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Wydarzyło się w Gryfowie

Spektakl na motywach powieści „Opowieść wigilijna" (więcej na stronie 10). 

Mikołajkowe spotkanie z książką. Jedna z klasowych Wigilii w SP (więcej na stronie 13).

Uczestnicy Kółka Fotograficznego (od lewej: Dominika Sobucka, Mateusz Szeliga, Ewelina Głos, Weronika Cichoń, Ilona Cichoń,  
Filip Nowak, Mateusz Kordalski).
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W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych w Gryfowie Śląskim odbyły się nie-
konwencjonalne jasełka. Zebrani na szkolnej 
uroczystości goście spodziewali się tradycji, 
a ta dość mocno pomieszała się z nowoczes-
nością. W tradycyjny wątek szopki betlejem-
skiej, narodzin Jezusa oraz wizyty trzech króli, 
wplecione zostały elementy współczesnych 
strojów i rekwizytów, a w tradycyjne dialogi 
współcześnie brzmiące słowa. Efektem tego 
innowacyjnego podejścia było żywiołowe, 
pełne pasji widowisko urozmaicone pięknymi 
kolędami również w oryginalnych aranżacjach. 
Niecodzienność zjawiska dopełniał fakt, że  
w główne role wcielili się nauczyciele ZSOiZ, 
Jezusa perfekcyjnie zagrał maleńki synek 
nauczycielki w-f Dominik Szandała, a scena-
riusz i reżyseria należały do księdza Grzego-
rza Sowy.

Redakcja Kuriera Gryfowskiego gratuluje 
doskonałego pomysłu oraz profesjonalizmu 
wszystkim aktorom występującym w przedsta-
wieniu.

15 grudnia, bibliotekarki oddziału dziecięcego Biblioteki Publicznej oraz biblioteki szkolnej   gry-
fowskiej SP, zorganizowały  spotkanie literackie promujące czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci. 
Bohaterką tego spotkania była gryfowska poetka i pisarka Elżbieta Śnieżkowska-Bielak, choć właści-
wie prawdziwymi bohaterami były książki, bajki i wiersze autorki o tematyce mikołajkowo-świątecznej. 
Wesołe grono pierwszoklasistów bawiło się doskonale, udowadniając, że książki zajmują ważne miejsce 
wśród  ich  zainteresowań. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały w prezencie kolorowe mikołajki 
wykonane przez bibliotekarkę  oddziału dziecięcego Jolantę Kuczyńską.

Kończący się rok zawsze mobilizuje do pod-
sumowań. Udało mi się zaprosić uczestników 
Kółka Fotograficznego (działającego przy M-GOK  
w Gryfowie Śl.) wraz z ich rodzinami i znajomymi 
w gościnne progi gryfowskiego hotelu „Stacja nad 
Kwisą” na wieczorne spotkanie 28 grudnia, by 
wspólnie nacieszyć się zdjęciami zrobionymi w 
mijającym roku. Przyjemność tym większa, że był 
to dla nas bardzo udany rok.

Jako instruktor przygotowałam krótką  prezen-
tację naszych najciekawszych spotkań i plenerów: 
wiosenną wyprawę do Domu Samotnej Matki w 
Pobiednej gdzie zawieźliśmy prezenty i urządzili-
śmy sesję fotograficzną. Majową wyprawę do po-
bliskich kapliczek i krzyży przydrożnych. Plener na 
świeżo odremontowanym leśniańskim rynku. Wy-
darzenie najważniejsze, czyli czerwcowa wystawa 
w Ratuszu, którą otwieraliśmy na zakończenie 
roku szkolnego. Jesiennym przebojem była wizyta 
Kółka Fotograficznego w Gimnazjum.  Z okazji 
Halloween, urządziliśmy tam bardzo udaną sesję fo-
tograficzną (zdjęcia do obejrzenia na stronie interne-
towej gryfowskiego gimnazjum). W listopadzie na 
indywidualnej wystawie prezentował się uczestnik 
kółka, Mateusz Szeliga. Pamiętny wernisaż przy-
ciągnął ogromne rzesze młodzieży.  Fotograficzne 
wspomnienia ukazały, że dużo  działo się u nas tego 
roku, ale bardzo ciekawa byłam indywidualnych 
prezentacji członków Kółka.

Nie zawiodłam się, zobaczyliśmy młodzieńcze, 
świeże spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, 
zachwyciły subtelne portrety Eweliny Głos, która 
z coraz większym mistrzostwem umie uwiecznić 
swoich rówieśników. Bardzo miłym akcentem był 
akompaniament gitary do jej prezentacji. Ciekawy, 

z pewną fotograficzną manierą był pokaz Filipa 
Nowaka, który zaszokował nas sugestywnymi 
ujęciami pająków. Dominika Sobucka to  młoda 
osoba o różnorodnych pasjach i taki był jej pokaz 
–  wielotematyczny. Natomiast Mateusz Kordal-
ski maksymalnie okroił swoją prezentację. Bardzo 
żałuję, gdyż nie doczekałam się jego przepięknych 
fotografii z wiedeńskiego metra. Mateusz Szeliga 
zaprezentował swoje najlepsze ujęcia, te nagro-
dzone w ogólnopolskim konkursie  „Polska Nie-
zwykła”, ale i podzielił się z nami swoimi ostatnio 
zrobionymi pracami.

Myślę, że młodzież dopiero uczy się selekcji 

swoich zdjęć,  a tego rodzaju prezentacje mobilizują 
ją  do pracy. Publiczność żywo i bardzo przychylnie 
reagowała na pokaz. Burmistrz Olgierd Poniźnik, 
obdarował nas ciepłym słowem zachęty i prezen-
tami, myślę, że wszystkim uczestnikom  miło było 
spotkać się z nami w ten grudniowy wieczór.

Wszystkim obecnym dziękuję za przybycie, za-
łodze hotelu „Stacja nad Kwisą” jestem niezmiernie 
wdzięczna za użyczenie sali, sprzętu i bardzo ciepłą 
atmosferę w tym „dobrym miejscu”. Myślę, że 
będziemy kontynuować fotograficzne spotkania w 
nadchodzącym 2011 roku.

Z fotograficznym zacięciem

Jasełka inne 
niż wszystkie

M.

Książka na mikołajki

M.

Ilona Cichoń

Fot. Agnieszka Guzy
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Podczas zbliżających się mrozów nie pozosta-
wiajmy zwierząt na zewnątrz budynków, szczegól-
nie dotyczy to osobników starych i chorych! Zwie-
rzęta gospodarskie nie powinny być pozostawiane 
na polu lecz w budynkach gospodarczych. Budy 
dla psów należy uszczelnić, wypełnić słomą, dobrze 
by było przed wejściem do budy przybić zasłonkę 
z grubego koca. Nie zapominajmy o regularnym 
napełnianiu misek świeżą wodą. Pies powinien 
otrzymać wysokokaloryczną karmę. Szczególnie 
dotyczy to psów na uwięzi. Metalowe łańcuchy nie 
mogą być zakładane bezpośrednio na szyję bez skó-
rzanej obroży. W czasie największych mrozów na-
leży psa spuścić, oczywiście na ogrodzonym terenie. 
Psy ras nieprzystosowanych do niskich temperatur  
i szczeniaki nie mogą długo przebywać na zewnątrz, 
a na noc należy je bezwzględnie zabrać do domów 
lub ocieplonych pomieszczeń gospodarczych. 

Pamiętajmy, że koty nie są przystosowane do 
mrozów i w tak niskich temperaturach giną. Nie 
pozostawiajmy ich na zewnątrz! Pozwólmy im 
schronić się w stodole, ciepłej szopie lub piwnicy. 
Możemy dokarmiać dzikie ptaki w mieście, parkach 
i na terenach wiejskich. Nie wsypujmy jednak do 
karmników resztek naszego pożywienia. Zawarte w 
nich przyprawy i konserwanty mogą tylko zaszko-
dzić. Poczęstujmy je raczej mieszanką różnych zia-
ren, owocami, ugotowanymi w nieosolonej wodzie 
warzywami (taki pokarm jest też odpowiedni dla 
łabędzi). Dokarmianie rozpoczynajmy dopiero, gdy 
spadnie śnieg, aby nie zniechęcać ptaków do odlotu. 
Regularnie sprzątajmy karmnik, aby jedzenie nie 
pleśniało. Pamiętajmy też, że bez dostępu do nieza-
marzniętej wody ptaki mogą nie przeżyć zimy.

Na terenie wsi Złoty Potok i w jej okolicach, 
na pobliskich łąkach i polach od paru dni znajduję 
konające z głodu lub już martwe sarny. WSTRZĄ-
SAJĄCY WIDOK! Sami żyjąc w ciepłych do-
mach, syci aż do przesady, zapominamy czym jest 
głód, a on i siarczyste mrozy oraz wysoka pokrywa 
śnieżna sprawiły, że bezbronne sarny wymierają  
u naszych drzwi.

Zainteresowałam się tym tematem. Dowiedzia-
łam się, że teren, który penetruję na nartach i gdzie 
znajduję nieżywe zwierzęta, jest pod opieką koła 
Łowieckiego Głuszec z Jeleniej Góry. Prezes pan 
Ryszard Krawczyk zapewniał mnie, że są osoby 
które dbają o paśniki. Ja naliczyłam 7 ambon i ani 
jednego paśnika (podobno są one schowane w 
lesie – szukałam, bezskutecznie). Nie znalazłam 
też na tym terenie najmniejszych śladów kół, by 
ktoś wjeżdżał tu z sianem. Rozmowa z osobami, 
które powinny zająć się dokarmianiem była bardzo 
nieprzyjemna. Pan Władysław Śliwiński ze Stan-
kowic stwierdził, że nie zamierza tłumaczyć się 
przed byle obywatelem i rzucił słuchawką,  a pan 
Józef Dobrzański z Kościelnika tłumaczył się, że 
ma endoprotezę i nie zamierza chodzić po śniegu.

Jest komu stawiać ambony, strzelać do bez-
bronnych zwierząt, ale na dokarmiane nie ma chęt-

nych wśród łowieckiej braci. Ze swojej inicjatywy 
zorganizowałam parę worków siana i dostarczam 
je zwierzętom. Wszystkich o wrażliwym sercu 
proszę o pomoc, a osoby odpowiedzialne pragnę 

zmobilizować i dopingować do konkretnych dzia-
łań, byście panowie mieli moralne prawo do przy-
znawania sobie złotych, srebrnych i brązowych 
medali za łowiectwo.

Dramat saren

Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę
Zima to trudny czas dla zwierząt, a dla ich właścicieli okres próby. Okaż-
my się odpowiedzialni i pomóżmy naszym podopiecznym przetrwać zimę.

źródło: OTOZ Animals
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Ilona Cichoń

Martwa sarna.Pusty paśnik.
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Tegoroczny świerk, który stanął na gryfowskim Rynku został 
podarowany przez państwa Bożenę i Bogdana Jaskułów. Choin-
kę zdobią bombki o średnicy 20 cm w kolorach: złotym (29 sztuk)  
i czerwonym (19 sztuk) oraz tyle samo złotych i czerwonych kokard.

Pomysł ozdobienia choinki powstał w Zakładzie Budżetowym, 
który zamówił bombki u producenta z Gliwic. Pracownicy ZGM po-
wiesili ozdoby a elektrycy ZWiK ułożyli kurtyny świetlne. Kokardy 
wykonał Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, który sfinansował zakup 
ozdób choinkowych i specjalnych zawieszek, które zabezpieczają 
ozdoby przed strąceniem przez wiatr. Zakład nie zatrudnia plastyka, 
więc przepraszamy za wszelkie niedoskonałości tegorocznego świą-
tecznego drzewka, ale jak wynika z zasłyszanych opinii, większość 
mieszkańców jest raczej pozytywnie zaskoczona. Szczególne wraże-
nie robią duże bombki. W związku z tym, że nie są one podświetlane, 
choinka wygląda inaczej w dzień, a inaczej nocą, kiedy dominują 
jedynie białe światła lampek.

Na niekonwencjonalny pomysł wpadli młodożeńcy – pani Barbara Słobodzian 
i pan Stanisław Betlej (na fotografii poniżej). Goście weselni stawili się w dniu ich 
ślubu z pudłami pełnymi zeszytów, farb, flamastrów, piórników, maskotek, bibuły, 
wycinanek... Państwo młodzi zaproponowali im bowiem, aby zamiast kwiatów, 
które są niewątpliwie bardzo przyjemnym akcentem, przynieśli artykuły biurowe, 
które przeznaczone zostały na doposażenie świetlicy na ulicy Oldzańskiej.  Kiedy 
pytamy panią Barbarę, skąd ten pomysł, skromnie odpowiada, że w zasadzie sko-
piowała go od pani Małgosi Romanowskiej, która za mąż wychodziła 28 sierpnia 
i zamiast kwiatów zgromadziła dary dla bogatyńskich powodzian.  Cieszy się, że 
zostawia po sobie miłe wspomnienia w Gryfowie, bowiem od niedawna mieszka 
już w Bieszczadach, które, jak zapewnia, są równie pięknym miejscem do życia 
jak nasze miasto.  Ludzie mają różne pomysły, jeśli chodzi o prezenty ślubne. 
Swojego czasu modne były kupony Toto-Lotka. My jednak podpisujemy się pod 
konceptem pani Barbary, tym bardziej, że w kolejce stoi już kolejna świetlica, tym 
razem w Rząsinach. Jej użytkownicy ucieszyliby się z podobnego daru, choć pew-
nie ich konkretne potrzeby można skonsultować z opiekunką – Dorotą Proracką.

Czy nie uważacie Państwo, że pomysł wart jest powielenia? Pani Barbaro  
i panie Stanisławie – serdecznie dziękujemy!

Choinka –  Jedynka

24 czerwca otwarty został Klub Młodzieżowy przy świetlicy wiejskiej w Rzą-
sinach. Przez wiele miesięcy ciężko pracowaliśmy, ale wspólnymi siłami osiąg-
nęliśmy końcowy efekt. Dużo zawdzięczamy sponsorom, dzięki którym nasz 
klub może istnieć. Jesteśmy liczną grupą młodzieży, która spotyka się kilka razy  
w tygodniu pod okiem pani Doroty Prorackiej. Mamy kilka stołów do tenisa sto-
łowego, na których odbywają się rozgrywki między chłopakami. Dziewczyny zaś 
grają w gry planszowe. Często organizowane są zebrania, na których omawiana 
jest nasza działalność. Ostatnio odbyła się Wigilia, na której głównym gościem 
był pan burmistrz Olgierd Poniźnik. Rozmawialiśmy z nim o naszej działalności 
w klubie i przedstawiliśmy nasze problemy. Czas ten spędziliśmy w miłym gro-
nie, podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia. Użytkownicy Klubu 
mają wiele pomysłów i planów, które chcieliby zrealizować. Mamy nadzieję, że 
nam się to uda. Chcielibyśmy z całego serca podziękować pani Dorocie Prora-
ckiej, która była pomysłodawczynią założenia klubu, zmobilizowała młodzież, 
cały czas jest przy nas i nas wspiera.

Cieszą się z klubu

Monika Jóźwiak, Aneta Borkowska

Pomysł do powielenia 

Helena Okulowska

Redakcja



Uchwała
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Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim 
uprzejmie informuje, że weszła w życie uchwała 
nr XLIV/301/10 Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski z dnia 28 października 2010 r., w sprawie 
wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od 
ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej na 
rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczeń,  
o których mowa w art. 209 a ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.  
z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zm). Zgodnie z w/w art. 
właściciele lokali mieszkalnych, a także wspólnoty 
mieszkaniowe mogą wystąpić z roszczeniem o za-
warcie umowy przeniesienia własności lub oddania 
w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości 
gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas 
wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi 
działki budowlanej. Uchwała Rady Miejskiej Gmi-
ny Gryfów Śląski umożliwia udzielenie bonifikaty 
od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Gryfów Śląski, sprzedawanej jako 
przyległa nieruchomość gruntowa lub jej część, która 
wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie 
spełniać wymogi działki budowlanej. Ustalono 99% 
bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej na 
własność ustalonej na podstawie wartości określonej 
przez rzeczoznawcę majątkowego.

Tekst w/w uchwały jest opublikowany w Biu-
letynie Informacji Publicznej Gryfowa Śląskiego.  
W treści uchwały unieważniono § 3 „Rozstrzyg-
nięciem Nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego”. 
Właścicieli lokali mieszkalnych oraz wspólnoty 
mieszkaniowe zachęcamy do podjęcia działań zmie-
rzających do realizacji w/w uchwały.

Uprzejmie informuję, że 28 grudnia 2010 r. Rada 
Miejska Gminy Gryfów Śląski podjęła uchwałę, 
która przedłuża jeszcze na ten rok – do 31 grudnia 
2011r. bonifikaty (99%) przy zakupie mieszkań 
komunalnych. Zachęcam najemców do skorzystania  
z tej okazji, która będzie trwać do końca tego roku.

Realizując zapotrzebowanie społeczne na wy-
dłużony czas pracy Urzędu, podjęto decyzję, że  
z dniem 31 stycznia 2011 r. w każdy poniedziałek  
(z wyjątkiem świąt) Urząd Gminy i Miasta  
w Gryfowie Śląskim będzie czynny od godz. 8.00 do 
17.00, natomiast w piątek od godz. 7.30 do 14.30.

30 stycznia na terenie 7 sołectw Gminy Gryfów 
Śląski odbędą się wybory sołtysów i członków Rad 
Sołeckich w związku z upływem kadencji.

Lokale będą zorganizowane w następujących 
obiektach i będą czynne w godzinach:
Ubocze – Szkoła Podstawowa: 9.00-16.00 
Młyńsko – Świetlica: 10.00-16.00 
Rząsiny – Szkoła Podstawowa: 10.00-16.00 
Krzewie Wielkie – Świetlica: 10.00-16.00 
Wieża – Świetlica: 10.00-16.00 

Mieszkania za 1%

Zmiana godzin 
pracy Urzędu

Wybory sołtysów 
i Rad Sołeckich

Wolbromów – Świetlica: 10.00-16.00 
Proszówka – Świetlica: 10.00-16.00 

Wybory organów sołectwa zostaną poprzedzone 
sprawozdawczymi zebraniami wiejskimi, które od-
będą się wg poniższego wykazu:
Młyńsko, Świetlica: 9 stycznia o godz. 10.30
Rząsiny, Szkoła Podstawowa:
9 stycznia o godz. 13.00
Proszówka, Świetlica:   
9 stycznia o godz. 18.00
Krzewie Wielkie, Świetlica:
16 stycznia o godz. 15.00 
Wieża, Świetlica: 16 stycznia o godz. 16.30
Wolbromów, Świetlica:   
16 stycznia o godz. 15.00 
Ubocze, Szkoła Podstawowa:
16 stycznia o godz. 16.30

Uprzejmie informuję, że zgodnie z sołecką 
ordynacją wyborczą wybory te są powszechne, 
bezpośrednie i tajne. Na zebraniu zostanie wybrana 

Sołecka Komisja Wyborcza, która będzie przyj-
mować od kandydatów oświadczenia i zgody na 
kandydowanie w ustalonym przez zebranie okresie 
(najczęściej jest to 7 dni od zebrania wiejskiego). 
Wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej doko-
nują stale zamieszkujący w sołectwie mieszkańcy, 
którzy w dniu wyborów mają ukończony 18 rok 
życia i są umieszczeni w spisie wyborców danego 
sołectwa. Wyborca otrzymuje dwie karty do głoso-
wania – oddzielnie na sołtysa i oddzielnie na członka 
Rady Sołeckiej. Po dokonaniu wyboru poprzez 
postawienie znaku „X” (uwaga ! – na każdej karcie 
do głosowania znajduje się informacja o sposobie 
głosowania – ważność głosu) wyborca wrzuca 
kartę do głosowania do urny wyborczej. Ogłoszenie 
wyników w formie protokołu z wyborów podaje się 
natychmiast do publicznej wiadomości po oblicze-
niu głosów. Zachęcam wszystkich mieszkańców 
sołectw do wzięcia udziału w tych wyborach.

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak

03.I.-09.I – POD GRYFEM ul. Kolejowa 19
10.I-16.I – PRIMULA ul. Rynek 3
17.I-23.I – BUSOLA ul. Akacjowa
24.I-30.I – POD GRYFEM ul. Kolejowa 19
31.I-06.II – PRIMULA ul. Rynek 3
07.II-13.II – BUSOLA ul. Akacjowa
14.II-20.II – POD GRYFEM ul. Kolejowa 19
21.II-27.II – PRIMULA ul. Rynek 3
28.II-06.III – BUSOLA ul. Akacjowa
07.III-13.III – POD GRYFEM ul. Kolejowa 19
14.III-20.III – PRIMULA ul. Rynek 3
21.III-27.III – BUSOLA ul. Akacjowa
28.III-03.IV – POD GRYFEM ul. Kolejowa 19
04.IV-10.IV – PRIMULA ul. Rynek 3
11.IV-17.IV – BUSOLA ul. Akacjowa
18.IV-24.IV – POD GRYFEM ul. Kolejowa 19
24.IV-01.V – PRIMULA ul. Rynek 3
02.V-08.V – BUSOLA ul. Akacjowa
09.V-15.V – POD GRYFEM ul. Kolejowa 19
16.V-22.V – PRIMULA ul. Rynek 3
23.V-29.V – BUSOLA ul. Akacjowa
30.V-05.VI – POD GRYFEM ul. Kolejowa 19
06.VI-12.VI – PRIMULA ul. Rynek 3
13.VI-19.VI – BUSOLA ul. Akacjowa
20.VI-26.VI – POD GRYFEM ul. Kolejowa 19
27.VI-03.VII – PRIMULA ul. Rynek 3
04.VII-10.VII – BUSOLA ul. Akacjowa

11.VII-17.VII – POD GRYFEM ul. Kolejowa 19
18.VII-24.VII – PRIMULA ul. Rynek 3
25.VII-31.VII – BUSOLA ul. Akacjowa
01.VIII-07.VIII – POD GRYFEM ul. Kolejowa 19
08.VIII-14.VIII – PRIMULA ul. Rynek 3
15.VIII-21.VIII – BUSOLA ul. Akacjowa
22.VIII-28.VIII – POD GRYFEM ul. Kolejowa 19
29.VIII-04.IX – PRIMULA ul. Rynek 3
5.IX-11.IX – BUSOLA ul. Akacjowa
12.IX-18.IX – POD GRYFEM ul. Kolejowa 19
19.IX-25.IX – PRIMULA ul. Rynek 3
26.IX-02.X – BUSOLA ul. Akacjowa
03.X-09.X – POD GRYFEM ul. Kolejowa 19
10.X-16.X – PRIMULA ul. Rynek 3
17.X-23.X – BUSOLA ul. Akacjowa
24.X-30.X – POD GRYFEM ul. Kolejowa 19
31.X-06.XI – PRIMULA ul. Rynek 3
7.XI-13.XI – BUSOLA ul. Akacjowa
14.XI-20.XI – POD GRYFEM ul. Kolejowa 19
21.XI-27.XI – PRIMULA ul. Rynek 3
28.XI-04.XII – BUSOLA ul. Akacjowa
5.XII-11.XII – POD GRYFEM ul. Kolejowa 19
12.XII-18.XII – PRIMULA ul. Rynek 3
19.XII-25.XII – BUSOLA ul. Akacjowa
26.XII-01.I.2012 – POD GRYFEM ul. Kolejowa 19

Dyżury aptek w 2011 roku

Zachęcone sukcesem ostatniej akcji, Wałbrzyskie 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zwróci-
ło się z prośbą do Szkolnego Koła PCK przy ZSOiZ 
w Gryfowie Śląskim o ponowną zbiórkę krwi, za-
równo wśród młodzieży, jak i mieszkańców nasze-
go miasta. Informujemy więc wszystkich zaintere-
sowanych, iż krew będzie można oddać 19 stycznia  
w budynku ZSOiZ przy ul. Wojska Polskiego (tzw. 
warsztaty szkolne), w godz. 10.00-14.00.

Kontakt w tej sprawie: 
605-121-824

Prośba o krew
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W poprzednim  numerze Kuriera przedstawiliśmy Państwu radnych Rady Miejskiej w obiektywie. Czas 
na Radę Powiatu i naszą w niej reprezentację. Ponieważ docierały do nas Państwa głosy, które sygnalizowa-
ły potrzebę informacji dotyczących działań w powiecie, obiecujemy, że zadbamy o ich stały przepływ.

 Nasi radni powiatowi

Daniel Koko – członek Zarządu Powiatu  
Lwóweckiego

Małgorzata Szczepańska – przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii  
i Promocji Powiatu

Jolanta Dudzik – przewodnicząca Komisji Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Rafał Ślusarz – przewodniczący Komisji  
Rewizyjnej.

Czwarta w obecnej kadencji i ostatnia w mijającej właśnie pierwszej dekadzie XXI wieku sesja 
Rady Miejskiej, odbyła się 28 grudnia ubiegłego roku. Nie była poświęcona żadnemu tematowi, bo 
budżetem postanowiono zająć się w styczniu. Radni jednak musieli przeanalizować szereg uchwał, 
które w większości wymagały podjęcia jeszcze w 2010 roku. Sprawy, które wywołały dyskusję w czasie 
obrad dotyczyły zimowego utrzymania dróg w gminie, wskazania osób desygnowanych przez Radę do 
Gminnej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia wynagrodzenia burmistrza i obniżenia diet radnych.

Sroga i bardzo wcześnie rozpoczęta zima spo-
wodowała, że z gminnej kasy w zastraszającym 
tempie ubywa środków zaplanowanych na ten 
właśnie cel. Z jednej strony radni przekazywali syg-
nały od niezadowolonych mieszkańców, z drugiej 
zaś burmistrz ostrzegał o wysokich kosztach, gdyby 
chcieć wszystkim i wszędzie odśnieżać wedle ży-
czeń. Są gminy, które wcale nie odśnieżają – mówił 
burmistrz – i mieszkańcy muszą sobie jakoś radzić. 
Nie mamy zamiaru tak postępować, ale nie możemy 
też wydawać pieniędzy bez umiaru. Burmistrz za-
apelował o rozsądek i trochę cierpliwości. Kończąc 
dodał, że gmina nie jest w stanie przejąć wszystkich 
obowiązków związanych z zimowym utrzyma-
niem, o swoich zadaniach w tej sprawie powinni 
pamiętać również zarządcy dróg (przypomnę, że  
w gminie mamy oprócz gminnych także powiato-
we, wojewódzkie i krajowe drogi), zarządcy nieru-
chomości oraz właściciele domów. W tej sprawie 
postanowiono, że niektóre odcinki będą wyłączane 
na okres zimowy z ruchu –  jako pierwsza zamknię-
ta ma być tzw. „droga rzepakowa”.

Nie udało się uzgodnić wspólnego stanowi-
ska co do osób desygnowanych przez Radę do 
Gminnej Komisji Mieszkaniowej. Na dwa miej-
sca w komisji zgłoszono czterech kandydatów.  
W głosowaniu rozstrzygnięto, że Radę w komisji 
reprezentować będą Urszula Maga (10 głosów) 
oraz Wilhelm Gałucha (10 głosów). Nie zostali 
wybrani Bartłomiej Cybulski – pracownik urzędu 
(4 głosy) oraz Marek Makowski – dotychczasowy 
przewodniczący komisji (2 głosy). 

Ostatnią sprawą, co do której zarówno na 
komisjach jak i w czasie obrad nie udało się 
wypracować radnym jednomyślności było usta-
lenie wynagrodzenia burmistrza i obniżenia diet 
radnych. Na początku każdej kadencji radni 
mają obowiązek podjąć uchwałę ustalającą wy-
nagrodzenie burmistrza. Na sesji rozpatrywano 
dwa projekty uchwał. Pierwszy, przewodniczą-
cego rady Roberta Skrzypka, który przewidy-
wał ustalenie wynagrodzenia na tym samym 
poziomie co wynagrodzenie dotychczasowe  
i drugi, radnych: niżej podpisanego i Arkadiusza 
Cichonia przewidujący ustalenie wynagrodzenia 
na poziomie o tysiąc zł niższym niż wynagro-
dzenie dotychczasowe. Mimo, iż burmistrz sam 
wnioskował o obniżenie swojego wynagrodzenia 
o kwotę tysiąca zł., radni jedenastoma głosami 
za przy trzech przeciwnych (A. Cichoń, T. Wilk,  
D. Wojciechowski) przegłosowali uchwałę prze-
wodniczącego pozostawiając wynagrodzenie 
burmistrza na dotychczasowym poziomie. Drugi 
projekt stając się bezpodstawnym został z obrad 
wycofany. Wcześniej radni dziesięcioma głosami 
przeciw przy czterech za, odrzucili projekt uchwa-

Zima trzyma

Komisja mieszkaniowa

Diety i wynagrodzenie 
burmistrza bez zmian

ły w sprawie obniżenia diet (za uchwałą głosowały 
4 osoby: A. Cichoń, B. Raubo, T. Wilk, D. Woj-
ciechowski). Łącznie obydwa projekty, które nie 
zostały przegłosowane dawały 40 tys. oszczędno-
ści w skali roku.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawach: 
zmian uchwały nr XLIV/300/10 z dnia 28 paź-
dziernika 2010 roku w sprawie uchwalenia rocz-
nego Programu Współpracy z organizacjami po-
zarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na terenie Miasta 
i Gminy Gryfów Śl w 2011 roku (uzupełnienie 

związane zmianami w ustawie), wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów, 
przedłużenia okresu wykupu mieszkań z bonifikatą 
do 99% wartości do końca 2011 r., przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze, planu pracy 
Rady Miejskiej na 2011 rok, zatwierdzenia planu 
pracy i kontroli komisji rewizyjnej na I półrocze 
2011 roku, zawarcia  umowy dzierżawy na okres 
dłuższy niż 3 lata na gruntach komunalnych, zmian 
budżetu na 2010 rok oraz wydatków, które nie wy-
gasają z upływem roku budżetowego 2010.

Zgłoszono też kilka zapytań, które dotyczyły 
zimowego utrzymania dróg w gminie, zapraszania 
radnych powiatowych na sesje oraz poprawek  
w hali sportowej przy  SP.

Sesję zakończono tradycyjną lampką szampana  
i wzajemnie składanymi życzeniami noworoczny-
mi. Kolejna sesja, która odbędzie się w styczniu bę-
dzie poświęcona uchwaleniu budżetu na 2011 rok.

Uchwały

Interpelacje i zapytania

Dariusz Wojciechowski
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Kiedy następna 
mammografia?

Wobec dużego zainteresowania terminem 
kolejnej mammografii informuję, że aktualny 
pozostaje termin wiosenny – miesiąc czer-
wiec. Ze względu na panujące na przełomie 
listopada / grudnia zimno, nie chcemy narażać 
zdrowia kobiet, ponieważ zdarza się, że na 
wejście do mammobusu trzeba chwilę pocze-
kać. W czerwcu też bywa chłodno, ale to nie to 
samo co zimowa aura jak na przykład w tym 
roku już od końca listopada. Panie z grupy tak 
zwanego podwyższonego ryzyka prosimy, aby 
zachowały termin badania wyznaczony przez 
lekarza prowadzącego, lub – podany w opisie 
ostatniej mammografii. Bardzo ważne jest 
samobadanie piersi. W przypadku wykrycia 
czegoś niepokojącego, nie należy zwlekać  
z wizytą u lekarza specjalisty, lub z wykona-
niem kontrolnej mammografii. Potwierdzi 
to każda amazonka, która wygrała walkę  
z chorobą. Dokładny termin przyjazdu mam-
mobusu Caritas do Gryfowa zostanie ogłoszo-
ny w Kościele i na tablicach informacyjnych 
na terenie miasta. Helena Okulowska

Dwaj hydraulicy z Zakładu Budżetowego 
GKiM – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
panowie Józef Szpineta i Jacek Sawicki od dwóch 
lat likwidują dziewiętnastowieczne szamba  
(z pomocą ciężkiego sprzętu – koparki ZWiK, 
lub korzystając z usługi z zewnątrz). Szamb  
w mieście jeszcze sporo, mimo iż od trzynastu lat 
działa oczyszczalnia ścieków, w dodatku nie w 
pełni wykorzystana. Zakład Budżetowy, który w 
2008 roku wyszedł z inicjatywą likwidacji tego 
uciążliwego dla mieszkańców problemu, wykonał 
w 2009 roku 10 przepięć do kanalizacji miejskiej, 
a w 2010 – 14 przepięć. Ostanie z nich odbywało 
się w czasie ubiegłorocznego grudniowego ataku 
zimy, ale mieszkańcy posesji przyjęli to ze zro-
zumieniem, tak dokuczliwe było dla nich częste 
wywożenie nieczystości beczką asenizacyjną. 
Samo przepięcie wiąże się niestety z przejściową 
uciążliwością dla mieszkańców, ale inaczej się nie 
da. Przepięcia są finansowane z budżetu Gminy. 
Zakład wystąpił o przeznaczenie na 2011 rok 

kolejnych środków finansowych na kontynuację 
zadania. Mamy na uwadze przede wszystkim 
budynki mieszkalne wielorodzinne, ale wiele jest 
również obiektów prywatnych, oraz instytucji, nie 
podłączonych jeszcze bezpośrednio do miejskiej 
sieci kanalizacyjnej. Zwracamy się do właścicieli 
i użytkowników wymienionych posesji o zgłasza-
nie się do ZBGKiM, w szczególności wtedy, kiedy 
stan komór szambowych jest tak zły, że następuje 
na przykład przesiąkanie nieczystości do piwnic, 
lub na teren nieruchomości gruntowej.

Składam serdeczne podziękowanie panu Mariu-
szowi Swastkowi za pomoc Św. Mikołajowi, podczas 
przedświątecznego kolędowania przy choince w Rynku 
w dniu 19 grudnia. Spotkanie z niecodzienną postacią 
uosabiającą dobroć i wielkość było dla dzieci chyba 
ważniejsze niż otrzymane drobne podarunki. Tym 
bardziej, że następne takie spotkanie dopiero za rok. 
Dziękujemy i do zobaczenia.

Przypominamy, że obowiązuje rozporządzenie 
wojewody dolnośląskiego  z dnia 29 stycznia 2006 r. 

w sprawie nałożenia na właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych obowiąz-
ku usuwania zalegającego śniegu lub lodu. Na jego podstawie w związku z bezpośrednim zagrożeniem 
bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia, nakazuje się właścicielom, użytkownikom oraz 
zarządcom budynków i innych obiektów budowlanych, podjęcie natychmiastowych działań związanych 
z usuwaniem zalegającego na dachach śniegu lub lodu. Osoby, niestosujące się do nakazu podlegać będą 
karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach. 
Za wykonanie obowiązków kontrolnych w zakresie wykonania nakazów odpowiedzialni są starostowie  
i prezydenci miast oraz kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży.

Skok cywilizacyjny

PRZYPOMINAMY

Helena Okulowska

Takiej zimy nie było u nas już dawno. Po 
początkowej radości ze śniegu, obecnie wielu 
nie może nań patrzeć. Nieprzejezdne drogi, 
wszechobecne zaspy, śliskie chodniki, głodu-
jące zwierzęta, spóźnione autobusy, wysokie 
rachunki za ogrzewanie itp. itd. 

I pewnie zima jeszcze nas potrzyma w swo-
ich objęciach, dlatego nie pozostaje nam nic 
innego, jak nauczyć się z nią żyć, czyli po pro-
stu przyzwyczaić się. Zawsze też możemy się 
pocieszyć, że pod tym względem nie jesteśmy 
gorsi niż cała Europa. Oby do wiosny!

Zima nie 
odpuszcza

Helena Okulowska

P.
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Po raz pierwszy od 10 lat jesteśmy zmuszeni 
podnieść o 30 gr cenę Kuriera Gryfowskiego. 
Długo staraliśmy się, żeby pozostała ona na 
tym samym poziomie, jednak obecna podwyż-
ka cen papieru i farb sprawiła, że stało się to 
niemożliwe.  Mamy nadzieję, że podejdziecie 
Państwo do tego faktu ze zrozumieniem i nie 
wpłynie to na sprzedaż naszego pisma.

Przy okazji chcemy przypomnieć, że KG 
wydawany jest dzięki dotacji Urzędu Gmi-
ny i Miasta Gryfów Śląski. Pismo redaguje 
społecznie zespół pasjonatów, którzy za cel 

postawili sobie stworzenie dobrego medium 
informacyjnego. Bardzo cenimy sobie kontakt  
z mieszkańcami gminy. Zachęcamy Państwa do 
współpracy, dziękując  jednocześnie wszystkim 
naszym dotychczasowym współpracownikom, 
korespondentom i informatorom. Dziękujemy  
wszystkim mieszkańcom, którzy obdarzyli nas 
zaufaniem przysyłając listy, telefonując, pisząc 
e-maile. Cieszą nas  wszystkie głosy, nawet 
takie, jak ten poniżej, mimo że się z nim nie 
zgadzamy. 

Kurier nieco droższy
(po raz pierwszy od 10 lat)

Z nowym rokiem chciałbym 
się odnieść do waszego sposobu 
redagowania gazety. Otóż uwa-
żam, że piszecie tylko to, co jest 
wygodne władzom miasta. Nie 
ma tu żadnego słowa krytyki 
tego co się dzieje. A ludzie boją 
się wypowiadać, bo muszą się 
podpisać, co może później od-
bić się niezłą czkawką w sądzie 
na przykład.  Ja jeżeli chcę się 
czegoś konkretnego dowiedzieć 

to wchodzę na gryfowskie forum 
niezależne. Tam ludzie mogą 
pozostać anonimowi, dzięki 
czemu stać ich na krytykę wielu 
złych rzeczy, które się u nas 
dzieją (...) Jeżeli chcecie mojej 
rady, przestańcie zamiatać 
problemy pod dywan, napiszcie 
wreszcie o brzydocie tego mia-
sta, o braku perspektyw, szem-
ranych układach, pazerności. 
Ludzie to wszystko widzą(...).  

W nowym roku życzę wam od-
wagi cywilnej, choć wiem, że 
jako organ podwładny burmi-
strzowi i radzie niewiele może-
cie zdziałać. Może jednak choć 
trochę się postaracie i przesta-
niecie lukrować rzeczywistość. 
Ładne zdjęcia to nie wszystko. 
Czy kolorowe okładki mają 
przykryć szarość tego miasta?

Listy do redakcji
Redakcja

Nazwisko i adres 
do wiadomości redakcji

Wielkość reklamy:
1 strona – 250 zł
1/2 strony – 140 zł – około 13/19 cm
1/4 strony – 70 zł – około 6/19 cm lub 13/9 cm
1/8 strony – 35 zł – około 6/9 cm
1/16 strony – 15 zł – około 6/4 cm
Powyżej 3 edycji – 10% rabatu.

Warunki ukazania się ogłoszenia:
1. Każda emisja reklamy musi być wcześniej 
uzgodniona z redakcją.
2. Reklama powinna być dostarczona do Biblio-
teki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski 
przy ul. Kolejowej 33a wraz z dowodem wpłaty.
3. Reklam nie umieszcza się na kolorowych 
okładkach pisma.
4. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy 
umieszczenia reklamy w danym miesiącu z po-
wodu braku miejsca.
5. Wpłaty należy dokonać na konto Biblioteki 
Publicznej nr: PKO BP S.A. 45 1020 2124 0000 
8402 0011 0197 z dopiskiem: „Ogłoszenie  
w Kurierze Gryfowskim”
6. Termin dostarczenia reklamy do kolejnego nu-
meru, opracowanej pod względem formy i treści, 
upływa 25 dnia każdego miesiąca.
7. Podziękowania, życzenia, drobne ogłoszenia – 
bezpłatnie.
8. Umieszczenie w Kurierze Gryfowskim go-
towych reklam w postaci ulotek o formacie nie 
większym niż A4. Cena zależna do ilości ulotek:
900 – 701 sztuk – 50 zł, 700 – 501 sztuk – 40 zł
500 – 301 sztuk – 30 zł, 300 i mniej – 20 zł

Nowy cennik reklam

Miło jest  nam poinformować mieszkańców 
Rząsin, że zakończono remont pomieszczeń 
filii biblioteki w Rząsinach. Od 3 stycznia 
biblioteka ponownie rozpoczyna działalność 
i zaprasza wszystkich swoich czytelników 
do odwiedzin. Do czasu zakończenia umowy 
na zastępstwo, biblioteka będzie czynna co-
dziennie oprócz środy od 15.00 do 19.00 oraz  
w soboty od 9.00 do 13.00. O zmianach godzin 
otwarcia będziemy Państwa informować.

Filia w Rząsinach już czynna

Tym razem na nasz konkurs zdjęcia nadesłali: Krzysztof Dzikowicki, Beata Rogulska, Robert 
Grzelczak i Janusz Gałucha. W trakcie zagorzałej dyskusji wybraliśmy zdjęcie Janusza Gałuchy 
(nagrodzoną fotografię prezentujemy na stronie 20). 

Gratulujemy i zachęcamy państwa do udziału w konkursie.
Oczekujemy zdjęć, na których znajdą się:

• architektura Gryfowa (zabytki, budowle, charakterystyczne dla miasta detale architektoniczne)
• ludzie (mieszkańcy Gryfowa)
• ciekawe miejsca, wydarzenia związane z naszym miastem.

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

Poznaj miasto moje – konkurs dla mieszkańców

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego

Marcie i Łukaszowi  
Rudakom serdeczne  

gratulacje  
z powodu narodzin  

synka ALEKSANDRA
składa 

rodzina Wojciechowskich

Dzieci nam 
się rodzą...

Redakcja

P.
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Już od połowy listopada przy wjeździe do Gryfowa pojawiły się tab-
liczki z napisem Gmina Fair Play 2010. Jest to efekt zdobytego przez 
miejscowy samorząd lauru w 9. edycji programu Fair Play, o czym szerzej 
pisaliśmy już wcześniej.

17 grudnia  władze Gryfowa uczestniczyły  w uroczystej Gali Przed-
siębiorstw i Gmin Fair Play w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki  
w Warszawie. Gryfowski samorząd w takim wydarzeniu bierze udział 
po raz pierwszy, stąd odebranie tego wyróżnienia – jak mówi burmistrz 
Olgierd Poniźnik – stało się wielką przyjemnością. Miejscowy samorząd 
ma także nadzieję, że Gryfów  jako certyfikowana lokalizacja inwestycji 
stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do zakładania i rozwija-
nia przedsiębiorczości w regionie.

W tym roku gryfowian ogarnęło 
prawdziwe sylwestrowe szaleń-
stwo. W mieście zorganizowano aż  
5 hucznych sylwestrowych balów, 
na których bawiło się blisko 500 
osób. Zabawy przy zespołach mu-
zycznych odbyły się w sali tanecznej 
ośrodka kultury oraz w domu wesel-
nym „Perła”. W restauracji „Magno-
lia”, hotelu „Stacja nad Kwisą” oraz 
świetlicy środowiskowej postawiono 
na muzykę mechaniczną i DJ-ów.

W świetlicy środowiskowej od-
był się bal charytatywny zorganizo-
wany przez stowarzyszenie Homo 
Viator i Radę Rodziców, z którego 
całość dochodu została przezna-
czona na wsparcie  gryfowskiego 
ZSOiZ. Tam też, po prezentacji og-
nistej salsy, na króla i królową balu 
wybrano Arkadiusza i Agnieszkę 
Cichoniów (fot. obok)

17 grudnia ok. godz. 23.30 w jednym z mieszkań 
w kamienicy przy ul.  Lubańskiej wybuchł groźny 
pożar.  Spaleniu uległo całe wyposażenie mieszkania. 
Pożar stwarzał ogromne niebezpieczeństwo także dla 
sąsiednich budynków. Dzięki szybkiemu zaalarmo-
waniu służb oraz interwencji OSP z Gryfowa i PSP 
ze Lwówka Śląskiego, ogień został ugaszony zanim  
przeniósł się na sąsiednie lokale.

Przyczyna pożaru nie jest znana. Dochodzenie  
w tej sprawie prowadzi KP w Gryfowie Śląskim.

2 grudnia w gryfowskim ośrodku kultury odbyła się aukcja prac, które wykonały dzieci 
uczestniczące w zajęciach Dziecięco-Młodzieżowej Pracowni Plastycznej. Na aukcji zgroma-
dzili się głównie rodzice i dziadkowie małych plastyków, ale nie zabrakło też dziecięcych gości.  
Do zakupu prac zachęcała instruktorka pracowni Marzena Staliś, która nie szczędziła słów za-
chwytu nad małymi dziełami sztuki. Dla tych, którzy przegapili  imprezę, mamy dobrą wiado-
mość – organizatorzy w przyszłości planują kolejne tego typu przedsięwzięcia.

źródło: Ziemia Lubańska

Certyfikowana Gmina
Szampański 
Sylwester

22 grudnia w sali M-GOK wystawiono przedstawienie teatralne 
„Opowieść wigilijna” w reżyserii Elżbiety Ryby. Premiera przedsta-
wienia miała miejsce rok wcześniej. Od tamtej pory  ekipa grupy „My” 
zmieniła skład, a reżyserka zmieniła scenografię i kostiumy. Jednakowoż 
nawet dla tych, którzy widzieli sztukę wcześniej, była ona niezwykłym 
przeżyciem.  Gimnazjaliści zaproszeni na spektakl zobaczyli go po raz 
pierwszy. Miło było oglądać skupienie na twarzach młodzieży, która 
mając  w dzisiejszych czasach  wybór między teatrem a kinem, zapewne 
w większości wybrałaby to drugie. 

W rolę Ebenezera Scrooge'a wcielił się nasz były gimnazjalista  
Marek Sieradzki, który obecnie próbuje swoich sił w Teatrze im. C.K. 
Norwida w Jeleniej Górze.

Przed wigilią

Aukcja prac Groźny pożar 
w centrum

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy za pomoc 

w ratowaniu naszego 
mieszkania w czasie pożaru  
Mateuszowi Łubockiemu  

i Norbertowi Malcherkowi, którzy 
przybyli  na miejsce zdarzenia jako 

pierwsi i pomagali zanim 
przybyła straż pożarna.
Irena i Henryk Miedzianowscy

P.

M.
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Niespodziewanie dużym zaintere-
sowaniem cieszył się w gryfowskim 
ZSOiZ I Konkurs Wiedzy o Życiu  
i Twórczości F. Chopina, zainspirowa-
ny rokiem genialnego muzyka. Biblio-
grafia konkursowa zawierała pozycje 
zakupione do szkolnej biblioteki w 
ramach projektu „Nie tylko dla melo-
manów” dotowanego przez Starostwo 
Powiatowe we Lwówku Śląskim  
i realizowanego przez Stowarzyszenie 
„Homo Viator”. Współorganizatorem 
akcji była Biblioteka Publiczna. 

Rywalizacja była wyjątkowo 
wyrównana, uczestnicy zaprezento-
wali wysoki poziom, co niezmiernie 
ucieszyło organizatorów, ponieważ 
nierzadko zdarza się młodzież bez 
trudu odróżniająca nokturny od etiud. 
Szkoła dysponuje już odpowiednim 
księgozbiorem, zachęcamy więc do 
przygotowań do II edycji konkursu. 
Za przebieg konkursu odpowiedzialne 
były: Małgorzata Szczepańska, Rita 
Janas i Agata Pender.

30.01.2011 (niedziela)  godzina 10.00  (HALA SPORTOWA)             
Organizatorzy:
Zarząd Gryfowskiego Klubu Sportowego ,,Gryf”.

      Hotel ,,Stacja nad Kwisą” w Gryfowie Śląskim.
Miejsce zawodów: Hala Sportowa w Gryfowie Śląskim, ul. Uczniowska 17 (przy Szkole Podstawowej) 
(przyjazd drużyn godz. 9.15 – rozpoczęcie turnieju 10:00).

Organizatorzy zapewniają:
1. Puchar przechodni dla zwycięskiej drużyny.
2. Puchary dla drużyn, które zajmą miejsca I-IV.  
3. Dyplomy pamiątkowe dla wszystkich drużyn.
4. Nagrody indywidualne w kategoriach: najlepszy zawodnik, najlepszy bramkarz, król strzelców.

                                                            5. Napoje i ciepły posiłek w hotelu.
               Liczba miejsc  w turnieju ograniczona (max. 8 zespołów). O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

Po zgłoszeniu drużyn do turnieju zostanie przesłany program i regulamin oraz imienna lista zgłoszeń. 
Więcej informacji o turnieju można uzyskać u osób: Manager – Tomasz Wojewoda, Tel 668-371-208, Prezes Gryfowskiego Klubu Sportowego 
,,GRYF” – Arkadiusz Cichoń, tel. 509-213-789. W turnieju wezmą udział zespoły: Ślęza Wrocław, Gryf Gryfów Śląski, Czarni Lwówek Śl., 
Włókniarz Leśna, Pogoń Pieszyce, Warta Bolesławiecka.

13 lutego 2011 r. Klub Sportowy LZS Błękitni Krzewie Wielkie. 
oraz Gminny Szkolny Związek Sportowy organizuje „Otwarty Tur-
niej o Mistrzostwo Gminy Gryfów Śląski w Tenisie Stołowym” 
w świetlicy środowiskowej przy ul. Oldzańskiej o godzinie 10:00. 
Zapisy u głównego sędziego Tadeusza Jagiełły (tel. 601-777-167) 
lub Piotra Olejnika (tel. 609-209-576) Arkadiusza Cichonia  
(tel. 509-213-789). 

Turniej odbędzie się w V kategoriach: rocznik 1998 i młodsi, rocz-
niki 1997-1992, od 19 lat do 39 lat, od 40 lat i więcej, dla kobiet (bez 
ograniczenia wiekowego).

Uchwała Nr 6/2010
Zarządu Klubu

z dnia 22.12.2010
w sprawie: opłat z tytułu 
składek członkowskich

Na podstawie § 12 pkt e Statutu 
Klubu Sportowego GKS „GRYF” 
Gryfów Śląski Zarząd Klubu, 
uchwala co następuje:

§ 1
Każdy członek klubu sportowe-
go GKS „GRYF” Gryfów Śląski 
winien opłacać roczną składkę 

I   Halowy turniej seniorów o puchar przechodni hotelu ,,Stacja nad Kwisą” w Gryfowie Śląskim 

Chopin nie tylko dla wybrańców

P.

członkowską w terminie do  
30 czerwca danego roku.

§ 2
Ustaloną kwotę składki członkow-
skiej należy wpłacić na konto ban-
kowe klubu lub bezpośrednio do 
księgowego klubu. 

§ 3
Zabrania się dokonywania opłat 
z tytułu składek członkowskich w 
dzień Walnego Zebrania Klubu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Wyniki konkursu:
I miejsce – grupa 6 – Ilona Gonczar, Beata Nizioł, Patrycja Ścigan z kl. Io 

II miejsce – grupa 3 – Amanda Bokisz, Grzegorz Kwiatkowski, Mateusz Orzełek z kl. III T  
III miejsce – grupa 1 – Patryk Bielecki, Damian Jóźwiak, Przemysław Moczarski z kl. III T

Mistrzostwa w tenisie

Zarząd Gryfowskiego Klubu Sportowego ,,Gryf" zaprasza 
członków i sympatyków klubu na Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze w Urzędzie Gminy i Miasta 11 lutego o godz. 
18:00.

Zapraszamy

Uwaga – Zebranie

Zgodnie z § 12 pkt. e raz §15 ust.2 pkt. c statutu, Zarząd Klubu 
Sportowego GKS GRYF, wzywa członków do zapłaty składek członkowskich za 
2010 rok, do dnia 15.01.2011. W przypadku niewniesienia opłaty nastąpi skreśle-
nie z listy członków klubu. Zaległe opłaty należy wpłacić na nr rachunku banko-
wego klubu: 90 1020 2124 0000 8702 0065 4962 lub u księgowego klubu

Składki do zapłacenia
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1 grudnia 2010 r. w Szkole Podstawowej 
w Gryfowie Śląskim odbyły się gimnazjalne 
powiatowe zawody piłki siatkowej chłopców.  
W turnieju niestety uczestniczyły tylko dwie 
szkoły: Gimnazjum w Gryfowie Śl. jako gospo-
darz i Gimnazjum Lwówek Śląski. Mecz zakoń-
czył się pewnym i wysokim zwycięstwem 3-0 
„naszych” chłopców, dzięki czemu obroniliśmy 
tytuł sprzed roku. 

Skład drużyny: Łukasz Bursacki, Przemy-
sław Hutnik, Krzysztof Kusiakiewicz, Daniel 
Dobrowolski, Rafał Woś-Jezierski, Dawid 
Wojtkiewicz, Kacper Olszewski. Drużynę do 
zawodów przygotował Krzysztof Gajewski 

7 grudnia 2010 r. w Zgorzelcu odbył się półfinał strefowy w koszykówce. Reprezentacja na-
szego Gimnazjum podczas turnieju w Zgorzelcu wywalczyła 3. miejsce w następującym składzie: 
Cezary Grzelczak (kapitan), Łukasz Bursacki, Kacper Rudak, Filip Nowak, Daniel Dobro-
wolski oraz rezerwowi Piotr Borkowski, Dawid Turowicz i Przemysław Hutnik.
Trenerem odpowiedzialnym za przygotowanie zespołu był Lesław Augustyn.

Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie 
zorganizowało Ogólnopolski Test Ortograficz-
ny dla uczniów w trzech grupach wiekowych: 

poziom I – edukacja wczesnoszkolna, 
poziom II – klasy IV-VI, 
poziom  III –  klasy I-III gimnazjum.
W teście dla gimnazjalistów wzięło udział 

2286 uczestników ze szkół w całej Polsce.  
Z informacji CES wynika, że maksymalna 
zdobyta ilość punktów wynosiła 188, najniższa 
– 86, średnia – 133 punkty. Uczennice naszego 
Gimnazjum zajęły w teście wysokie miejsca:

Spośród uczestników dyplom laureata 
otrzymały gimnazjalistki:

1. Katarzyna Kowalenko, 
klasa IIa, miejsce w kraju: 5, 
suma punktów: 180.
2. Anna Miszkowska, 
klasa IIb, miejsce w kraju: 6, 
suma punktów: 178.
3. Wioletta Romankiewicz, 
klasa IIb, miejsce w kraju: 9, 
suma punktów: 172.
Ponadto dyplom wyróżnienia otrzymała 

uczennica klasy IIa – Ewelina Pawłowska, któ-
ra zajęła 13 miejsce, zdobywając 164 punkty.

Mistrzowie powiatu 
w siatkówce

Trzecie miejsce w kosza

Mistrzynie ortografii

źródło: www.gimnazjum.gryfow.info

Fot. Filip Nowak

Od lewej. A. Miszkowska, W. Romankiewicz, E. Pawłowska, K. Kowalenko.
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Święta Bożego Narodzenia to okres szczegól-
ny. To czas oczekiwany nie tylko przez dzieci, 
ale także przez dorosłych. Tradycją Szkoły 
Podstawowej w Gryfowie Śląskim jest przygo-
towywanie i wystawianie jasełek przez uczniów 
szkoły.

W tym roku szkolnym 22 grudnia mieliśmy 
okazję obejrzeć piękne przedstawienie wpro-
wadzające nas w bożonarodzeniową tematykę. 
Przygotowania rozpoczęły się od ułożenia 
scenariusza przez panie Małgorzatę Makowską  
i Martę Kowalską, i nauki ról przez uczniów kla-
sy 3a i 4a. Następnie były próby, przygotowanie 
strojów i dekoracji. Dzięki paniom Beacie Bycz-
ko, Katarzynie Cymerman i Beacie Wolar na sali 
pojawiło się rozgwieżdżone niebo, szopka betle-
jemska za zwierzątkami  i choinkami. Wszyscy 
zaangażowali się emocjonalnie w przygotowanie 
uroczystości, na której gościliśmy przedstawicie-
la władz Gminy i Miasta Gryfów Śląski – pana 
Jerzego Andrzejczaka oraz byłych pracowni-
ków naszej szkoły. Dzieci w pięknych stro-
jach i przy akompaniamencie kolęd w wyko-
naniu Wesołych Nutek, przygotowywanych 
przez pana Macieja Styszyńskiego oraz panią 
Marzenę Styszyńską, profesjonalnie wcieliły 
się w swoje role, dostarczając nam tym sa-
mym wielu wzruszeń.

Później nastąpił moment łamania się 
opłatkiem i składania sobie życzeń. Sekretarz 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski – pan Jerzy 
Andrzejczak oraz dyrekcja Szkoły Podsta-
wowej – pan Dariusz Zatoński i pani Jadwiga 
Hawryluk – złożyli świąteczne życzenia nam 
wszystkim oraz naszym bliskim. W tym 
dniu uczniowie każdej klasy wraz z wycho-
wawcami przygotowali we własnym gronie 
spotkania przy wigilijnym stole. Dzięki za-
angażowaniu rodziców znalazły się na nich 
tradycyjne potrawy wigilijne: barszcz z usz-
kami, postny bigos, kluski z makiem, ryby, 
kompot z suszu i przeróżne sałatki. Dzień 
ten każdemu minął w przemiłej atmosferze, 

Jasełka w SP
W SP w Gryfowie

5 grudnia, w niedzielne  popołudnie, do 
świetlicy wiejskiej przybył Święty Mikołaj. 
Oczekujące go dzieci, zaciekawione wyglądały 
przez okna. Przyjechał wozem straży pożarnej 
na sygnale.

Mikołaj rozdał prezenty licznie zgroma-
dzonym dzieciom. One odwdzięczyły mu się 
wierszykami, piosenkami i zabawą przy dźwię-
kach wesołej muzyki. Zadowoleni i szczęśliwi, 
rodzice uwieczniali na fotografiach i filmach 
swoje  rozbawione pociechy. Warto było dla 
tych szczerych uśmiechów zorganizować takie 
spotkanie. Do zobaczenia za rok. 

Mikołaj 
w Proszówce

Urszula Kudła
Dorośli także otrzymali prezenty :)

dzięki której poczuliśmy magię zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia. Cała impreza została 

uwieczniona na zdjęciach przez szkolnego foto-
reportera.

Paulina Sarzyńska, Agnieszka Guzy



Informacje z PZD

Opracowała: Teresa Polesiak 
PZD Lwówek Śląski
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8 grudnia 2010 r. w Centrum Handlowym Arkady Wrocławskie odbyła 
się prezentacja tradycyjnych stołów bożonarodzeniowych. Impreza, która 
ma za zadanie promować tradycyjne polskie produkty i zwyczaje wigilijne, 
została zorganizowana z okazji zbliżających się świąt. Wystawę otworzył 
członek zarządu Włodzimierz Chlebosz.

32 stoły wigilijne przygotowały dolnośląskie Koła Gospodyń Wiejskich. 
Każdy z odwiedzających miał możliwość degustacji specjałów kuchni pol-
skiej oraz uzyskania przepisu na ich sporządzenie. Można było również ku-
pić ozdoby świąteczne przygotowane przez rękodzielników artystycznych. 
Całość wystawy uświetniły występy zespołów folklorystycznych. Nasz 
powiat reprezentowały dwa zespoły: „Rząsinianki” z Rząsin   i  „Sołtysowe 
Gryfinki” z Proszówki. Impreza zakończyła się wspólnym kolędowaniem. 
Organizatorami  byli: Urząd Marszałkowski, Dolnośląski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego oraz Wojewódzka Rada Kół Gospodyń Wiejskich.

„Rząsinianki” z Rząsin podczas prezentacji stołu wigilijnego we Wrocławiu wraz z członkami  klubu 4 H Trzepak.

Prezentacja „Rząsinianek" podczas 
stołów wigilijnych we Wrocławiu.

Członkini zespołu „Sołtysowe Gryfinki”  
z Proszówki – Zdzisława August prezentu-
je swój produkt lokalny – „Śledź po litewsku” 

 Prezentacja stołów 

Również 18 grudnia w Centrum Handlowym Arkady 
Wrocławskie odbyło się podsumowanie wojewódzkiego 
konkursu  dla klubów 4H nt. „Ekologiczna ozdoba choinko-
wa”. Klub 4H „Trzepak” z Rząsin zajął II miejsce a klub 
4H „Zimna Woda” z Pasiecznika  specjalne wyróżnienie. 
Gratulujemy.

19 grudnia 2010 r. w Lubomierzu na rynku odbyła się  
III Edycja Gminnego Konkursu Dekoracji Bożonarodzeniowych   
i Jarmarku Bożonarodzeniowego. Konkurs miał na celu do-
strzeżenie twórczości lokalnych artystów. Zaprezentowane 
dekoracje były pracą ich rąk, odzwierciedlały umiejętności 
przekazane od rodziców. Mamy nadzieję, że następne edycje 
konkursów zmobilizują do dalszego tworzenia, natchną nowy-
mi pomysłami i pozwolą na udoskonalanie rękodzieł. Jesteśmy 
pod wrażeniem wszystkich prac wykonanych przez uczestni-
ków konkursu. Niedzielne spotkanie  umilały nam  zespoły 
„Sołtysowe Gryfinki” z Proszówki, „Rząsinianki” z Rząsin  
a także Przedszkolaki z Lubomierza zachęcając wszystkich 
przybyłych gości i uczestników  do wspólnego kolędowania.

Prezentacja „Sołtysowych Gryfinek” z Proszówki w Lubomierzu podczas Jarmarku 
Bożonarodzeniowego. 

Konkurs na rękodzieło

Podsumowanie konkursu 4-H
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W filii biblioteki w Uboczu kwit-
nie działalność kulturalna. Pracująca 
tam od  dwóch lat  bibliotekarka Jo-
anna Czerwiec, zgodnie z wcześniej-
szymi deklaracjami, rozwinęła pręż-
nie działające  kluby:  Miłośników 
Książki oraz Dojrzałego Czytelnika, 
które regularnie spotykają się i pra-
cują. W ostatnim miesiącu senior-
ki zorganizowały ostatki, których 
uwieńczeniem były taneczne pląsy. 

Od malucha po seniora
czyli aktywność godna podziwu

W związku z  mijającą kadencją sołtysa, 
składam serdeczne podziękowania: 
· burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi za 
dobrą współpracę i wiele przedsięwzięć, które 
udało się zrealizować na terenie sołectwa,
· mieszkańcom Wolbromowa za zaangażo-
wanie w prace społeczne na rzecz wsi,
· panu Eugeniuszowi Kumosiowi za efektyw-
ną pracę  przy odśnieżaniu dróg.

Sołtys Wolbromowa
Zbigniew Chodorski

PODZIĘKOWANIE

Przed  Świętami Bożego Narodzenia 
zakupiły do klubu piękną choinkę, 
którą same udekorowały. Większość 
ozdób wykonały samodzielnie. Pa-
nie otrzymały za swoją aktywną pra-
cę świąteczny upominek – choinki 
wykonane z makaronu.  

Wiele dzieje się również w bi-
bliotece na co dzień. W listopadzie 
w związku ze Światowym Dniem 
Ochrony Zwierząt zorganizowano lekcję biblioteczną dla klas I-III oraz zabawę, której bohaterami były zwierzę-

ta. Następna uroczystość – Światowy Dzień Pluszowego Mi-
sia – skierowana była również do najmłodszych dzieci. Na 
spotkanie z nimi przybył Kubuś Puchatek, któremu starsze 
uczennice czytały wiersze. Dzieci biorące udział w tej impre-
zie przebrane były w maski misiów. Nie obeszło się bez gier i 
zabaw tanecznych, konkursów, quizów. Dzieci obejrzały wy-
stawę książek, których głównymi bohaterami są misie. W ten 
sposób zostały zachęcone do czytania bajek. Na koniec poja-
wił się też św. Mikołaj, który wszystkim uczestnikom rozdał 
drobne upominki. Pod koniec listopada biblioteka zorganizo-
wała andrzejki. Przybyło ponad 20 osób. Dzieci wróżyły so-
bie u ,,profesjonalnych wróżek”. Odbyły się różne konkursy 
taneczne w których zwycięzcy otrzymywali dyplomy. Nie 
obyło się też bez mini dyskoteki.

W porównaniu do poprzedniego roku, w filii w Uboczu 
wzrosła zarówno ilość wypożyczeń, jak i zarejestrowanych 
czytelników. Cieszy, że tętni ona życiem i wciąż zaskakuje 
pomysłami. W tak trudnych czasach dla bibliotek, w dobie 
spadku czytelnictwa i  marazmu przed telewizorem, jest to 
godne szczególnej uwagi i pochwały. 

Filia Biblioteki w Uboczu i Klub Seniora 
składają wszystkim serdeczne życzenia  zdro-
wia i  pomyślności w Nowym 2011 Roku.

M.



WYKONUJEMY:
CYKLICZNE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI OBICIOWEJ,
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, 
MYCIE OKIEN, SPRZĄTANIE BUDYNKÓW 
I MIESZKAŃ PO REMONTACH, OPIEKA NAD 
NAGROBKAMI NA CMENTARZACH.
Polecamy cykliczne i jednorazowe sprzątanie specjalistycznym 
sprzętem i środkami piorącymi renomowanej firmy KÄRCHER.

  
    
Kierownik budowlany z uprawnieniami do kie-

rowania robotami budow-
lanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyj-
no-budowlanej oraz dużym 
doświadczeniem zawodo-
wym podejmie nadzór nad 

pracami przy budowie domków jednorodzinnych  
i innych obiektów.

OGŁOSZENIE

Tel.: 697-932-875
USŁUGI SPRZĄTANIA        

AGMAR

Tel. kontaktowy: 795-624-134
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Za punkt wyjścia naszej rozmowy biorąc 
ostatnią dwudniową imprezę, poproszę, abyś na 
stowarzyszenie Awantura spojrzał z perspekty-
wy czasu. Spróbuj podsumować ostatnie 3 lata.

W grudniu 2010 miała miejsce kolejne duże 
przedsięwzięcie organizowane przez stowarzysze-
nie Awantura. Tym razem odbyły się imprezy hip-
hopowe i rockowe w nowym klubie stowarzyszenia 
Fosfory. Na inauguracyjnych koncertach bawiło się 
po 70 osób (+ nasza ekipa 15 wolontariuszy organi-
zatorów). Lokal otrzymaliśmy od Urzę-
du Gminy i Miasta, a wyremontowali-
śmy go własnymi siłami. Teraz w końcu 
wystartował.

W Fosforach wystąpili raperzy ze 
Świeradowa, Jeleniej Góry i Gryfowa. 
Publiczność bawiła się świetnie. W so-
botę przyjechali rockmani z Poznania  
i odbył się niesamowity koncert. Gdzieś 
na stronach Kuriera znajduje się foto-
relacja Pawła Rubaja i Filipa Nowaka  
i osobne relacje z tych wieczorów.

W klubie będziemy kontynuować 
działania stowarzyszenia. Nie będą to 
tylko i wyłącznie koncerty. Będą wysta-
wy, warsztaty, studio nagrań, mini kino 
i wiele innych atrakcji. Miejsce to, pomi-
mo jeszcze dość surowego charakteru, 
jest salą prób zespołu „Batalion Pole-
głych”.

Jeśli chodzi o naszą wcześniejszą 
działalność, wystarczy wejść na stronę 
www.awantura.org, aby przekonać się 
co już zrobiliśmy. W skrócie: to my za-
prosiliśmy O.S.T.R`a na pierwsze piątko-
we Kwisonalia organizowane przez mło-
dzież na scenie głównej (w ten sam dzień 
wystąpił również 5-krotny mistrz świata 
w jeździe na deskorolce, ale to już inna 
historia). Pomagaliśmy też stowarzysze-
niu Mrowisko organizować Alternatyw-
ne Kwisonalia. My odpowiadaliśmy za 
elektroniczne piątki. W przeszłości orga-
nizowaliśmy też warsztaty fotograficzne, 
plenery, akcje proekologiczne. Były też 
cieszące się dużą „zwiedzalnością” wy-
stawy w gryfowskim ratuszu, oj za mało 
czasu i miejsca, żeby powymieniać.

Z perspektywy czasu muszę przyznać, że bory-
kamy się z dwoma problemami. Jednym z nich jest 
kasa. Co prawda zdziwiliby się państwo, za jak nie-
wielkie pieniądze organizujemy zabawy dla całej 
młodzieży w mieście. Jednak te pieniądze to aktu-
alnie kropla w morzu potrzeb. Przystosowanie po-
mieszczeń jest kosztowne, nawet pomimo tego, że 
roboty budowlane wykonują wolontariusze, a część 
rzeczy zakupiliśmy dzięki prywatnym sponsorom.  
W stowarzyszeniu jest głównie młodzież szkolna, dla 
której często składki są problemem, a co dopiero fi-
nansowanie remontu. Zdobycie środków na dzia-
łalność jest o wiele łatwiejsze niż na sfinansowanie 
prac remontowych. Tutaj możemy liczyć nie tylko na 
dotacje z Urzędu i własne składki. Na działalność 
kulturalną zdobywamy środki z powiatu lwóweckie-
go, z organizacji pozarządowych np. z Towarzystwa 

Inicjatyw Twórczych „ę” itp. Dzięki temu sfinanso-
waliśmy wiele przedsięwzięć kulturalnych. My nie 
leżymy i nie czekamy, aż coś nam dadzą. Pukamy 
gdzie się da, oczywiście w ramach naszych skrom-
nych możliwości. Niestety, większość dotacji z wnio-
sków można zdobyć dopiero po zabezpieczeniu np 
20% kosztów całości przedsięwzięcia. To przekra-
cza możliwości stowarzyszenia, w którym średnia 
wielu jest poniżej 18 lat.

Jest nas coraz więcej
Z prezesem stowarzyszenia „Awantura” Mariuszem Draganem rozmawia 
Małgorzata Szczepańska.

Czy widzisz jakąś istotną rolę, jaką kultura al-
ternatywna może odegrać w życiu miasta?

Kultura alternatywna to interesująca propo-
zycja dla wielu pokoleń. Fani rocka, to nie tylko 
małolaty z irokezami, starsi też się zdarzają, choć 
czasem fryzura o tym nie mówi. Na ostatnim kon-
cercie obok siebie bawili się ojcowie z synami, to 
obrazuje skalę zjawiska. Kultura alternatywna to 
ciekawa propozycja zarówno dla młodzieży, jak  
i starszych. 

W życiu Gryfowa rola kultury alternatywnej 
jest już teraz bardzo istotna. Jak powiedział An-
drzej Chmiel z istniejącego od kilkunastu lat zespo-
łu Amanita Muscaria: „kultura alternatywna, to to 
wszystko, co możesz zrobić sam bez pomocy insty-
tucji”. Kulturą alternatywną w Gryfowie jest spo-
tykanie się na próbach zespołów muzycznych, or-
ganizacja koncertu przez grupę wolontariuszy, czy 

też gra w Zośkę na rynku. Uważam, że alternatywa 
tworzy koloryt Gryfowa, który sprawia, że miasto 
jest rozpoznawalne w wielu rożnych miejscach.

Ten rodzaj kultury mógłby być doskonałym 
narzędziem promocyjnym miasta. Na myśl przy-
chodzi mi festiwal rockowy w Węgorzewie. Jest to 
miasteczko liczące wedle Wikipedii około 11 tys. 
mieszkańców. Dzięki corocznej organizacji festi-
walu z udziałem gwiazd sceny rockowej miasto to 
jest znane w całym kraju. O festiwalu piszą media 
ogólnopolskie, prasa muzyczna, portale interneto-
we. Jestem pewien, że miasto do tej promocji nie 
dokłada ani złotówki – po prostu to ciekawa impre-
za, o której warto pisać. Czy nam w Gryfowie nie 
byłaby taka impreza potrzebna?

Co uznajesz za najpilniejszą po-
trzebę stowarzyszenia?

Wyrwanie ze ściany i ponowne, 
właściwe tym razem, wstawienie fu-
tryny w toalecie… A tak na poważnie,  
najpilniejszą potrzebą stowarzyszenia 
jest stabilizacja. Nie chcielibyśmy, żeby 
powtórzyła się historia Fabryki, kiedy 
to po włożeniu mnóstwa pracy i zor-
ganizowaniu wspaniałych koncertów, 
na które ludzie szli piechotą z Jeleniej 
Góry, działające tam wówczas stowa-
rzyszenie Mrowisko zostało wyrzuco-
ne na bruk. Mrowisko się rozpadło, bo 
ludzie nie udźwignęli goryczy porażki, 
tego, że nikt nie docenił ich pracy na 
rzecz całego miasta. Mamy nadzieję, 
że naszej piwnicy nikt nie będzie chciał 
kupić, że w „Fosforach” nikomu nie 
będziemy przeszkadzać i będzie to 
przestrzeń dana nam na dłużej. Ostat-
nio przy ogłaszaniu „Paktu dla Kul-
tury” w Warszawie, minister Michał 
Boni powiedział, że dostęp do uczest-
nictwa w kulturze, wspierany przez 
instytucje publiczne jest inwestycją  
w rozwój kraju i w przemiany cywili-
zacyjne. I że nie dla wszystkich jest to 
oczywiste. Wierzę, że choćby dla czę-
ści władz Gryfowa jest to oczywiste. 
Jakie są plany twoje i członków sto-
warzyszenia na przyszłość?

W przyszłości chcielibyśmy rozsze-
rzyć naszą działalność o inne propo-
zycje. Awantura planuje organizować 
koncerty, prowadzić salę prób oraz 
niezależne kino, do tego jak pienię-
dzy starczy, zajmiemy się organizacją 

warsztatów filmowych i fotograficznych. Ostatnio 
przeprowadziłem również rozmowę z panią Bar-
barą Steiner, reprezentującą hotel „Stacja nad 
Kwisą”. To spotkanie być może zaowocuje reali-
zacją projektu filmowego. Najbardziej zależy nam 
jednak na udostępnieniu przestrzeni wszystkim za-
interesowanym. Wystarczy przyjść do nas z propo-
zycją. Nasz lokal można wykorzystywać na wiele 
sposobów. Co ważne, nie łączy się to z koniecznoś-
cią występów na dożynkach w zamian za to, że uży-
czamy pomieszczenie. 

Jest nas coraz więcej, rośniemy w siłę i do-
świadczenie. Mamy wiele do zrobienia i wierzę, że 
2011 rok będzie bardzo pracowity, a jednocześnie 
efektywny dla nas i naszego miasta.
I tego ci z całego serca życzę. 
Dziękuję za rozmowę.
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Kto nie myśli jak pozostali w krąg
czyli w 20 rocznicę istnienia kultury alternatywnej w Gryfowie

Kultura alternatywna? W Gryfowie? Ależ 
tak! Ma w naszym mieście długą i barwną 
historię, o której warto wspomnieć przy okazji 
20-lecia jej istnienia. Jest to przede wszystkim 
kultura wolna. Wszelkie wartości i normy są tu 
niekonieczne, bowiem mogłyby być inne lub  
w ogóle nie istnieć. Prądy alternatywne są 
efektem wolnego, twórczego myślenia. A dziś 
oryginalność i kreatywność to podstawa. Wie-
lość i różnorodność jej definicji sprawia, że 
właściwie zdefiniować jej się nie da. Pięknie 
ujął jej sens Piotr Rogucki w piosence „Un-
derground”, którą wygrał Festiwal Piosenki 
Aktorskiej we Wrocławiu w 2004 r., a która 
zaczynała się od słów:

„Co narusza raz ustalony szyk  
jednym słowem nazywać człowiek zwykł  
co ucieka w bok lub wyłazi z ram  
o tym mówi się: to underground!  
 
kto nie myśli jak pozostali w krąg  
nie jest z prądem lub nie daj boże pod  
kto nie rzuca nut, barw, czy słów na wiatr  
ten skazany jest na underground!...

Ciekawie interpretuje też zjawisko Andrzej 
Chmiel z kultowego już zespołu Amanita Mu-
scaria „Kultura alternatywna, to to wszystko co 
możesz zrobić sam, nie korzystając z gotowych 
wzorców, które daje ci organizacja, miasto, czy 

też klub. Wszystko co możesz zrobić poza tym, 
jest undergroundowe...”

17 grudnia odbył się wernisaż wystawy 
przedstawiającej dorobek kultury alternatywnej 
w Gryfowie Śląskim. Stowarzyszenie Awantura Prawie rok zajęło wolontariuszom ze stowarzy-

szenia Awantura doprowadzenie do stanu pozwa-
lającego na organizację czegokolwiek pomiesz-
czeń mieszczących się w piwnicach budynku pod 
adresem Ubocze 300. Pomieszczenia otrzymali 
od miasta, a reszta powstała dzięki ciężkiej pracy, 
determinacji i potrzebie stworzenia miejsca tylko 
i wyłącznie dla nich. Pracy było multum: młodzi 
zbudowali toalety, wyremontowali salę koncerto-
wą, zbudowali scenę, a aktualnie szykują studio 
nagraniowe. Cały ten trud opłacił się! 

17 grudnia odbył się pierwszy koncert w Fo-
sforach. Hip hopowa impreza przyciągnęła ponad 
siedemdziesięciu miłośników czarnych brzmień. 
Na scenie wystąpili okoliczni raperzy: Ann Ro-
mith Klika (Gryfów), Rybs i Łebs (Gryfów), MC 
Kriss i Leon (Świeradów), Edys, Mat i Promil 
(Jelenia Góra). Koncert okazał się bardzo udany. 
Klimat tworzyły nie tylko występy, ale również 
bawiący się ludzie. Całość dała niezapomnianą 
mieszankę wybuchową.

Koncert został dofinansowany z dotacji Urzędu 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Organizatorzy pla-
nują kolejne, podobne imprezy w przyszłym roku.

Dawno nie było imprezki rockowej w Gryfowie, oj dawno (nie licząc może „Rocka bez Gra-
nic” w maju na gryfowskim rynku w godzinach popołudniowych). Półtora roku od zamknięcia 
Fabryki, w Fosforach odbył się pierwszy koncert, w trakcie którego wystąpiły zespoły Brakładu 
(Gryfów), Noizone (Gryfów – Poznań), Impala (Poznań) i lokalna legenda Amanita Muscaria 
(Gryfów). 

Jako pierwsza wystąpiła formacja Brakładu. Chłopaki intensywnie poszukują wokalisty, jednak 
jego brak nie przeszkodził zespołowi porwać ludzi w szaleńcze pogo. Występ Impali zaszokował 
zarówno publiczność, jak i samych muzyków. Po koncercie dowiedziałem się, że nie spodziewali 
się tak żywiołowego przyjęcia w Gryfowie. Następnie na scenie zagościła Amanita Muscaria, 
dając solidnego kopa wszystkim zgromadzonym i rozgrzewając salę do czerwoności. Imprezę 
zamknął zespół Noizone. Chłopaki grają na najwyższym poziomie, prezentując bardzo trudną  
i techniczną odmianę metalu. 

Jeśli czepiać się szczegółów, kilka rzeczy zawiodło – koncert opóźnił się z przyczyn technicz-
nych o prawie 2 godziny, były również problemy z prawidłowym ustawieniem wokali. Jednak 
gdy pytam ludzi, czy to zauważyli, słyszę, że nie wiedzą o czym mowa, za to mówią o tym, że 
był klimat. Tego właśnie w Gryfowie od dłuższego czasu brakowało. Stowarzyszenie Awantura 
skupia ludzi, którym się coś chce. To oni wkładają serce w kolejne działania, a efektem jest 
świetny klimat organizowanych wydarzeń. Kolejny koncert prawdopodobnie w lutym. Już dziś 
zapraszamy serdecznie. Imprezę współfinansował Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Koncert rockowy w Fosforach

Czeluści 
Andergrandu

Oprac. Mariusz Dragan

zaprezentowało film dokumentalny, kolekcje 
fotografii oraz specjalne wydanie podziemnego 
komiksu „Obstruktor”. Wszystko to po to, aby 
uchronić przed zapomnieniem ponad 20-letnią 
historię kilkudziesięciu osób bezinteresownie 
tworzących muzykę, filmy, komiksy, czy też 
organizujących imprezy. Zaprezentowano m.in. 
dokonania ludzi tworzących projekty, takie 
jak Zakon Żebrzących, Acerbus Artifex, 
Amanita Muscaria, Ann Romith, Bathroom, 
Obstruktor i Awantura. Wkrótce wystawa w 
formie elektronicznej pojawi się na stronie sto-
warzyszenia www.awantura.org. 

Wydarzenie to zainaugurowało działanie 
klubu Fosfory, skupiającego kilka pokoleń 
ludzi, dla których propozycje tradycyjnych 
ośrodków kultury są niewystarczające. Współ-
organizatorami wernisażu byli Biblioteka 
Publiczna i stowarzyszenie „Homo Viator”. 
Niezmiernie cieszy fakt obecności na wysta-
wie radnych Rady Miejskiej Bożeny Raubo  
i Dariusza Wojciechowskiego, zastępczyni 
burmistrza Edyty Wilczackiej, radnej Rady 
Powiatu Lwóweckiego Małgorzaty Szcze-
pańskiej oraz wielu gości w bardzo zróżni-
cowanym wieku. Ich zainteresowanie i udział  
w tym przedsięwzięciu, dają nadzieję na 
przyszłe wsparcie działań kulturalnych w Fo-
sforach. Projekt był współfinansowany przez 
Starostwo Powiatowe. M.





Poznaj miasto moje

Fot.: Janusz Gałucha (więcej na stronie 9).

Wspomnienie magicznej atmosfery świąt (posesja państwa Urbańskich)


