nie zepsuć Wam zabawy ; ) 

To, co najbardziej zwraca na siebie uwagę to ogrom emocji, jakie kłę-
bią się w głowach bohaterów. To powieść naszpikowana sprzecznymi 
uczuciami, pełna niewypowiedzianych pragnień i pożądania, które często 
bierze górę nad rozsądkiem i kieruje życiem bohaterów. To również opo-
wieść o zwyczajnych ludziach, wchodzących w dorosłe życie, którzy mu-
szą zmierzyć się z szarą rzeczywistością, której niestety daleko do ideału: 
niesatysfakcjonująca praca, problemy finansowe, kłopoty z nawiązaniem 
bliższych relacji i nieumiejętność uporania się z demonami przeszłości 
– to codzienność naszych bohaterów, którzy ciągle nie potrafią znaleźć 
swojego miejsca na ziemi i każdego dnia starają się znaleźć sposób, by 
w końcu ułożyć sobie życie.

„Między pragnieniami” to niesamowicie wciągająca, elektryzująca hi-
storia pełna emocji, sprzecznych uczuć i pożądania, które wręcz wylewa 
się z kolejnych stron powieści. Autorka zafundowała swoim czytelnikom 
prawdziwy emocjonalny rollercoaster, wciągając nas w świat, w którym 
nie ma rzeczy oczywistych i nic nie jest takim, jakie się wydaje...

Sandra poleca

Anna Bednarska
MIĘDZY PRAGNIENIAMI

Pan Józef  Zając urodził się  
7 stycznia 1924 r. w Kaczanówce 
za Bugiem. W roku 1957 przy-
jechał do Giebułtówka, gdzie 
zatrudnił się w tamtejszych za-
kładach tkackich. Od zawsze 
interesowała go muzyka i gra 
na skrzypcach. W latach 70. 
był muzykiem w zespole ludo-
wym Bogdanki w Mirsku, a na-
stępnie w zespole Podgórzanie 
w  Mroczkowicach. W  dwu-
tysięcznym roku zaczął grać 
z Gryfowską Kapelą Podwórko-
wą i i gra w niej do dziś. W swo-
im artystycznym życiorysie ma 
na swoim kącie występ w Waty-
kanie u papieża. Józef Zając bę-
dąc członkiem gryfowskiej Kapeli, został odznaczony odznaką Zasłużony 
dla kultury polskiej. 7 stycznia 2020 r. ukończył 96 lat i z tej okazji życzymy 
mu dużo zdrowia i jeszcze długiego grania w naszej Kapeli.

Zygmunt Bodak
Do życzeń dołączają się władze Gminy i Miasta Gryfów Śląski, wła-

dze Powiatu Lwóweckiego, pracownicy Biblioteki Publicznej w Gryfowie 
Śląskim, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Redakcja Kuriera 
Gryfowskiego. 
 200 lat Panie Józefie w nieustającym zdrowiu!

96 urodziny pana Józefa Zająca

Urząd Marszałkowski we Wrocławiu poinformował, że w 2020 roku 
samorząd wojewódzki przejmie na własność nieczynną linię kolejową 
Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów Zdrój i dokona jej rewitalizacji. Zo-
stało już przygotowane studium wykonalności tej inwestycji i po dopięciu 
ostatnich formalności proceduralnych pozostanie ogłosić przetargi i wy-
łonić wykonawców tego projektu. 

Szacuje się, że jak wszystko dobrze pójdzie, to przez nasze miasto będą 
jeździły pociągi do Świeradowa Zdroju już za kilka lat. 

A jednak pojedziemy 
do Świeradowa pociągiem

Gryfowska Kapela Podwórkowa podczas przekazania samochodu ra-
towniczo-gaśniczego dla gryfowskiej OSP 4 stycznia 2020 roku.

Drugi od lewej pan Józef Zając w doskonałej kondycji artystycznej.

Zygmunt Bodak
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Rozkład dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych 
na terenie Powiatu Lwóweckiego w 2020 roku

Nazwa Apteki dni 
powszednie soboty niedziele DYŻURY CAŁODOBOWE

Apteka Nowa Apteka Pod Gryfem
ul. Jeleniogórska 5, Gryfów Śląski
tel. 665 300 913

8.30-19.30 8.30-17.30 nieczynna
7-13 września, 24 grudnia, 28-31 grudnia

Apteka Remedium
ul. Malownicza 1, Gryfów Śląski
tel. 75 713 60 32

8.00-18.00 9.00-13.00 nieczynna 10-16 lutego, 2-8 marca, 25-31 maja
15-21 czerwca, 14-20 września
5-11 października, 25 grudnia

Apteka pod Gryfem
ul. Kolejowa 19c, Gryfów Śląski
tel. 75 781 14 25

8.00-18.00 8.00-13.00 nieczynna
17-23 lutego, 1-7 czerwca, 21-27 września

Apteka Busola
ul. Akacjowa 1, Gryfów Śląski
tel. 75 612 03 84

8.00-18.00 9.00-13.00 nieczynna 24 lutego - 1 marca, 8-14 czerwca
28 września - 4 października

Apteka Primula
ul. Rynek 3, Gryfów Śląski
tel. 75 781 39 23

8.00-18.00 9.00-13.00 nieczynna
BRAK DYŻURÓW

Apteka Przyjazna
ul. Gryfiogórska 6, Lubomierz
tel. 75 734 86 99

8.00-18.00 9.00-15.00 nieczynna
20-26 stycznia, 4-10 maja
17-23 sierpnia, 7-13 grudnia

Apteka Centrum
ul. Zamkowa 3, Lwówek Śląski
tel. 516 760 830

8.00-20.00 9.00-15.00 nieczynna
6-11 kwietnia, 20-26 lipca, 9-15 listopada

Apteka pod św. Nepomucenem
ul. Kościelna 23, Lwówek Śląski
tel. 75 782 42 07

8.00-18.00 9.00-14.00 nieczynna 1-5 stycznia, 9-15 marca, 14-19 kwietnia
22-28 czerwca, 27 lipca - 2 sierpnia
12-18 października, 16-22 listopada, 26 grudnia

Apteka w Przychodni
ul. Morcinka 7, Lwówek Śląski
tel. 75 782 22 04

8.00-18.00 nieczynna nieczynna 6-12 stycznia, 20-26 kwietnia
3-9 sierpnia, 23-29 listopada

Apteka w Rynku
Pl. Wolności 19, Lwówek Śląski
tel. 61 441 41 93

8.00-20.00 9.00-14.00 nieczynna 16-22 marca, 29 czerwca - 5 lipca
19-25 października

Apteka pod Białym Krukiem
ul. Słowackiego 1, Lwówek Śląski
tel. 75 643 68 56

8.00-18.00 nieczynna nieczynna
23-29 marca, 6-12 lipca
26 października - 1 listopada

Apteka Medicus
ul. Oświęcimska 3, Lwówek Śląski
tel. 75 307 02 35

8.00-21.00 8.00-21.00 9.00-18.00
tylko handlowa 30 marca - 5 kwietnia, 

13-19 lipca, 2-8 listopada

Apteka Ław Chlebowych
Pl. Wolności 21, Lwówek Śląski
75 782 22 02

7.30-19.00 8.00-15.00 nieczynne
BRAK DYŻURÓW

Apteka Mixtura
Pl. Wolności 35-36, Mirsk
tel. 75 783 42 12

9.00-17.00 9.00-13.00 nieczynne
27 stycznia - 2 lutego, 12 kwietnia, 
11-17 maja, 24-30 sierpnia, 14-20 grudnia

Apteka pod Słońcem
ul. Kpt. St. Betleja 24, Mirsk
tel. 75 783 40 15

8.00-18.00 8.00-14.00 nieczynne 3-9 lutego, 13 kwietnia, 
31 sierpnia - 6 września
21-23 grudnia, 27 grudnia

Apteka Zabobrze
ul. Bohaterów Nysy 23/24, Wleń
tel. 75 735 27 32

8.00-18.30 8.00-13.00 nieczynne
13-19 stycznia, 27 kwietnia - 3 maja
10-16 sierpnia, 1-6 grudnia

GODZINY DYŻURÓW CAŁODOBOWYCH
DYŻUR TYGODNIOW Y: od poniedziałku 8.00 – do następnego poniedziałku 8.00
WIELKANOC: od niedzieli 8.00 – do poniedziałku 8.00; od poniedziałku 8.00 – do wtorku 8.00
BOŻE NARODZENIE: od wigilii 8.00 – do 1. dnia świąt 8.00
od 1. dnia świąt 8.00 – do 2. dnia świąt 8.00; od 2. dnia świąt 8.00 – do 1. dnia po świętach 8.00
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HARMONOGRAM ODBIORU - KRZEWIE WIELKIE
Odpady 

zmieszane
(posortownicze)

Metale 
i tworzywa 

sztuczne
Szkło Papier BIO

21.01 4.08 27.01 7.08 13.01 12.02 31.01 15.07
4.02 18.08 7.02 21.08 21.02 16.04 11.02 23.07

18.02 1.09 26.02 4.09 20.03 16.06 25.02 29.07
3.03 15.09 6.03 21.09 20.04 6.08 9.03 5.08

17.03 29.09 27.03 5.10 18.05 2.10 25.03 12.08
31.03 13.10 9.04 21.10 19.06 3.12 9.04 19.08
15.04 27.10 28.04 5.11 20.07 15.04 26.08
28.04 10.11 12.05 20.11 19.08 23.04 2.09
12.05 24.11 27.05 4.12 18.09 29.04 9.09
26.05 8.12 9.06 18.12 19.10 8.05 17.09
9.06 22.12 23.06 18.11 13.05 23.09

23.06 10.07 17.12 22.05 1.10
7.07 24.07 29.05 14.10

21.07 3.06 30.10
12.06 16.11
17.06 27.11
26.06 11.12
1.07 29.12
8.07

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych – Gryfów Śląski

ODPADY ZMIESZANE (posortownicze) Metale
i tworzywa 

sztuczne
Szkło Papier

BIO
(zabudowa

jednorodzinna)MIASTO 1
(wtorek)

MIASTO 2
(środa)

MIASTO 3
(czwartek)

MIASTO 4
(piątek)

28.01 29.01 30.01 31.01 28.01 17.02 24.01 31.01 29.07
11.02 12.02 13.02 14.02 10.02 17.03 18.02 14.02 5.08
25.02 26.02 27.02 28.02 26.02 15.04 16.03 25.02 12.08
10.03 11.03 12.03 13.03 13.03 15.05 16.04 11.03 19.08
24.03 25.03 26.03 27.03 30.03 15.06 13.05 31.03 26.08
7.04 8.04 9.04 10.04 14.04 16.07 16.06 9.04 2.09

21.04 22.04 23.04 24.04 29.04 17.08 14.07 17.04 9.09
5.05 6.05 7.05 8.05 15.05 16.09 14.08 23.04 17.09

19.05 20.05 21.05 22.05 29.05 16.10 15.09 29.04 23.09
2.06 3.06 4.06 5.06 12.06 16.11 15.10 8.05 1.10

16.06 17.06 18.06 19.06 26.06 16.12 13.11 13.05 14.10
30.06 1.07 2.07 3.07 13.07 14.12 22.05 30.10
14.07 15.07 16.07 17.07 27.07 28.05 16.11
28.07 29.07 30.07 31.07 10.08 3.06 27.11
11.08 12.08 13.08 14.08 24.08 12.06 11.12
25.08 26.08 27.08 28.08 7.09 17.06 29.12
8.09 9.09 10.09 11.09 22.09 23.06

22.09 23.09 24.09 25.09 6.10 1.07
6.10 7.10 8.10 9.10 22.10 8.07

20.10 21.10 22.10 23.10 6.11 15.07
3.11 4.11 5.11 6.11 23.11 22.07

17.11 18.11 19.11 20.11 7.12
1.12 2.12 3.12 4.12 21.12

15.12 16.12 17.12 18.12
29.12 30.12 31.12 31.12

MIASTO 1
Akacjowa, Kolejowa, Lipowa,  
Lubańska, Lwowska,  
Plac Kościelny, Przedszkolaków,  
Sienkiewicza, Uczniowska, 
Rybna, Żeromskiego, 
Rolna, Felczerska.

MIASTO 2
Gliniana, Lwówecka, 
Sikorskiego, Spółdzielcza, 
Targowa, Andersa, Os. Horyzont, 
Szkolna, Kusocińskiego, Krótka, 
Oldzańska, Słoneczna, 
Wiśniowa, Spokojna, Strzelnicza.

MIASTO 3
Parkowa, Bankowa, Floriańska, 
malownicza, Garncarska, 
Garbarska, Jeleniogórska, 
Kwiatowa, Os. 7-Dywizji, 
Partyzantów, Spacerowa, 
Widokowa, Storczykowa, 
Tulipanowa, Wojska Polskiego, 
Za Kwisą, Zielona, Boczna, 
Tęczowa, Panoramiczna, 
Wiosenna, Przemysłowa.

MIASTO 4
Grodzka, Felczerska, Zaułek, 
Sanatoryjna, Wąska, Młyńska, 
Polna, Rzeczna, Źródlana, 
Zakątek, Rynek, Łąkowa.

ODPADY ZMIESZANE (posortownicze) – Zabudowa wielorodzinna - KAŻDY 1. DZIEŃ TYGODNIA

HARMONOGRAM ODBIORU - MŁYŃSKO
Odpady 

zmieszane
(posortownicze)

Metale 
i tworzywa 

sztuczne
Szkło Papier BIO

23.01 6.08 27.01 7.08 13.01 12.02 31.01 15.07
6.02 20.08 7.02 21.08 21.02 16.04 11.02 23.07

20.02 3.09 26.02 4.09 20.03 16.06 25.02 29.07
5.03 17.09 6.03 21.09 20.04 6.08 9.03 5.08

19.03 1.10 27.03 5.10 18.05 2.10 25.03 12.08
2.04 15.10 9.04 21.10 19.06 3.12 9.04 19.08
17.04 29.10 28.04 5.11 20.07 15.04 26.08
30.04 13.11 12.05 20.11 19.08 23.04 2.09
14.05 26.11 27.05 4.12 18.09 29.04 9.09
28.05 10.12 9.06 18.12 19.10 8.05 17.09
12.06 24.12 23.06 18.11 13.05 23.09
25.06 10.07 17.12 22.05 1.10
9.07 24.07 29.05 14.10

23.07 3.06 30.10
12.06 16.11
17.06 27.11
26.06 11.12
1.07 29.12
8.07
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HARMONOGRAM ODBIORU - PROSZÓWKA
Odpady 

zmieszane
(posortownicze)

Metale 
i tworzywa 

sztuczne
Szkło Papier BIO

23.01 6.08 27.01 7.08 13.01 12.02 31.01 15.07
6.02 20.08 7.02 21.08 21.02 16.04 11.02 23.07

20.02 3.09 26.02 4.09 20.03 16.06 25.02 29.07
5.03 17.09 6.03 21.09 20.04 6.08 9.03 5.08

19.03 1.10 27.03 5.10 18.05 2.10 25.03 12.08
2.04 15.10 9.04 21.10 19.06 3.12 9.04 19.08
17.04 29.10 28.04 5.11 20.07 15.04 26.08
30.04 13.11 12.05 20.11 19.08 23.04 2.09
14.05 26.11 27.05 4.12 18.09 29.04 9.09
28.05 10.12 9.06 18.12 19.10 8.05 17.09
12.06 24.12 23.06 18.11 13.05 23.09
23.06 10.07 17.12 22.05 1.10
9.07 24.07 29.05 14.10

23.07 3.06 30.10
12.06 16.11
17.06 27.11
26.06 11.12
1.07 29.12
8.07

HARMONOGRAM ODBIORU - WIEŻA
Odpady 

zmieszane
(posortownicze)

Metale 
i tworzywa 

sztuczne
Szkło Papier BIO

21.01 4.08 27.01 7.08 13.01 12.02 31.01 15.07
4.02 18.08 7.02 21.08 21.02 16.04 11.02 23.07

18.02 1.09 26.02 4.09 20.03 16.06 25.02 29.07
3.03 15.09 6.03 21.09 20.04 6.08 9.03 5.08

17.03 29.09 27.03 5.10 18.05 2.10 25.03 12.08
31.03 13.10 9.04 21.10 19.06 3.12 9.04 19.08
15.04 27.10 28.04 5.11 20.07 15.04 26.08
28.04 10.11 12.05 20.11 19.08 23.04 2.09
12.05 24.11 27.05 4.12 18.09 29.04 9.09
26.05 8.12 9.06 18.12 19.10 8.05 17.09
19.06 22.12 23.06 18.11 13.05 23.09
23.06 10.07 17.12 22.05 1.10
7.07 24.07 29.05 14.10

21.07 3.06 30.10
12.06 16.11
17.06 27.11
26.06 11.12
1.07 29.12
8.07

HARMONOGRAM ODBIORU - RZĄSINY
Odpady 

zmieszane
(posortownicze)

Metale 
i tworzywa 

sztuczne
Szkło Papier BIO

24.01 7.08 27.01 7.08 13.01 12.02 31.01 15.07
7.02 21.08 7.02 21.08 17.02 16.04 11.02 23.07

21.02 4.09 26.02 4.09 17.03 16.06 25.02 29.07
6.03 18.09 6.03 21.09 15.04 6.08 9.03 5.08

20.03 2.10 27.03 5.10 15.05 2.10 25.03 12.08
3.04 16.10 9.04 21.10 15.06 3.12 9.04 19.08

17.04 30.10 28.04 5.11 16.07 15.04 26.08
30.04 13.11 12.05 20.11 17.08 23.04 2.09
15.05 27.11 27.05 4.12 16.09 29.04 9.09
29.05 11.12 9.06 18.12 16.10 8.05 17.09
12.06 24.12 23.06 16.11 13.05 23.09
26.06 10.07 16.12 22.05 1.10
10.07 24.07 29.05 14.10
24.07 3.06 30.10

10.06 16.11
17.06 27.11
26.06 11.12
1.07 29.12
8.07

HARMONOGRAM ODBIORU - UBOCZE
Odpady 

zmieszane
(posortownicze)

Metale 
i tworzywa 

sztuczne
Szkło Papier BIO

22.01 5.08 27.01 7.08 13.01 12.02 31.01 15.07
5.02 19.08 7.02 21.08 17.02 16.04 11.02 23.07

19.02 2.09 26.02 4.09 17.03 16.06 25.02 29.07
4.03 16.09 6.03 21.09 15.04 6.08 9.03 5.08

18.03 30.09 27.03 5.10 15.05 2.10 25.03 12.08
1.04 14.10 9.04 21.10 15.06 3.12 9.04 19.08

16.04 28.10 28.04 5.11 16.07 15.04 26.08
29.04 12.11 12.05 20.11 17.08 23.04 2.09
13.05 25.11 27.05 4.12 16.09 29.04 9.09
27.05 9.12 9.06 18.12 16.10 8.05 17.09
10.06 23.12 23.06 16.11 13.05 23.09
24.06 10.07 16.12 22.05 1.10
8.07 24.07 29.05 14.10

22.07 3.06 30.10
10.06 16.11
17.06 27.11
26.06 11.12
1.07 29.12
8.07

HARMONOGRAM ODBIORU - WOLBROMÓW

Odpady zmieszane (posortownicze)
22.01 5.02 19.02 4.03 18.03 1.04 16.04 29.04 13.05 27.05 10.06 24.06 8.07
22.07 5.08 19.08 2.09 16.09 30.09 14.10 28.10 12.11 25.11 9.12 23.12

Metale i tworzywa sztuczne
27.01 7.02 26.02 6.03 27.03 9.04 28.04 12.05 27.05 9.06 23.06 10.07 24.07
7.08 21.08 4.09 21.09 5.10 21.10 5.11 20.11 4.12 18.12

Szkło 13.01 17.02 17.03 15.04 15.05 15.06 16.07 17.08 16.09 16.10 16.11 16.12
Papier 12.02 16.04 16.06 6.08 6.08 3.12 3.12

Bio
31.01 11.02 25.02 9.03 25.03 9.04 15.04 23.04 29.04 8.05 13.05 22.05 22.05
29.05 3.06 10.06 17.06 26.06 1.07 8.07 15.07 23.07 29.07 5.08 12.08 19.08
26.08 2.09 9.09 17.09 23.09 1.10 14.10 30.10 16.11 27.11 11.12 29.12
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Orszak Trzech Króli
W Święto Trzech Króli,  

6 stycznia, odbył się w naszej 
parafii tradycyjny już, bo orga-
nizowany po raz ósmy Orszak 
Trzech Króli. Orszak corocznie 
organizują Szkoła Podstawo-
wa i Parafia w Rząsinach przy 
wsparciu rad sołeckich i rad-
nych gminnych. Uroczystość 
rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym odprawioną przez pro-
boszcza ks. Krzysztofa Żmigrodzkiego. Po mszy uczestnicy uformowali 
orszak, który w tym roku wędrował do Gradówka. Na uwagę zasługiwa-
ły barwne stroje Trzech Króli oraz stroje dzieci ze szkoły w Rząsinach. 
Królami w tym roku byli panowie: Sławomir Jasiński reprezentujący 
Wolbromów, Mariusz Bronowicki z Rząsin i Marek Niebylski z Ubocza. 
Po pokonaniu czterech kilometrów, przy kolędowaniu, Orszak dotarł do 
Gradówka, gdzie został gościnnie przyjęty przez mieszkańców Gradów-
ka w świetlicy wiejskiej. Uczestnicy Orszaku obejrzeli przedstawienie 
jasełkowe w wykonaniu uczniów szkoły w Rząsinach przygotowanych 
przez nauczycielki – panie Mirosławę Rudawską i Małgorzatę Zagiczek. 

Po przedstawieniu uczestnicy zostali godnie ugoszczeni przez miesz-
kańców Gradówka z panią sołtys Beatą Dziedziejko na czele. Czego 
tam nie było – krokiety, gorący barszczyk, pierogi, bigosy, ciasta, kawa, 
herbata – długo by wyliczać. Na uwagę zasługuje wzorowa organizacja 
i bezpieczeństwo zapewnione przez policję z Gryfowa Śląskiego oraz jed-
nostkę straży pożarnej z Rząsin. Nagłośnienie na trasie Orszaku zapew-
nił pan Grzegorz Baszak, obsługę reporterską pan Ryszard Szymanel. 
Dziękujemy i do zobaczenia za rok.

Tadeusz Deptuła, fot. Ryszard Szymanel
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11 stycznia w świetlicy w Proszówce miało 
miejsce wyjątkowe wydarzenie, na które przyby-
ło wiele osób. Odwiedzili nas mieszkańcy Pro-
szówki, Gminy Gryfów, Powiatu Lwóweckiego 
i Lubańskiego byli z nami tego dnia również 
przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Gryfo-
wa Śląskiego, dyrektorzy jednostek gminnych, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
znawcy i pasjonaci fotografii z Jeleniej Góry.

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki w roku 
2019 pozyskało 5.000 zł z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego na 
realizację projektu Promocja Idei Odnowy Wsi 
Dolnośląskiej poprzez organizację warszta-
tów fotograficznych „Fotografie Proszówki do 
kalendarza rozkładówki”. Było to zadanie pu-
bliczne, którego celem jest pobudzenie aktyw-
ności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz 
swojej miejscowości, rozwój tożsamości wiej-
skiej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i specyfiki obszarów wiejskich, a przede wszyst-
kim ich promocja. Miło nam poinformować, że 
informacja o wystawie dotarła wg. statystyk fa-
cebooka do ponad 8 tysięcy osób. Zachęciliśmy 
ludzi do wyjścia z domu oraz wydaliśmy publi-
kację promocyjną. 

Dzięki dofinansowaniu w sołectwie Pro-
szówka jesienią udało się zrealizować dla 
wszystkich zainteresowanych bezpłatny cykl 
warsztatów fotograficznych. Była teoria w świe-
tlicy, ale również praktyka w terenie. Uczestni-
cy poznali tajniki dobrego zdjęcia, na co należy 
zwrócić uwagę przy ustawieniach sprzętu oraz 
jakimi parametrami kierować się przy zaku-
pie aparatu fotograficznego. Zwieńczeniem 
warsztatów był wernisaż wystawy fotograficz-
nej 11stycznia. Spotkaniu towarzyszył pyszny 
poczęstunek, pokaz zdjęć z urokliwych miejsc 
sołectwa, rozmowy i autografy. Każdy uczest-
nik wystawy otrzymał bezpłatnie kalendarz 
z pięknymi zdjęciami Proszówki, który również 
został wydany w ramach projektu, tak samo 
jak widokówki z pozdrowieniami z Proszów-
ki, ulotki promocyjne wydarzenia i zdjęcia na 
wystawę. W tym miejscu dziękujemy Bibliote-
ce Publicznej w Gryfowie na czele z dyrektor 
Marzeną Wojciechowską i Szkole Podstawowej 
nr 2 z dyrektor Anną Pląskowską za użyczenie 
sztalug pod wystawę fotograficzną.

Realizacja projektu nie udałaby się gdyby 
nie dwa bardzo ważne czynniki. Pierwszy to 

jak zawsze finanse. Bez środków Urzędu Mar-
szałkowskiego i dofinansowaniu Stowarzysze-
nia Rozwoju Proszówki nie stworzylibyśmy 
tych wspaniałych warsztatów, nie wydalibyśmy 
kalendarzy, pocztówek, ulotek i roll-upu, nie 
odbyłaby się też ta wyjątkowa wystawa. Drugi 
czynnik równie ważny, a może najważniejszy to 
ludzie: prawdziwi pasjonaci fotografii z ogrom-
nym, wieloletnim doświadczeniem, z ogromny-
mi osiągnięciami na skalę ogólnopolską i nagro-
dami w różnych konkursach fotograficznych, 
nasi wspaniali lokalni fotografowie: Mariusz 
Dragan, Robert Grzelczak, Stanisław Pawłow-

ski, Ryszard Stolarczyk i Paweł Zatoński. Dzię-
kujemy za zaangażowanie w nasz projekt, za 
użyczenie pięknych zdjęć naszej „małej ojczy-
zny”. To dzięki Waszej pasji, uporowi i wiedzy 
udało nam się zrealizować nasz projekt. Mamy 
nadzieje, że to pierwsza, ale nie ostatnia wspól-
na inicjatywa. 

Proszówka w obiektywie lokalnych fotografów

Anna Zawisza-Paliwoda

Codziennie od 10 do 21 lutego, 
w godz. od 11.00 do 13.00 w gryfow-
skiej bibliotece publicznej będą się od-
bywały zajęcia zorganizowane dla dzie-
ci szkolnych. Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowy program wkrótce po-
jawi się na plakatach oraz w mediach 
społecznościowych. Obserwujcie na-
szą stronę internetową www.biblio-
teka.gryfow.pl oraz profil na FB  
www.fb.com/bibloiteka.gryfow

Feryjne przedpołudnia 
z bajką i nie tylko…

Tak bawiliśmy się w tamtym roku



14 KURIER GRYFOWSKI   STYCZEŃ 2020

W SP w Rząsinach
Musical i seans filmowy

9 grudnia uczniowie klas IV-VIII wraz z opiekunami pojechali do 
Bolesławca na musical dydaktyczny pt. „Bogowie i Herosi. Opowieści 
Afrodyty”. (…) Atutem przedstawienia był komediowy scenariusz oraz 
zaskakujące efekty świetlne w towarzystwie świetnie skomponowanych 
i doskonale zaśpiewanych piosenek na żywo.

Także 9 grudnia dzieci z klas 0-III wraz z wychowawcami udały się do 
kina Helios w Jeleniej Górze. Po wspólnym zjedzeniu śniadania, z przeję-
ciem obejrzały film pt.: „Śnieżna paczka” (…).

Edyta Tkacz, Agnieszka Greniuk

Spotkanie z artystą
10 grudnia klasy: druga i trzecia gościły na zajęciach artystę pana 

Jacka Knapa, który przedstawił dzieciom swoje zdolności plastyczne. 
Uczniowie mieli okazję nie tylko obejrzeć prace plastyczne pana Jacka, 
ale także pod okiem mistrza spróbować swoich sił w malarstwie.

 Kamila Łużna

Zajęcia 
w bibliotece

17 grudnia klasy: druga 
i trzecia uczestniczyły w zaję-
ciach bibliotecznych zorgani-
zowanych przez panią Teresę 
Cierlik. Podczas zajęć ucznio-
wie dowiedzieli się co symbo-
lizują ozdoby choinkowe oraz 
samodzielnie dekorowali pier-
niczki. 

 Kamila Łużna
 

Wycieczka ósmoklasistek
17 grudnia odbyła się wy-

cieczka klasy ósmej do Łago-
wa i Zgorzelca. W Łagowie 
młodzież skorzystała z lodo-
wiska, w Zgorzelcu uczniowie 
obejrzeli w multikinie film 
„Kraina lodu II „. (...) Wyjazd 
był bardzo udany, wszyscy 
świetnie się bawili.

 Sławomir Jasiński

Występ w Zakładzie 
Opiekuńczo
-Leczniczym 

w Gryfowie Śląskim
Niecodziennym i jakże niezwykłym wydarzeniem dla kilkorga uczniów 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząsinach był kolędowy występ dnia 
18 grudnia. Zwykle dzieci kolędowały w szkole, w kościołach, na rynkach 
miast. Tym razem ich radosne głosy wyśpiewujące o narodzeniu Jezusa 
zabrzmiały dla podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gry-
fowie Śląskim. Nasi mali artyści zostali tam bardzo życzliwie przyjęci. Ze-
tknęli się z przemiłymi opiekunkami i pielęgniarkami, ale przede wszyst-
kim z radosnymi spojrzeniami schorowanych starszych ludzi, dla których 
ten wieczór był świętowaniem Wigilii Bożego Narodzenia.(...)

 Małgorzata Zagiczek

Oczekiwanie na Boże Narodzenie
 20 grudnia jak co roku w ostatni dzień szkoły przed przerwą świątecz-

ną uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząsinach przygotowy-
wali się na nadejście Bożego Narodzenia. W świąteczny klimat wprowa-
dził nas pokaz jasełek, które przygotowane zostały pod kierunkiem pani 
Mirosławy Rudawskiej (…).

 Tego dnia rozstrzygnięto również konkurs plastyczny na najładniej-
szą choinkę wykonaną z różnych oryginalnych materiałów. W przedziale 
klas 0 – III kolejne miejsca zajęli: I – Wiktoria Strug, II – Kamil Kumoś, 
III – Amelia Chronowska i Nikola Anioł, wyróżnienia – Julia Macianis, 
Kornelia Torba i Marcel Mierzwa. W przedziale klas IV – VIII: miejsce 
I – Wiktor Pawluk, II – Maja Szukiel, III – Marcelina Torba, wyróżnie-
nia – Damian Anioł, Martyna Szukiel i Wiktoria Nycz. Koordynatorem 
konkursu była pani Ewa Chorzępa. 

Wioletta Cieślik
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Od połowy grudnia zostały udostęp-
nione dwa nowe przystanki: Jelenia Góra 
Zabobrze – położony w sąsiedztwie ulic 
Grunwaldzkiej i Paderewskiego w okolicach 
osiedla Zabobrze oraz Jelenia Góra Przemy-
słowa, w rejonie ulic Spółdzielczej i Miar-
ki. Zmodernizowano również przystanki 
Jelenia Góra Sobieszów oraz Jelenia Góra 
Cieplice. Nowe i przebudowane przystanki 
zdecydowanie poprawiają dostęp do kolei 
w obszarze aglomeracji jeleniogórskiej.

Na Jeleniej Górze Przemysłowej dostęp 
do pociągu będzie z jednego peronu jedno-
krawędziowego. Platformy mają długość 
150 m. Ich wysokość (76 cm) ułatwi po-
dróżnym wsiadanie i wysiadanie z pocią-
gów. Przygotowano ławki i wiaty oraz czy-
telne oznakowanie i gabloty informacyjne. 
Na peronach zamontowano ekonomiczne, 
energooszczędne oświetlenie ledowe, któ-
rego natężenie jest automatycznie regulo-
wane w zależności od światła dziennego.

Dojścia do pociągów są przystosowane dla 
osób o ograniczonej możliwości poruszania 
się. Między peronami przejdziemy w pozio-
mie torów lecz dla bezpieczeństwa podróż-
nych są urządzenia rogatkowe i monitoring.

Łatwiejszy dostęp do komunikacji ko-
lejowej przyczyni się do większego wyko-
rzystania tego środka transportu – bardziej 
przyjaznego dla środowiska niż transport 
drogowy. Jest to szczególnie ważne w atrak-
cyjnym turystycznym regionie, gdzie w se-
zonie letnim i zimowym, znacząco wzrasta 
liczba turystów, udających się w pobliskie 
Karkonosze i Góry Izerskie. Lepsza dostęp-
ność kolei to ograniczenie ruchu drogowego, 
odciążenie zatłoczonych tras drogowych.

Na podstawie: PKP PLK 
źródło: lwówecki.info

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim zaprasza na pierwszą w tym roku 
„Kolację z Artystą”. A że już wkrótce Walentynki i czas refleksji nad związkami, zapraszamy 
Państwa na sztukę „Seks dla opornych” Sceny Inicjatyw Aktorskich Teatru im. Cypriana Kamila 
Norwida w Jeleniej Górze.

„Seks dla opornych” to zabawny, ale jednocześnie gorzki tekst. Alice i Henry, małżeństwo 
z dwudziestopięcioletnim stażem, spędza weekend w najmodniejszym w mieście, ekskluzyw-
nym hotelu „L”. Pragną odnaleźć utraconą z czasem dawną namiętność. Ma im w tym pomóc 
wykradziony przez Alice z biblioteki podręcznik „Seks dla opornych”. Czy rady zawarte w książ-
ce pozwolą naszym bohaterom ponownie zbliżyć się do siebie i ugruntować trwałość związku?  
Odnaleźć na nowo szczęście w małżeńskim pożyciu? Na te pytania znajdziecie Państwo odpowiedź 
oglądając sztukę kanadyjskiej autorki Michele Riml „Seks dla opornych”, która oprócz wspaniale 
nakreślonych komediowych scen z życia małżeńskiego, proponuje również odrobinę refleksji 
o naturze miłości i nieuchronności przemijania. Będzie burzliwie i dramatycznie: wzajemne pre-
tensje i urazy zaprowadzą ich niemal do ostatecznego zerwania, poradnikowe recepty dostarczą 
zdecydowanie groteskowych przeżyć, narażając na zawstydzenie raczej niż powrót wielkich na-
miętności. Ale też to doświadczenie pozwoli im docenić wartość codziennej, może szarej ale nie-
odzownej bliskości i przywiązania, zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Ich własnej miłości po 
prostu. A to może się okazać ważniejsze niż podniecający może, ale krótkotrwały błysk ekscytacji. 
Zapraszamy 16 lutego (niedziela) o godz. 17.00 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy 
ul. Kolejowej 33 a. 

Bilety w cenie 35 zł do nabycia w siedzibie M-GOK w godzinach 8.00-16.00. 
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona! Dopuszczamy możliwość rezerwacji pod nume-

rem 75 78 12 900, jednakże bilety muszą zostać odebrane w ciągu 7 dni od dnia doko-
nania rezerwacji.

Seks dla opornych 

Nowe przystanki kolejowe  w Jeleniej Górze

Przyjazdy Kierunek Odjazdy
7:17 IC I 1), 7:18 IC I 2) BIAŁYSTOK 21:01 IC I
7:18 IC I 2) BRZEG
7:18 IC I 2) CZĘSTOCHOWA
6:31 KD I, 8:31 KD I, 10:32 KD I
14:31 KD I, 16:31 KD I, 18:31 KD I
20:31 KD I

GOERLITZ 6:33 KD I, 8:33 KD I, 10:34 KD I 
14:33 KD I, 16:33 KD I, 18:33 KD I
20:33 KD I

6:27 KD I, 8:23 KD I, 10:28 KD I
14:27 KD I, 16:27 KD I, 18:27 KD I
20:27 KD I, 21:00 IC I

JELENIA GÓRA 6:31 KD I, 7:18 IC I 1), 7:19 IC I 2)

8:31 KD I, 10:32 KD I, 14:31 KD I,
16:31 KD I, 18:32 KD I, 20:32 KD I

7:17 IC I 1) KALISZ 21:01 IC I
7:17 IC I 1), 7:18 IC I 2) KOLUSZKI 21:01 IC I
7:17 IC I 1), 7:18 IC I 2) LEGNICA 21:01 IC I
7:18 IC I 2) LUBLINIEC
7:17 IC I 1), 7:18 IC I 2) ŁÓDŹ FABRYCZNA 21:01 IC I
7:17 IC I 1), 7:18 IC I 2) ŁÓDŹ WIDZEW 21:01 IC I
7:17 IC I 1), 7:18 IC I 2) MAŁKINIA 21:01 IC I
7:18 IC I 2) OPOLE GŁÓWNE
7:17 IC I 1) OSTRÓW

WIELKOPOLSKI
21:01 IC I

7:17 IC I 1), 7:18 IC I 2) SKIERNIEWICE 21:01 IC I
21:00 IC I 3) SZKLARSKA

PORĘBA GÓRNA
7:18 IC I 3)

6:27 KD I WAŁBRZYCH GŁ. 20:32 KD I
7:17 IC I 1), 7:18 IC I 2) WARSZAWA CEN. 21:01 IC I
7:17 IC I 1), 7:18 IC I 2) WROCŁAW GŁ. 21:01 IC I
7:17 IC I 1), 7:18 IC I 2) ŻYRARDÓW 21:01 IC I

ROZKŁAD JAZDY PKP GRYFÓW ŚLĄSKI 
WAŻNY 15.XII.2019-12.XII.2020

Objaśnienia skrótów: 1) kursuje 16.XII-14.III; 2) kursuje 15.XII; 3) kursuje 21.XII-1.III
IC - „PKP INTERCITY” Spółka akcyjna
KD - Koleje Dolnośląskie S.A.
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Prawnik radzi

Jeśli mają Państwo pytania związane z zagadnieniami po-
ruszanymi przez naszego prawnika, możecie je zadać za po-
średnictwem Kuriera Gryfowskiego i na jego łamach zosta-
nie udzielona odpowiedź lub też uzyskać nieodpłatną poradę 
prawną w biurze senatora Rafała Ślusarza w każdą środę od 
15.30 do 17.00.

Każdy urząd powinien załatwić naszą sprawę w odpowiednim terminie, 
jeśli zaś decyzja w naszej sprawie się przeciąga i zostały przekroczone ter-
miny jej załatwienia, to mamy prawo złożyć tzw. ponaglenie. Skąd temat 
dzisiejszego artykułu? Inspiracją do jego napisania jest dość spora liczba 
osób zgłaszających się do mnie na porady prawne w związku z nieotrzyma-
niem świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych itp. ze względu 
na przekazanie wniosku o świadczenie do wojewody w celu sprawdzenie 
czy zastosowanie mają przepisy o tzw. koordynacji. Mam bardzo duży sza-
cunek do urzędników, bo wiem jak ciężka jest ich praca, niemniej jednak na 
rozpatrzenie wskazanych powyżej wniosków zainteresowani czekają nawet 
i dwa lata. W takich przypadkach zasadne i konieczne jest złożenie pona-
glenia na bezczynność lub przewlekłość urzędu.

W jakim terminie powinna zostać 
załatwiona sprawa w urzędzie?

Postępowanie przed urzędami – organami administracji publicznej 
uregulowane jest w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego 
(dalej: k.p.a.) i w myśl wyrażonej w art. 12 zasady ogólnej szybkości po-
stępowania, organy administracji powinny działać w sprawie wnikliwie 
i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi 
do jej załatwienia. 

Stosownie zaś do treści art. 35 § 1 k.p.a. organy administracji pu-
blicznej mają obowiązek załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki – w ten 
sposób powinny być załatwiane sprawy w oparciu o dowody przedsta-
wione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub  
w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane organowi z urzędu, bądź 
możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten or-
gan. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego po-
winno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie 
skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczę-
cia postępowania – art. 35 § 2 k.p.a. 
W niektórych przypadkach inne przepisy szczególne mogą wskazać inny 
konkretny termin załatwienia sprawy.
Czego nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy?

Do terminów powyższych nie wlicza się:
• terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonej 
czynności np. terminów na doręczenie pism,
• okresów zawieszenia postępowania,
• okresu trwania mediacji,
• okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn nieza-
leżnych od organu.

Powiadomienie o opóźnieniu – obowiązek urzędu
Jeżeli urząd nie załatwi naszej sprawie w terminach wskazanych po-

wyżej to ma obowiązek powiadomić nas o niemożliwości rozpoznania 
sprawy w terminach określonych powyżej, podając przy tym powód 
zwłoki i przewidywany termin zakończenia postępowania (art. 36 k.p.a). 

Kiedy można złożyć ponaglenie?
Ponaglenie można złożyć na podstawie art. 37 § 1 k.p.a. w dwóch przy-
padkach:
1. bezczynności organu – wtedy, gdy sprawa nie została załatwiona w ter-
minie określonym w przepisach lub w terminie dodatkowym, który wy-
znaczył urząd załatwiający sprawę,
2. przewlekłości postępowania – wtedy, gdy sprawa prowadzona jest dłu-
żej niż jest to niezbędne.

Jak złożyć ponaglenie?
Ponaglenie trzeba wnieść za pośrednictwem urzędu, który prowadzi 

naszą sprawę do organu wyższego stopnia. Organami wyższego stopnia są:
• w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego np. orga-
nów urzędów gmin, powiatów – samorządowe kolegia odwoławcze (chy-
ba, że przepisy szczególne wskazują inny organ),

Ponaglenie na nieterminowe 
załatwienie sprawy urzędowej

• w stosunku do wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie,
• w stosunku do innych organów administracji publicznej – ich organy 
nadrzędne lub właściwi ministrowie lub organy sprawujące nadzór nad 
ich działalnością.

W przypadku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (np. 
zasiłki rodzinne, 500+) nasz urząd opieki społecznej przekazuje sprawę 
do Wojewody Dolnośląskiego, to wojewoda jest organem właściwym do 
załatwienia naszej sprawy. W przypadku bezczynności lub przewlekło-
ści postępowania prowadzonego przez wojewodę co do zasady organem 
wyższego stopnia, do którego kierujemy ponaglenie będzie Minister Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej, to minister będzie rozpatrywał nasze 
ponaglenie. Jednakże w przypadku, gdy wniosek został złożony przez nas 
przed datą 31 grudnia 2018 roku, to organem wyższego stopnia będzie 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu, po tej dacie jak 
wskazano powyżej organem tym będzie Minister.

Co dzieje się z naszym ponagleniem?
Ponaglenie składamy za pośrednictwem urzędu, który prowadzi nasza 

sprawę. Urząd ten ma obowiązek niezwłocznie przekazać nasze pona-
glenie (w terminie nie dłuższym niż 7 dni) do urzędu wyższego stopnia 
wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy, a nadto musi ustosunkować się 
do naszego ponaglenia. Urząd wyższego stopnia po otrzymaniu akt spra-
wy zajmie się rozpatrzeniem naszego ponaglenia i wyda postanowienie 
w sprawie (ma na to 7 dni), w którym może wskazać, iż urząd dopuścił 
się bezczynności lub przewlekłości, a nadto zobowiązuje urząd do zała-
twienia sprawy i wyznacza mu w tym celu termin załatwienia, zarządza 
wyjaśnienie przyczyn i ustalenia osób winnych bezczynności lub przewle-
kłości (art. 36 k.p.a).

Ile to kosztuje?
Złożenie i rozpatrzenie ponaglenia jest bezpłatne. Można jedynie po-

nieść dodatkowe opłaty, np. wysłanie listu poleconego (gdyż jeśli nie mo-
żemy złożyć ponaglenia osobiście, to należy wysłać je listem poleconym, 
koszt obecnie 5,90 zł), a jeśli działamy przez pełnomocnika to musimy 
ponieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł.

Warto wiedzieć
Pracownik urzędu, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił spra-
wy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej nić było to niezbędne 
może zostać ukarany np. dyscyplinarnie.

Dobre rady
Jeśli nasza sprawa faktycznie jest prowadzona dłużej niż jest to ko-

nieczne lub w sprawie nic się nie dzieje, to w pierwszej kolejności moż-
na skontaktować się osobiście lub telefonicznie z pracownikiem urzędu, 
który zajmuje się naszą sprawą lub poprosić pisemnie o przyspieszenie 
sprawy lub wyjaśnienie przyczyn opieszałości. Natomiast jeśli, tak jak jest 
w niektórych przypadkach przy koordynacji systemów zabezpieczenia, 
że sprawy trwają nawet ponad dwa lata i nie mamy żadnej informacji co 
dzieje się w sprawie, prośby telefoniczne nie przynoszą efektu, to wówczas 
ponaglenie, o którym mowa w niniejszym artykule jest wręcz konieczne.
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Mimo że nie ma prawdziwej zimy, to nasze dzieci ze żłobka w ocze-
kiwaniu na upragniony śnieg wykonują prace plastyczne o tematyce 
zimowej. Trenują swoje sprawności zręcznościowe poprzez zabawę.  
Maluszki chętnie korzystają z zajęć sensoplastycznych i stymulujących 
ich rozwój poprzez ścieżkę sensoryczną oraz eksperymenty przygotowane 
przez opiekunki. Korzystają również z sali sensorycznej wyposażonej do 
zajęć ruchowych i gimnastyki. Jeśli tylko pogoda pozwala wychodzą na 
spacery. W nowym roku grupa starsza nadal kontynuuje naukę języka 
angielskiego. Przygotowują się do uroczystości obchodów Dnia Babci 
i Dziadka oraz pierwszego balu karnawałowego. 

W tym roku żłobek po raz pierwszy ale nie ostatni przyłączył się 
do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pracownicy Żłobka  
12 stycznia zostali wolontariuszami sztabu WOŚP w Gryfowie Śląskim.  
Do dwóch żłobkowych puszek WOŚP dzięki pomocy mieszkańców Gry-
fowa, Ubocza i Rząsin, za co bardzo dziękujemy, udało się zebrać kwotę 
1.436,89zł Przekazaliśmy również przedmioty na licytację, przygotowa-
ne przez personel żłobka, a była to skrzynka na skarby wykonana tech-
niką decoupage przez Renatę Grzegorek oraz dwa obrazy z grafiką dzie-
cięcą wykonane przez Dorotę i Damiana Gierasińskich. Gadżety zostały 
zlicytowane za kwotę 290,00zł. W tym miejscu chciałabym serdecznie 
podziękować pracownikom za zaangażowanie w tegoroczny finał WOŚP.

Anna Zawisza-Paliwoda 

Wieści ze Żłobka Bajkowa Kraina

Surrealizm w bibliotecznej galerii
zapraszamy Państwa serdecznie 
21 lutego o godz. 17.00 (piątek)

na wystawę malarstwa

pochodzącej z Gryfowa Śląskiego 
artystki surrealistki IWONY ŁUBOCKIEJ.

Pani Iwona od najmłodszych lat 
związana jest ze sztuką i kulturą. 
W  2006 roku wyjechała z rodzinne-
go miasta Gryfowa Śląskiego do Je-
leniej Góry, gdzie rozpoczęła naukę 
w Liceum Plastycznym im. St. Wy-
spiańskiego, w którym uczyła się do 
2010. Pracowała w Szpitalu MSWiA 
w Jelenia Górze, gdzie swoją wiedzę 
na temat malarstwa przekazywała na 
zajęciach z arteterapii.

Jej obrazy są przepełnione emocja-
mi związanymi z samotnością i uciecz-
ką przed błędami, jakie ludzie popeł-
niają i problemami z jakimi borykają 
się na co dzień.

 W listopadzie rozpoczęła współpracę z firmą Blakier pośrednictwem 
sprzedaży dzieł sztuki, która promuje jej twórczość i działania artystycz-
ne. Serdecznie zapraszamy.
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Po raz pierwszy w gryfowskiej bibliotece 
mieliśmy okazję eksponować szopki bożona-
rodzeniowe. Wystawę zorganizowali rodzice 
przedszkolaków z grupy Wiewiórki z Przed-
szkola Publicznego w Gryfowie Śląskim. Pod-
czas wernisażu dumni rodzice i dziadkowie 
chętnie pozowali do zdjęć ze swoimi pociecha-
mi i wspólnie wykonanymi, pięknymi szopka-
mi. Równie dumne ze swoich wychowanków 
były panie nauczycielki, pomysłodawczynie 
konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonaro-
dzeniową. A kto wygrał ten konkurs? Oczywi-
ście wszystkie dzieci!

Wystawa szopek bożonarodzeniowych

5 stycznia w świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim odbyło się spotkanie noworoczne mieszkańców naszego sołectwa. Inicjatorem spotkania było 
Stowarzyszenie Rozwoju Krzewia Wielkiego "Krzew" wraz z Radą Sołecką i sołtysem oraz Kołem Gospodyń Wiejskich. Na początku spotkania 
niżej podpisana wraz z burmistrzem Olgierdem Poniźnikiem oraz radnym powiatu lwóweckiego Tadeuszem Jagiełło złożyli mieszkańcom życze-
nia noworoczne. Uroczystości uświetniły między innymi występy dzieci z zespołu Rozmarynek z Rząsin wraz z panią Teresą Cierlik oraz zespół  
„Ojciec i synowie” z Legnicy. Po wspólnym kolędowaniu nasze dzieci odwiedził św. Mikołaj. Wraz ze swoim pomocnikiem wręczył każdemu dziecku 
paczkę słodkości. Na wydarzenie przybyło wielu mieszkańców naszego sołectwa. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Organizatorzy serdecznie dziękują paniom za upieczenie ciast, 
przygotowanie spotkania oraz panu Mariuszowi Swastkowi za oprawę muzyczną.

Sołtys Krzewia Wielkiego Anna Wieliczko

Spotkanie noworoczne w Krzewiu
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18 grudnia 2019 r. miało miejsce kolejne już spotkanie z „ciekawym 
człowiekiem”, w ramach trwającego od początku roku szkolnego w gry-
fowskim ZSOiZ projektu wychowawczo-edukacyjnego „Im się udało – 
czyli jak odnieść sukces”, w ramach którego uczniowie mają możliwość 
poznać „drogi kariery” mieszkańców z naszego regionu, w różnych oko-
licznościach związanych z naszą szkołą. Nasz ostatni gość – Pan Mariusz 
Dragan jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w ZSOiZ im. Jana 
Pawła II w Gryfowie Śląskim. W swoim zawodowym i społecznym ży-
ciu był i jest znany z rozlicznych działań, jako animator kultury, w tym 
między innymi poprzez założenie i kierowanie Stowarzyszeniem „Awan-
tura”. Jest on pasjonatem fotografiki i grafiki komputerowej, a także coraz 
bardziej liczącym się na rynku reżyserem i producentem klipów i filmów 
reklamowych. Mieszkańcom Gryfowa Śląskiego i powiatu jest on rów-
nież znany, jako dziennikarz różnych mediów, w tym także cyfrowych, 
a przede wszystkim „Kuriera Gryfowskiego”. Zaprezentował naszym 
uczniom swoje najważniejsze dokonania artystyczne i dziennikarskie, 
również przedstawił swoje artystyczno-organizacyjne rozliczne projek-
ty. Akcentując w swojej rozmowie z młodymi ludźmi potrzebę poszuki-
wania w sobie pasji i indywidualnych, twórczych wyborów. Zwrócił im 
również uwagę na niezrażanie się pierwszymi zwątpieniami i porażkami, 
co w efekcie pozwoli im je z pełną determinacją realizować i spełniać 
plany życiowe. Sympatycznym momentem spotkania był podzielenie się 
przez Pana Mariusza Dragana refleksją, że do działań artystyczno-pla-
stycznych zainspirowała go ówczesna wychowawczyni - Pani Małgorzata 
Wiśniewska (kółko plastyczne MGOK). Na zakończenie spotkania nasz 
gość apelował raz jeszcze aby być wiernym swoim poglądom, talentom, 
a sukces, cokolwiek by to znaczyło, na pewno się dokona!

13 grudnia w bibliotece szkolnej ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfo-
wie Śląskim miała miejsce wyjątkowa i pełna strachu noc. Na początku 
trochę poczytaliśmy, lecz później zaczęły się dziać horrory z prawdziwego 
zdarzenia, po których śniły się koszmary, a ciemne zakamarki szkoły i bi-
blioteki zdawały się kryć więcej, niż tylko kurz. „Było Ciemno i Straszno”

W części promującej książkę J. K. Row-
ling pt.: „Harry Potter i Zakon Feniksa”, 
„Harry Potter i Komnata Tajemnic” wy-
stąpili Jagoda Wyrazik z klasy I o, Marcela 
Wnukowicz i Karol Trzaskoma z klasy I Tip 
oraz Natalia Gagatek z klasy I TL. Mło-
dzież spisała się na medal.

Organizacją tej nocy, która trwała z piąt-
ku na sobotę, zajęła się pani Agata Pender, 
przy współpracy nauczycieli: Iwony Grzel-
czak i Kamila Kowalonka. Scenografię 
przygotowały: Helena Rouha, Patrycja 
Ochmann z klasy IIT i Wiktoria Benuszak 
z klasy Ia, pod czujnym okiem pani Agaty. 

Im się udało – czyli jak odnieść sukces 
Projekt wychowawczo-edukacyjny nabiera rozpędu

Noc Horrorów 2019

W niedzielne popołudnie 22 grudnia w gryfowskim ośrodku kultu-
ry odbył się klimatyczny koncert przedświąteczny. Najpiękniejsze pol-
skie kolędy, pastorałki, a także piosenki o tematyce świątecznej zaśpie-
wali Aneta Kolendo (Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze) oraz  
Jacek Grondowy (Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze).  
W programie znalazły się także zabawne anegdoty, opowieści o staropol-
skich tradycjach oraz bożonarodzeniowe wiersze. Wyjątkową, świątecz-
ną atmosferę stworzył Robert Wróblewski, akompaniując na fortepianie 
wraz z córką Marceliną, która wtórowała mu na skrzypcach. Licznie 
zgromadzona publiczność chętnie śpiewała kolędy wraz z wykonawcami 
co dopełniło magii tego wieczoru.

Słodki upominek dla muzyków ufundowała Barbara Pasiak „Izer-
skie Słodkości u Basi” a całość poprowadziła dyrektor M-GOK Anna  
Michalkiewicz.

Koncert kolęd
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Wydaje się, że jeszcze tak niedawno, uczniowie trzecich klas nieistnie-
jącego już gimnazjum, a także ósmych klas szkoły podstawowej, z niepo-
kojem i towarzyszącymi im wątpliwościami, podejmowali ważne decyzje 
o wyborze kolejnego w ich życiu okresu edukacji, a już z takim samym 
dylematem przychodzi zmierzyć się ich młodszym koleżankom i kolegom 
z kolejnego rocznika. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i pla-
nom co do wyboru szkoły średniej, Zespół Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, będzie cyklicz-
nie prezentował swoją atrakcyjną i bogatą ofertę programowo-edukacyjną 
na rok szkolny 2020/2021, adresując ją do przyszłych absolwentów szkół 
podstawowych naszego regionu. 

Przedsięwzięcie to realizować będziemy poprzez szeroko zakrojone 
działania promocyjne, nie tylko w lokalnych mediach, jak również po-
przez naszą stronę internetową i Facebooka, ale przede wszystkim za-
praszając ich do gryfowskiego ZSOiZ i pokazując im nasze osiągnięcia, 
a przede wszystkim aktualne i przyszłe działania edukacyjne oraz ofertę 
zajęć pozalekcyjnych. Jesteśmy przekonani, że poprzez te działania za-
chęcimy ich do wyboru naszej placówki edukacyjnej.

Pierwsza nasza propozycja dotyczy Liceum Ogólnokształcącego.  
Ten typ szkoły jest przede wszystkim dla tych uczniów, którzy chcą 
w przyszłości, po czterech latach edukacji, studiować na różnorodnych 
kierunkach, jak również zdobywać umiejętności wyrażania opinii i po-
glądów dotyczących współczesnej cywilizacji i kultury, a także kształ-
tować swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językami obcymi.

Naszym przyszłym uczniom oferujemy 
dwie klasy w Liceum Ogólnokształcącym:

• językową – z rozszerzonym językiem angielskim  
i językiem niemieckim
• humanistyczną – z rozszerzonym językiem polskim,  
historią lub wiedzą o społeczeństwie.

Uczniowie naszego Liceum Ogólnokształcącego mają możliwość ko-
rzystania z wielu atrakcyjnych form rozwoju swoich zainteresowań i pasji 
intelektualnych oraz kulturalno-społecznych, takich jak m.in.:
• wyjazdy do kin na ciekawe i „głośne” produkcje sezony filmowego 
(m.in. „Ciemno, prawie noc” w reżyserii Bartosza Lankosza, na podsta-
wie powieści Joanny Bator o tym samym tytule),
• oglądanie wystaw muzealnych (m.in. w październiku i grudniu 2019 
roku miało miejsce zwiedzanie muzeum – „Domu Gerharta Hauptman-
na” w Jeleniej Górze – Jagniątkowie; integralną częścią tego przedsięwzię-
cia było uczestnictwo w tej placówce muzealnej w spektaklu teatralnym, 
wyreżyserowanym przez aktora Teatru im. Cypriana Kamila Norwi-
da Jacka Paruszyńskiego, a poświęconego znanemu Gryfowianinowi  
– Johannesowi Avenariusowi; zaś w grudniu poprzedniego roku ucznio-
wie mieli możliwość zapoznania się ze stałą ekspozycją w Muzeum Łu-
życkim w Gorlitz).
• udział w wystawach i wernisażach organizowanych w Europejskim 
Centrum Kulturalno-Informacyjnym w Gryfowie Śląskim,
• warsztaty z języka niemieckiego w Gőrlitz (przeważnie połączone z po-
znaniem historii i kultury pogranicza polsko-niemieckiego),
• warsztaty z języka angielskiego, z udziałem lektorów – wolontariuszy, 
ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,

Nauka w gryfowskim liceum to ciekawa propozycja edukacyjna

• udział w szkolnych konkursach z języków niemieckiego i angielskiego,
• udział w powiatowych i szkolnych konkursach z języka polskiego  
i historii,
• przygotowywanie okolicznościowych akademii (np. z okazji „Narodo-
wego Święta Niepodległości”),
• udział w wykładach i prezentacjach odbywających się z okazji  
„Dolnośląskiego Festiwalu Nauki”,
• uczestnictwo w szkolnym projekcie wychowawczo-edukacyjnym  
– „Im się udało, czyli jak odnieść sukces” (uczniowie mają okazję poznać 
wiele interesujących osób, którzy spełniając się zawodowo, artystycznie 
i społecznie zaznaczyli swoją obecność w życiu naszego regionu), a także 
wiele innych form aktywności w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Niech formą zachęty dla aktualnych ósmoklasistów będzie kilka re-
fleksji uczniów gryfowskiego liceum:

Wiktoria – uczennica klasy pierwszej – „...ta szkoła ma wiele możliwo-
ści i zdobywam w niej wiedzę, która potrzebna mi będzie w dalszej edukacji 
i życiu. W liceum mamy historię w zakresie rozszerzonym, która bardzo mi się 
przyda na studiach, na przykład prawie czy politologii...”

Klaudia – uczennica klasy pierwszej – „...najbardziej lubię w naszej 
szkole wyjazdy organizowane do muzeów i do kin. Ważnym argumentem o jej 
wyborze była bliskość wobec mojego miejsca zamieszkania, jak również przy-
jazna atmosfera w niej panująca...”

Filip – uczeń klasy pierwszej – „...gryfowskie LO bardzo dobrze przygo-
tuje mnie do studiów wyższych. W szkole mogę uczestniczyć w licznych spotka-
niach z „ciekawymi” ludźmi, a przede wszystkim brać udział w działaniach 
o charakterze artystyczno-teatralnych...”

Julia – uczennica klasy pierwszej – „...wybór szkoły okazał się zde-
cydowanie zadowalający. Mam możliwość rozwijania swoich zdolności  
językowych, m.in. poprzez udział w konkursach. Oczywiście uwzględniałam 
w swojej decyzji bliskość ZSOiZ w Gryfowie Śląskim od mojego miejsca za-
mieszkania...”

Andrzej – uczeń klasy trzeciej – „...szkoła ta dała mi wiele możliwości 
rozwoju. W liceum nauczyłem się systematyczności i odpowiedzialności...”

Jesteśmy przekonani, że ta „garść” opinii i przemyśleń naszych licealistów 
już teraz zachęci obecnych ósmoklasistów do wyboru nauki w gryfowskim 
LO, a pozostałych do życzliwego pochylenia się nad naszą ofertą.
     Zespół Promocyjny


