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6 grudnia 2016 r. odbył się VII Ogólnopolski Bieg Mikołajkowy w 
Uboczu. Do biegu zgłosiło się wielu uczestników ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z Gryfowa Śląskiego, Rząsin, Wrocławia, Olszyny, Sie-
dlęcina oraz przedszkolaki z Przedszkola w Gryfowie Śl. Celem biegu 
była popularyzacja najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji 
ruchowej. Organizatorami imprezy była SP im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Uboczu, M-GOK w Gryfowie Śl., UKS Atleta Rząsiny, 
SZS w Gryfowie Śl.. Zawody odbywały się w różnych kategoriach wieko-
wych z podziałem na płeć. 

Rocznik 2011 i młodsi 100 m

Dziewczynki: 1. Julia Magdziak – Publiczne Przedszkole w Gryfowie 
Śl. 2. Milena Jasińska – Publiczne Przedszkole w Gryfowie Śl. 3. Zuzia 
Koko – Publiczne Przedszkole w Gryfowie Śl.

Chłopcy: 1. Filip Michnierowski – Publiczne Przedszkole w Gryfowie 
Śl., 2. Marcel Łoziński – Publiczne Przedszkole w Gryfowie Śl., 3. Kuba 
Krawczyk – Publiczne Przedszkole w Gryfowie Śl.

Rocznik 2010 – 100m 
Dziewczynki: 1. Kalina Trytek – SP w Siedlęcinie, 2. Aurelia Siedlecka 
– SP im. W. S. Reymonta w Uboczu, 3. Nikola Zygmunt – nie podano 
nazwy szkoły.
Chłopcy: 1. Filip Dziadkowski, 2. Maciek Baszak, 3. Kamil Opszalski

Rocznik 2009-2008 – 300 m
Dziewczynki: 1. Aleksandra Borowiec – SP w Siedlęcinie, 2. Julia 
Zwierzańska – SP im. W. S. Reymonta w Uboczu, 3. Alicja Sroka – SP 
nr 20 we Wrocławiu
Chłopcy: 1. Franciszek Wrzesiński – SP nr 20 we Wrocławiu, 2. Adam 
Pabijańczyk – SP nr 20 we Wrocławiu, 3. Emil Kossowski – SP nr 1 w 
Olszynie

Rocznik 2007-2006 500m
Dziewczynki: 1. Maja Ferensowicz – SP w Gryfowie Śl., 2. Julia Peł-
czyńska – SP nr 20 we Wrocławiu, 3. Amelia Jankowska – SP nr 20 we 
Wrocławiu

Chłopcy: 1. Piotr Nadolny – SP nr 20 we Wrocławiu, 2. Miłosz Li-
stwan – SP w Gryfowie Śl., 3. Łukasz Baszak – SP w Gryfowie Śl.

Rocznik 2004-2005 – 1000 m
Dziewczęta: 1. Kaja Popiel – SP nr 1 w Olszynie, 2. Wiktoria Korzie-
wicz – SP w Gryfowie Śl., 3. Marta Marchewka – SP w Siedlęcinie.

Chłopcy: 1. Eryk Kossowski – SP w Olszynie, 2. Radosław Grzelczak 
– SP w Gryfowie Śl., 3. Błażej Zub.
Rocznik 2001-2003 – 1000 m

Dziewczęta: 1. Sylwia Chłond – Gimnazjum Gryfów Śląski, 2. Oli-
wia Ferensowicz – Gimnazjum w Gryfowie Śl., 3.Patrycja Sadowska 
– Gimnazjum w Gryfowie Śl.
Chłopcy: 1. Paweł Maziarz, 2. Konrad Gut, 3. Wojciech Faltym – 
Gimnazjum w Olszynie.

Organizator nie odpowiada za błędnie zapisane nazwiska i brak nazw 
szkół przy zwycięzcach. Dane zostały spisane z podanych przez uczest-
ników karteczek. 

Dyplomy i medale za zajęcie trzech pierwszych miejsc uczestnikom 
biegu wręczali: Jerzy Andrzejczak – sekretarz Urzędu Gminy i Miasta w 
Gryfowie Śl., Św. Mikołaj w osobie Pawła Kaczmara – kierownika biegu 
i nauczyciela w-f, Śnieżynka – dyrektor Anna Pląskowska. Całą imprezę 
prowadziła dyrektor M-GOK Anna Michalkiewicz, opiekę medyczną 
zapewniła pani Renata Celuch, a o oprawę fotograficzną zadbał Paweł 
Rubaj. Uczestnicy biegu mogli liczyć na gorącą herbatę oraz słodki po-
częstunek. Każdy otrzymał dyplom uczestnika biegu oraz mikołajkową 
czapeczkę. 
Dziękujemy bardzo sponsorom, na których co roku możemy liczyć, a są 
nimi: Firma „Elstan” Stanisław Fronc, Zakład Piekarniczo-Cukier-
niczy Krasuccy w Gryfowie Śl., Mirosława i Jerzy Horbacz Piekarnia 
– Cukiernia w Gryfowie Śl., Cukiernia – pani Stanisława Czernik w 
Gryfowie Śl., Piekarnia Olszyna Lubańska pan Grzegorz Kownacki, 
Prostowanie felg ,,Misiek” Michał Pląskowski, Rada Rodziców przy 
Szkole Podstawowej im. W. S. Reymonta, Usługi Ogólnobudowlane 
„Lilianka”, Szkolny Związek Sportowy Gryfów Śląski. 

Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom, opiekunom, sponso-
rom, rodzicom, uczniom i wszystkim zaangażowanym w organizację VII 
Ogólnopolskiego Biegu Mikołajkowego.

VII Ogólnopolski Bieg Mikołajkowy w Uboczu
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3 grudnia do świetlicy w Proszówce na spotkanie ze św. Mikoła-
jem przybyli najmłodsi nasi mieszkańcy wraz z rodzinami. Teatrzyk o 
Kopciuszku rozbawił i wciągnął do zabawy wszystkich. Mikołaj rozdał 
grzecznym dzieciom prezenty i usłyszał dużo pięknych wierszyków i pio-
senek! Do zobaczenia za rok! 

Kamila Zajączkowska

Mikołaj w Proszówce

Mimo deszczowego popołudnia udało nam się w niedzielę 11 grud-
nia wyczarować w świetlicy wiejskiej w Wieży, magiczną, mikołajkową 
atmosferę. Przy rozpalonym kominku, w świątecznej scenografii, miesz-
kańcy Wieży ze swoimi dziećmi i wnukami zasiedli wygodnie w ocze-
kiwaniu na spotkanie z Mikołajem. Spotkanie rozpoczęła organizator-
ka Barbara Pasiak, niespożytej energii sołtys Wieży. Następnie odbyło 
się krótkie przedstawienie-niespodzianka, przygotowane specjalnie dla 
maluchów z sołectwa, przez teatrzyk Marzikotka Marzeny Wojciechow-
skiej, w którym gościnnie wystąpiła radna powiatowa Małgorzata Szcze-
pańska. Później dzieci wraz z kosmicznymi stworkami przywołały Mi-
kołaja, który przybył oczywiście z całym worem prezentów. Nie obyło się 
oczywiście bez słodkiego poczęstunku i świątecznej oprawy muzycznej, 
którą zapewnił Dariusz Wojciechowski. Wesołe nuty i wspaniała atmos-
fera sprawiły, że mali goście, jeszcze długo nie chcieli opuszczać świetlicy.

M.

Podziękowanie:
Serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji spotkania mikołajkowego 

radnej Bożenie Burak, Katarzynie Jezierskiej – sołtys Rząsin, Mikoła-
jowi z Rząsin oraz teatrzykowi Marzinotka i Dariuszowi Wojciechow-
skiemu za oprawę muzyczną.

Barbara Pasiak, sołtys Wieży

Mikołajki w Wieży

Z okazji Barbórki zaprosiliśmy do filii biblioteki w Rząsinach górni-
ków. Panowie Jan Nalepa oraz Leon Trościanko przybyli na spotkanie w 
pełnym, galowym umundurowaniu, jak na świętujących przystało.

Grupa dzieci z oddziału przedszkolnego wystąpiła w czapkach gór-
niczych, ozdobionych czerwonymi piórami, symbolizującymi orkiestrę. 
Mała górnicza orkiestra zaprezentowała się przed górnikami, następnie 
dzieci odtańczyły walczyka górniczego. Był także czas na zabawę w wy-
dobywanie węgla i pokonywanie różnych przeszkód, a także na słodki 
poczęstunek. Dzieci pytały górników o ich pracę, a goście bardzo do-
kładnie tłumaczyli zaspokajając ciekawość maluchów. Na zakończenie 
panowie otrzymali ordery za ciężką pracę i odwagę oraz kwiaty - gwiazdy 
betlejemskie, które przypominają o nadchodzących świętach.

 O dzieciach pamiętał także Mikołaj wręczając im na zakończenie 
spotkania lizaki w formie lasek mikołajkowych. 

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję zaproszonym gościom.
Jadwiga Miłan 

Barbórka w bibliotece
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Liczna grupa miłośników sztuki spotkała się 18 listopada w galerii 
ECKI, na wernisażu fotografii poplenerowej pod tajemniczym, dającym 
wiele możliwości interpretacji tytułem „30 minut od...”

Artystyczne Spotkania Przyjaciół to międzynarodowe, cykliczne 
przedsięwzięcie Gryfickiego Domu Kultury. Podczas imprezy mają miej-
sce m.in. plenery malarski i fotograficzny. Nasz region reprezentowały w 
Gryficach Joanna Małoszczyk (Gryfów) oraz Ilona Cichoń (Złoty Potok). 

Na zakończenie Artystycznych Spotkań Przyjaciół, w Pałacu Pta-
szynka w Rybokartach, organizowany jest roboczy wernisaż poplenero-
wy prac, a w październiku w Gryficach uroczyste wystawy w Gryfickim 
Domu Kultury (fotografia) i Galerii Brama (malarstwo).

Tradycją stało się już, że dzięki współpracy z Gryfickim Domem Kul-
tury, od 2010 roku w listopadzie wystawę prezentujemy w Gryfowie Ślą-
skim. Wystawa była czynna do 6 grudnia. Obejrzeli ją liczni goście z 
Gryfowa i okolic. Organizatorami byli Biblioteka Publiczna w Gryfowie 
Śląskim i Gryficki Dom Kultury w Gryficach.

Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfów Śląski z: 
Krzewia Wielkiego, Młyńska, Proszówki, Rząsin, Ubocza i Wolbromo-
wa zakupili z dofinansowaniem umundurowanie i sprzęt dla potrzeb swo-
ich jednostek. Łączna wartość zakupu to kwota 12 017,94 zł. 

Dotacji jednostkom OSP udzieliło Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji w kwocie 4 220, 00 zł. oraz Oddział Wojewódz-
ki Związku OSP RP woj. dolnośląskie we Wrocławiu ze środków Firm 
Ubezpieczeniowych - 2 180,00 zł. 

Dofinansowania na pokrycie brakującej kwoty do zakupu udzieliła 
również nasza Gmina, łącznie 5 617,94 zł. 

Jednostki OSP zakupiły: - 6 odcinków węży tłocznych W-52, - 2 
zbiorniki wodne o poj.2500 l., - 2 rozdzielacze, - linkę ratowniczą 20 m, 
- 10 tłumic, - 12 par rękawic specjalnych, - 4 pary butów strażackich, - 4 
ubrania koszarowe, - 2 mundury strażackie.

Strażacy życzą Państwu zdrowych i bezpiecznych świąt. 
Stanisław Jóźwiak

19 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Gryfowie Śląskim odbyła się konferencja „Wsparcie 
wdrażania lokalnych strategii rozwoju, czyli Rozwój 
Lokalny Kierowany przez Społeczność”. Konferen-
cja została zorganizowana dla mieszkańców obszarów 
wiejskich powiatu lwóweckiego, a jej organizatorem był 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

 W trakcie spotkania zaprezentowano działalność Stowarzyszenie 
Rozwoju Proszówki i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny. Omówiono 
innowacje w rolnictwie, sprzedaż okazjonalną prowadzoną przez Koła 
Gospodyń Wiejskich i organizacje pozarządowe oraz zakładanie i dzia-
łalność KGW.

Teresa Polesiak

PODZIĘKOWANIE
 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Lwówek Śląski składa po-

dziękowanie za pomoc w organizacji w/w konferencji: M-GOK Gryfów 
Śląski, RZKiOR w Jeleniej Górze, Stowarzyszeniu Rozwoju Proszówki, 
Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Rząsiny oraz wystawcom rękodzieła arty-
stycznego paniom: Danucie Jańczyk z Gryfowa Śląskiego i Halinie Ma-
ziarczyk z Olszyny.

Konferencja DODR

Dotacje dla strażakówGryfowsko-gryficka współpraca 
na artystycznej niwie

Zachęcamy rodziców do uczestnictwa, w organizowanym przez bi-
bliotekę, cyklu zajęć animacyjnych z książką dla maluszków. Im wcze-
śniej nasze dzieci zaprzyjaźnią się z książką i biblioteką tym lepiej. Na 
zdjęciu zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat (z opiekunami), z okazji  Świa-
towego Dnia Pluszowego Misia. W role  misiów poza prowadzącą bi-
bliotekarką wcieliły się: Wiktoria Moskalik, Agnieszka Różyk, Ewelina 
Chmiel i Sandra Kotlińska – uczennice ZSOiZ w Gryfowie Śląskim z 
klasy I a i III a. Zapraszamy rodziców i opiekunów do kontaktu z Jolan-
tą Kuczyńską z biblioteki dziecięcej w Gryfowie. Możemy zorganizować 
zajęcia dla każdej grupy wiekowej. Więcej na stronie www.biblioteka.
gryfow.pl oraz www.fb.com/biblioteka.gryfow

M.

Zajęcia z książką dla maluszków
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22 listopada 2016 roku dobiegły końca prace konserwatorskie zwią-
zane z realizacją zadania pn.: „Konserwacja polichromowanej dekoracji 
ścian klatki schodowej w Willi Fabrykanta /1888 r./ – ob. Przedszko-
le Miejskie”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 157 270,26 zł. 
Prace konserwatorskie przeprowadziła firma: „Konserwacja Zabytków 
Sabina Szkodlarska” z Zabierzowa.
Zadanie współfinansowano z następujących źródeł:
• w  kwocie 50 000,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego,
• w kwocie 78 619,40 zł z Programu DZIEDZICTWO KULTURO-
WE priorytet 1 „Ochrona zabytków” ze środków finansowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na 
podstawie umowy, 
• w  kwocie 28 650,86 zł ze środków własnych gminy.

Odrestaurowane malowidła ścienne są autorstwa wybitnego malarz Jo-
sepha Langera, który urodził się 25 marca 1865 roku w Ziębicach, a na-
stępnie uczył się w Królewskiej Szkole Sztuki i Rzemiosł Artystycznego 
we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku Joseph Langer najbardziej zasłynął 
jako konserwator sztuki. Konserwował dekoracje malarskie w Kościele 
Pokoju w Świdnicy oraz Aulę Leopoldińską na Uniwersytecie Wrocław-
skim. Zabezpieczał i wzmacniał również freski w bibliotece Cystersów w 
Lubiążu. Przeprowadzone prace restauratorskie są kolejnym etapem reno-
wacji zabytkowego obiektu i mają na celu udostępnienie szerszemu gro-
nu odbiorców zwiedzanie zespołu rezydencjonalnego jaki tworzy dawna 
Willa Fabrykanta wraz z założeniem parkowym i domem ogrodnika po-
wstała w 1888 roku w północno-wschodniej części Gryfowa Śląskiego. Ta 
część miasta zawdzięcza swój rozwój otwartej w 1867 roku linii kolejowej  
Jelenia Góra – Zgorzelec. Wówczas powstały tutaj zakłady przemysłowe, 
okazałe obiekty użyteczności publicznej, wille oraz kamienice. Reprezenta-
cyjna willa została wzniesiona na zlecenie fabrykanta włókienniczego Win-
klera. Rezydencja poprzez swój charakter, opracowanie detalu architekto-
nicznego, układu wnętrza z reprezentacyjnym holem, klatką schodową i 
rozmieszczeniem pomieszczeń przypomina architekturę pałacową. Willa 
zbudowana w duchu historyzmu, o detalu elewacji w stylu neorenesansu 
niderlandzkiego. Rezydencja położona jest w niewielkim parku typu an-
gielskiego, którego część znalazła się obecnie poza granicami działki. Na 
jej teren prowadzi okazała, oryginalna kuta brama wjazdowa z furtkami 
i ogrodzeniem. Willa zachowała oryginalny układ wnętrz wraz z bardzo 
bogatym wystrojem dwukondygnacyjnego holu, klatki schodowej i repre-
zentacyjnych pomieszczeń I i II kondygnacji. Centralną część holu zajmuje 
fontanna wydzielona tralkową balustradą, oświetlona od góry świetlikiem z 
różnobarwnego szkła. Strop holu podtrzymują manierystyczne kolumny o 
ornamentowanych trzonach. Klatkę schodową oświetla witraż z przedsta-
wieniem Merkurego. W obiekcie zachowała się również oryginalna stolar-
ka drzwi, boazerie, stropy, parkiety oraz kominki i piece.

Dyrekcja Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim wyraża po-
dziękowanie władzom miasta na czele z panem Burmistrzem Olgierdem 
Poniźnikiem za pozyskanie środków i zlecenie wykonania konserwacji 
polichromowanej dekoracji ścian klatki schodowej przedszkola. Odre-
montowane obrazy umieszczone na klatce schodowej odzyskały świeżość 
i dawny blask – znajdują uznanie w oczach osób odwiedzających naszą 
placówkę. Podziękowanie swoje kierujemy także w stronę Rodziców, 
którzy pomimo utrudnień wykazali się cierpliwością i wyrozumiałością 
podczas trwania prac konserwatorskich.

Małgorzata Krakowska

Odrestaurowano malowidła ścienne autorstwa Josepha Langera

Dariusz Majchrowski

PODZIĘKOWANIE
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Wspólne posiedzenie komisji
W dniu 30 listopada br. odbyło się wspól-

ne posiedzenie stałych Komisji Rady Miej-
skiej Gminy Gryfów Śląski. Składało się ono 
z dwóch części – wyjazdowej i plenarnej. W 
części pierwszej dokonano wyjazdu do realizo-
wanych w bieżącym roku inwestycji, remontów 
i zakupów.

Pierwszym zrealizowanym zadaniem był 
remont nawierzchni z jednoczesną wymianą 
instalacji deszczowej i wodociągowej na ulicy 
Słonecznej.

 Kolejnym, to pokazany przez Komendanta 
Policji Wojciecha Czafurskiego nowy samo-
chód policyjny Opel Corsa współfinansowany 
przez Gminę Gryfów Śląski (fot. 2).

Następnie radni w Przedszkolu Publicznym 
przy ulicy Młyńskiej oglądali efekt prac kon-
serwatorskich wykonanych przy renowacji ob-
razów i polichromii w klatce schodowej. (fot. 3)

W drugim budynku Przedszkola Publicz-
nego przy ulicy Przedszkolaków wykonany był 
remont parteru – sala zabaw i wypoczynku, sa-
nitariaty i umywalki oraz zaplecze kuchenne, w 
których uruchomiono dodatkowy oddział dla 
dzieci w wieku 2-3 lat.
    Na placu Zakładu Budżetowego Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej pokazano nowy 
ciągnik Ursus C 380 wraz z pługiem zakupiony 
na potrzeby funkcjonowania Zakładu (fot. 4).

Na oczyszczalni ścieków radni oglądali 
nową prasę do odwodnienia osadów oraz pozo-
stałe urządzenia współpracujące z nią. Zakup 
i montaż tej prasy był konieczny, aby sprostać 
przepisom i dyrektywom krajowym i unijnym. 
(fot. 5)

Na zakończenie tej części pokazano drogę z 
nową nawierzchnią w Proszówce prowadzącą 
od drogi powiatowej na Górę Św. Anny wyko-
naną przez Gminę oraz drogę powiatową śród-

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań 
publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski z zakresu: kultury fizycznej, sportu, kul-
tury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji 
dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski, działań na rzecz osób niepełnospraw-
nych oraz promocji i ochrony zdrowia. 

Zarządzenie, ogłoszenie oraz wzór oferty na gryfowskiej stronie BIP pod adresem  
www.bip.gryfow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/351160/zarzadzenie_nr_101_2016_burmi-
strza_gminy_i_miasta_gryfow_slaski

Otwarty konkurs ofert na 
wsparcie zadań publicznych w 2017

polną prowadzącą z Młyńska do 
Krzewia Wielkiego wykonaną 
przez Starostwo Lwóweckie.

W drugiej części – plenar-
nej – Burmistrz Gminy i Mia-
sta wraz ze Skarbnikiem omó-
wili projekt budżetu na 2017r.   
oraz odpowiedzieli na pytania 
radnych. Decyzje radnych w 
sprawie ewentualnych zmian 
w projekcie budżetu na 2017r. 
zostaną podjęte na odrębnych 
grudniowych posiedzeniach 
stałych Komisji Rady Miejskiej.
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Dotacje na przebudowę dróg gminnych
Gmina Gryfów Śląski otrzymała dotację ze środków budżetu państwa, po-

przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, z przeznaczeniem 
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2012 r., na dwie uszkodzone, w 
trakcie nawalnych i intensywnych opadów deszczu i gradu, drogi gminne w 
Wolbromowie (fot. 1) oraz ul. Rzeczna (fot. 2) w Gryfowie Śląskim.

10 listopada br. została podpisana umowa na przebudowę drogi gmin-
nej w Wolbromowie, dz. nr 318, 272 i 326, z Przedsiębiorstwem Usługo-
wo – Produkcyjnym i Handlowym „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora, który 
został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Prace przewi-
dziane do wykonania to: nowa konstrukcji jezdni o nawierzchni bitu-
micznej, wykonanie odwodnienia drogi za pomocą spadków poprzecz-
nych i podłużnych oraz rowów odwadniających oraz wykonanie zjazdów 
i poboczy na odcinku 1 km 350 m. Zadanie dotowane  jest w 100 % ze 
środków z budżetu państwa i przeznaczone na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych w wysokości prawie 500 tyś. zł. Z budżetu Gminy Gryfów 
Śląski zostały przeznaczone środki finansowe na wykonanie dokumen-
tacji projektowej oraz nadzór inwestorski o łącznej wartości  23 tyś. zł.  

Natomiast 14 listopada br.  podpisano umowę, na  przebudowę drogi 
gminnej ul. Rzeczna  dz. nr 31 w Gryfowie Śląskim, z Zakładem Budowy 
Dróg i Mostów ANBUD z Lwówka Śląskiego, który został wyłoniony 
w ramach przetargu nieograniczonego. Prace przewidziane do wykona-
nia to: wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, 
wykonanie odwodnienia drogi za pomocą spadków poprzecznych i po-
dłużnych oraz wykonanie poboczy na odcinku 0,200 km. Zadanie do-
towane jest w 100% ze środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 260 tys. zł. Z budżetu 
Gminy Gryfów Śląski zostały przeznaczone środki finansowe na wyko-
nanie dokumentacji technicznej oraz nadzór inwestorski o łącznej warto-
ści 7.000 zł. Obie drogi gminne zostały oddane już do użytku. 

Prace zostały wykonane zgodnie z umową w wyznaczonym terminie.
 

Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask

7 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął 
uchwałę nr 3114/V/16 w sprawie wyboru projektów w trybie konkurso-
wym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Do dofinansowania zostały wybrane 2 projekty, których 
wartość całkowita wynosi 6 348 969,36 PLN. Wśród  projektów wybra-
nych do dofinansowania znalazła się inwestycja Gminy Gryfów Śląski 
pn.: „Poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez bu-
dowę żłobka w Gryfowie Śląskim".

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 2017-2018 i 
zakłada budowę budynku żłobka publicznego dla 40 dzieci; budowę no-
wej infrastruktury technicznej: zewnętrznych i wewnętrznych instalacji 
wodociągowych, sanitarnych, deszczowej, elektroenergetycznej, tele-
technicznej, montaż centralnego ogrzewania, oświetlenie terenu, montaż 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; budowę komunikacji we-
wnętrznej ciągu pieszo - jezdnego wraz z zabezpieczeniem placu manew-
rowego, parkingu na 30 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepeł-
nosprawnych; budowie zjazdu z drogi publicznej (droga powiatowa – ul. 
Floriańskiej, nr ewid. gruntu 38/4) na działkę 545/8 poprzez działkę 546. 
Ponadto, planuje się montaż elementów małej architektury: urządzenia 
zabawowe na placu zabaw, kosze, ławki, tablice informacyjne, wykonanie 
ogrodzenia terenu uwzględniającego wymogi bezpieczeństwa, wykona-
nie nasadzeń zieleni ozdobnej.
Budynek żłobka będzie się charakteryzował następującymi parametrami: 
- powierzchnia użytkowa – 677,16 m2; - powierzchnia zabudowy – 773,85 m2 
- kubatura – 4 294,9 m3; - liczba kondygnacji – 1
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 
Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. 
Poddziałanie:  6.1.3 C Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ 
Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski. 
Całkowita wartość projektu: 4 976 781,37 PLN 
Dofinansowanie: 3 670 744,69  PLN

Dariusz Majchrowski

Burmistrz Olgierd Poniźnik podpisał z Wielospecjalistycznym 
Szpitalem - Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej 
w Zgorzelcu porozumienie o współpracy. Dzięki temu mieszkańcy mia-
sta i gminy Gryfów Śląski objęci zostaną trzema programami profilak-
tyki onkologicznej. 

Program profilaktyki raka jelita grubego adresowany jest do aktyw-
nych zawodowo kobiet i mężczyzn w wieku 55–64 lat. Z badań będą mo-
gły skorzystać także osoby w wieku 25-65 lat, o ile wywodzą się z rodzin 
o podwyższonym ryzyku zachorowania, tj. z rodzin HNPCC lub FAP. 
Każdy zarejestrowany pacjent, u którego nie występują przeciwwskazania 
zdrowotne, otrzyma możliwość przeprowadzenia bezpłatnej, profesjonal-
nie wykonanej kolonoskopii w pełnym znieczuleniu (bez intubacji), co 
gwarantuje maksymalny komfort zabiegu. W przypadku przeciwwskazań 
zdrowotnych rekomendowane będzie badanie tradycyjne. Rejestracja na 
zabiegi wykonywane w Poradni Endoskopowej w zgorzeleckim szpitalu 
zostanie uruchomiona w 2017 r, o czym mieszkańcy będą informowani. 

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi adresowa-
ny jest do aktywnych zawodowo kobiet w wieku 50-69 lat. Badanie dostęp-
ne jest dla pań, które nie wykonywały mammografii w okresie ostatnich 24 
miesięcy. Rejestracja jest już prowadzona i odbywa się od poniedziałku do 
piątku; telefonicznie w godz. 12.00-15.00, pod nr tel. 571-334-799 bądź 
571 334 956, albo osobiście w Poradni Diagnostyki Obrazowej, na II pię-
trze budynku głównego Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Zgo-
rzelcu. Badanie jest nieodpłatne i nie wymaga skierowania.

Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka 
szyjki macicy realizowany będzie we wszystkich poradniach ginekologicz-
no-położniczych WS-SPZOZ w Zgorzelcu, w tym również w Gryfowie 
Śląskim. Wkrótce, specjalnie dla potrzeb programu, uruchomiona zostanie 
opcja tzw. szybkiej cytologii wykonywanej przez wykwalifikowaną położną 
- dzięki czemu możliwe będzie szybkie i komfortowe badanie bez oczeki-
wania na wizytę u ginekologa. Program dedykowany jest paniom w wieku 
25–59 lat, które nie wykonywały cytologii w okresie ostatnich 3 lat. 

Realizator programów będzie refundować mieszkańcom koszty do-
jazdów na badania, organizować transport zbiorowy oraz refundować 
koszty opieki nad osobą zależną.

W miejscu po dawnej cegielni powstanie żłobek Profilaktyka onkologiczna dla Gryfowa 
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25 października 2016 r. na sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
podjęta została uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, okre-
ślenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w dro-
dze inkasa. Jak czytamy w uchwale NR XXVI/130/16:
§2. Dzienna stawka opłaty targowej przy sprzedaży wynosi:
1) z samochodu o ładowności do 2 ton artykułów żywnościowych i prze-
mysłowych – 30 zł,
2) z samochodu o ładowności powyżej 2 ton art. żywnościowych i prze-
mysłowych – 40 zł,
3) z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego, roweru – 2 zł,
4) towarów wyłożonych na stoisku (za 1 m2) – 4 zł,
5) okolicznościowej (kwiaty, wieńce, stroiki, znicze) – 50 zł,
6) okolicznościowej (ryby, choinki) – 50 zł,
7) owoców sezonowych (truskawki, czereśnie) – 20 zł,
§3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna 
stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.
§4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywa-
na jest sprzedaż.
§5. Do poboru opłat targowych upoważnia się Zakład Budżetowy Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
§8. Opłat należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski lub u inkasenta. 
§9. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych 
w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za 
inne usługi świadczone przez zarządcę targowiska.
Pełna treść uchwały na gryfowskim BIP:
www.bip.gryfow.pl/wiadomosci/1294/wiadomosc/344711/uchwa-
la_nr_xxvi130_16
Opłatę targową obniżono między innymi na wniosek osób handlujących 
na targowisku.

Opłata targowa

Według informacji uzyskanych od przed-
stawiciela Wielkopolskiego Funduszu Hi-
potecznego z Poznania na miejscu dawnego 
„Baru Turysta” przy ul. Jeleniogórskiej w Gry-
fowie Śląskim powstanie sieć sklepów – „Ros-
smann”, „Pepco” i Apteka. Inwestor zamierza 
oddać inwestycję do użytku w połowie 2017 r.

Zakończyły się prace związane z udrożnieniem koryta Kwisy i od-
tworzeniem przekroju czynnego na dwóch bardzo newralgicznych jej 
odcinkach: pierwszym przy zbiegu Oldzy z Kwisą i drugim przy tamie 
w Wieży. Prace były wykonywane na zlecenie Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wykonawcą była firma Meliobud z 
Nowogrodźca. 

W sposób szczególny dziękuję panu Krzysztofowi Pacholczykowi z 
Nadzoru Wodnego w Zgorzelcu, za osobiste zaangażowanie się w reali-
zację tego zadania oraz radnemu Jerzemu Guzemu który w tej sprawie 
podejmował interwencję u pani Poseł Zofii Czernow.

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Udrożniono koryto Kwisy

Rossmann i Pepco w Gryfowie
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gry-

fowie Śląskim, jako zarządca cmentarzy komunalnych w Gminie Gryfów 
Śląski, przypomina o obowiązku wnoszenia opłat za miejsca pod groby.

Wysokość opłat jest ustalona zarządzeniem nr 93/2013 Burmistrza 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 16 października 2013 roku w spra-
wie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gryfowie 
Śląskim, Uboczu, Krzewiu Wielkim i Młyńsku oraz za usługi świadczo-
ne na tych cmentarzach.
Zgodnie z treścią powyższego zarządzenia wykupienie miejsca pod grób 
na 20 lat wynosi:
a) dla grobu ziemnego – 259,20 zł
b) dla grobu głębinowego – 432,00 zł
c) pod grobowiec – 432,00 zł.

Pierwsze opłaty wnoszone są przy pochówku i następnie co 20 lat nale-
ży miejsca ponownie wykupić. Wyjątkiem tutaj są cmentarze komunalne 
na wsiach. W tym przypadku opłaty za miejsce pod grób są wnoszone od 
01.01.2014 roku. Różnica ta jest związana z faktem przyjęcia przez Za-
kład Budżetowy zarządu nad cmentarzami komunalnymi na wsiach. Od 
tej daty Zakład Budżetowy ponosi koszty utrzymania tychże cmentarzy.
Takie same stawki obowiązują przy rezerwacji miejsca pod grób. Nie są to 
stawki wysokie, bowiem w przeliczeniu na jeden miesiąc, każda rodzina 
posiadająca grób na cmentarzu ponosi koszt w wysokości 1,08 zł.

Przed świętem 1 listopada, w tym, jak i w poprzednim roku, groby 
których okres wykupu się skończył, zostały oznaczone. Akcje takie będą 
się pojawiały cyklicznie, bo nie zawsze rodzina zajmująca się grobem 
mieszka w okolicy lub też pamięta okres, na jaki zostało miejsce wyku-
pione. Oznaczenie grobu przypomina o tym fakcie.

Za chwilę będziemy obchodzić Święta Bożego Narodzenia, w cza-
sie których będą miały miejsce spotkania rodzinne. Z pewnością wielu 
z nas odwiedzi cmentarze. Będzie to również okazja, może jedyna, aby 
poruszyć temat i ustalić zasady regulowania opłat za miejsca pochówku 
naszych bliskich.

Szczegółowych informacji dotyczących opłat za miejsca pod groby 
udziela Pani Edyta Maras od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 
15.00, tel. 75 78-13-484.

Opłaty za miejsca pod groby 
na cmentarzach komunalnych

Spotkanie w Bischofswerdzie

2 grudnia na zaproszenie Nadburmistrza Bischofswerdy, Holma Gros-
se, spotkali się w Bischofswerdzie przedstawiciele miast partnerskich aby 
omówić plan współpracy na przyszły rok. Gryfów Śląski reprezentował 
Burmistrz Olgierd Poniźnik, Dyrektor M-GOK Anna Michalkiewicz, 
inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Dariusz Majchrowski 
oraz inspektor ds. współpracy z zagranicą Agnieszka Muszka. Raspena-
vę w Czechach reprezentował Zastępca Starosty Miasta Jaromir Hanzl. 
Na wspólnej naradzie przedstawiono propozycje wspólnych działań oraz 
ustalono ramowy plan współpracy na 2017r. Rozmowy dotyczyły również 
planów złożenia wspólnego projektu z INTERREG Polska-Saksonia do-
tyczącego remontu i rozbudowy budynku M-GOK w Gryfowie Śląskim 
oraz współpracy instytucji kultury obu miast.

Po spotkaniu wszyscy zostali zaproszeni na otwarcie Jarmarku Bożo-
narodzeniowego na rynku. Oficjalnego otwarcia dokonał Nadburmistrz 
Bischofswerdy wraz z Burmistrzem Gryfowa Śląskiego i Zastępcą Staro-
sty z Raspenavy. Małgorzata Uhornicka – Dyrektor ZBKiM

Sylwia Cichońska

Agnieszka Muszka
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Rewolucja w geodezji
INFORMATOR POWIATOWY

Powiat Lwówecki jest jednym z dwudziestu trzech powiatów Województwa Dolnośląskiego, biorących 
udział w projekcie, który realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego "Platforma 
Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG". Ideą programu jest:
• modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskiwaniem da-
nych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego,
• usprawnienie procesów związanych z udostępnianiem danych z PZGiK, poprzez zapewnienie wymiany da-
nych z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi zgodnie z jednolitymi standardami przyjętymi przez wszystkie 
powiaty,
• podniesienie efektywności działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Udział w projekcie zapewni założenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu GESUT, pozyskanej z dokumentacji znajdującej się w powiatowym zasobie geodezyjnym i 
kartograficznym w postaci papierowej. Wartość całego projektu wynosi ok. 51,5 mln zł, z czego na Powiat Lwówecki 
przypada 2,7 mln zł. Przeprowadzenie budowy innowacyjnych e-usług geodezyjnych planuje się przy wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych UE 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość przewidywanych dotacji dla Powiatu Lwóweckiego 
wynosi ok. 2,3 mln zł, przy czym wkład własny powiatu to ok. 415 tys. zł. Już w bieżącym miesiącu dla potrzeb rozwoju Wydziału Geodezji Kartografii i 
Katastru w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim zostanie zakupiony nowy sprzęt (ploter, skaner, kopiarka) o wartości 200 tys. zł.

Już 16 grudnia odbędzie się pierw-
szy kurs autobusowy z Lubomierza do 
ukraińskiej Trembowli. Autobus bę-
dzie wyjeżdżał z Lubomierza w każdy 
piątek o godz. 13.45 z przystanku PKS. 
Kurs powrotny z Trembowli odbywać 
się będzie w środę. Aby udać się w tę 
sentymentalną podróż, odwiedzić rodzinę, poznać ciekawe miejsca, trze-
ba mieć ważny paszport. Warto już teraz zaplanować sobie taką wspaniałą 
wycieczkę.

Autobus będzie kursował przez takie miejscowości jak: Trembowla, 
Lwów, Tarnopol, Rzeszów, Kraków, Wrocław, Opole, Jelenią Górę, Lu-
bomierz.

Autobusem z Lubomierza 
do Trembowli
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Mimo smutnego końca Fabryki Nawozów Fosforowych w Uboczu, 
fabryki z bogatą tradycją, żywiącej swego czasu jedną trzecią ludności 
naszego miasteczka, pamięć byłych pracowników o niej jest wciąż żywa. 
Dało się to zauważyć podczas gawędy zorganizowanej przez TMG 2 
grudnia.

Przejmujący film Edwarda Miłosza przywrócił jeszcze raz pytanie, czy 
tak musiało się stać ? Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego nie 
odpowie na to pytanie, gdyż odpowiedzieć powinien ktoś inny. Nas cieszy 
frekwencja na tej gawędzie, rozmowy z przybyłymi widzami i obecność 
młodych ludzi. Wzrasta zainteresowanie historią naszego miasteczka, wi-
dać to po ogłoszonym szybkim internetowym konkursie, gdzie na odgad-
nięcie, zagadki trudnej fotografii, na naszej stronie facebookowej, bły-
skawicznie nadchodziły odpowiedzi. Nagradzając zwycięzców chcieliśmy 
podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu gawędy, a 
zwłaszcza Dobrej Wróżce (bibliotekarka Jolanta Kuczyńska), która swo-
imi dobrymi wróżbami, podniosła nas na duchu i przywróciła nadzieję, 
że jeszcze Gryfów Śląski wstanie z kolan a zwłaszcza jego przemysł.

Gawęda pod dobrą wróżbą

Jan Wysopal TMG 

Nasza kolekcja tablic z dawnych gryfowskich budynków użyteczności 
publicznej, wzbogaciła się dzięki mieszkance naszego miasteczka pani 
Karolinie Cierlik o oryginalną tablicę z budynku poczty, która została 
zdjęta w latach 60. przy zmianie nazwy „ Poczta Telegraf Telefon” na 
„Poczta Polska”. Tato naszej ofiarodawczyni pracował w telekomunikacji 
i jak mówi pani Karolina - „została nam taka pamiątka i szkoda wyrzucić, 
może gdzieś cieszyć będzie oko w zbiorach”. Dziękując pani Karolinie 
chciałem nadmienić, że posiadamy już tablicę z dawnej gazowni miejskiej 
i drogowskaz „do Gryfowa 7 km”, tak że nasza kolekcja tablic pomału 
rośnie. Dodam jeszcze, że posiadamy w sprzedaży ostatnie 20 sztuk ka-
lendarzy na rok 2017, kto chciałby wspomóc nasze Towarzystwo – zachę-
camy do zakupu. 

Kolekcja się powiększa
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15 listopada w holu przy szkolnej bibliotece Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim została 
otwarta wystawa prac plastycznych Wiktorii Moskalik, uczennicy klasy 1a.

Wiktoria zaprezentowała prace na wysokim poziomie artystycznym. Te-
matem przewodnim wystawy są zwierzęta, twarze, abstrakcja – to autorka 
lubi rysować najbardziej.

Przygotowaniem wystawy zajęła się bibliotekarka Agata Pender, która 
jak zawsze, wśród naszej młodzieży znajdzie osoby utalentowane.

Zapraszam do obejrzenia prac plastycznych wykonanych przez Wiktorię.

30 uczniów Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych im. 
Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim 
i czterech mistrzów szkolących 
weźmie udział w kursie w Cen-
trum Szkoleniowym Techniki Mo-
toryzacyjnej  Bosch w Warszawie. 
Szkolenie odbędzie się w ramach 
projektu: „Podniesienie kwalifika-
cji zawodowych uczniów i nauczy-
cieli w zakresie diagnozowania i 
naprawy pojazdów samochodowych 
w szkołach zawodowych obszaru 
ZIT AJ”

Ze szkoły na szkolenie pojadą 
najlepsi uczniowie kształcący się w 
zawodzie mechanik pojazdów samo-
chodowych z zasadniczej szkoły za-
wodowej oraz technicy leśnicy. 

Firma Bosch przeprowadzi pięć 
szkoleń specjalistycznych w zakresie 
diagnostyki w praktyce z wykorzy-
staniem testera z rodziny KTS, po-
średniego i bezpośredniego wtrysku 
benzyny, diagnostyki nowoczesnych 
układów zasilania silników diesla, 
układów oczyszczania spalin nowo-
czesnych silników diesla.

 Uczniowie odbędą dwutygodnio-
we szkolenia, pierwsi kursanci pojadą do Warszawy w marcu i maju bieżącego roku szkolnego. Szkoła z projektu pozyska również pomoce dydaktyczne.

 Po odbyciu szkoleń specjalistycznych, najlepsi uczniowie zostaną skierowani na staż w Bosch Services zlokalizowanych w Świdnicy, Wałbrzychu, 
Legnicy i Kamiennej Górze, za który otrzymają wynagrodzenie.

Renata Nowak

Uczniowie Zespołu Szkół w Gryfowie Śląskim
przejdą specjalistyczne szkolenie w firmie Bosch

Odkrywamy talenty: 
wystawa Wiktorii



12 KURIER GRYFOWSKI   GRUDZIEŃ 2016

W SP w Gryfowie

W SP w Uboczu

9 listopada w Szkole Podstawowej w Gry-
fowie Śląskim odbył się uroczysty apel z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. W słow-
no-muzycznym montażu przedstawiono naj-
ważniejsze dla historii Polski daty i wydarzenia. 
Wystąpili uczniowie klas 5b, 5c, 6a i 6b. Odpo-
wiedzialnymi za przygotowanie młodzieży byli, 
P. Marta Kowalska, P. Ewa Kasprzak i P. Ma-
ciej Styszyński, który sprawił wraz z ,,Wesołymi 
Nutkami”, że podczas wspólnego wykonywania 
pieśni patriotycznych zadrżały mury szkoły. O 
szczególnie uroczystym nastroju zdecydowały: 
tematyka, stroje apelowe uczniów, kotyliony 
w barwach narodowych oraz biało-czerwone 
kwiaty przygotowane przez oddziały eduka-
cji wczesnoszkolnej. Cieszymy się, że program 
został przyjęty z uwagą i spontanicznością, bo 
przecież historii można się uczyć nie tylko na 
lekcjach tego przedmiotu.

11 listopada odbyły się również gminne 
obchody tego święta, w których nasza szkoła 
była reprezentowana przez Dyrekcję: Panią Ja-
dwigę Hawryluk, Pana Dariusza Zatońskiego 
oraz Samorząd Uczniowski z opiekunem Panią 
Agnieszką Guzy. Występ „Wesołych Nutek” 
przygotował Pan Maciej Styszyński. 

5 grudnia z okazji 91. rocznicy śmierci pa-
trona Szkoły Podstawowej w Uboczu – Włady-
sława Stanisława Reymonta odbyła się uroczy-
stość upamiętniająca to wydarzenie – „Dzień z 
Reymontem”.

Podczas uroczystości odbył się Szkolny Kon-
kurs Literacki dla uczniów klas IV-VI „Włady-
sław Stanisław Reymont – życie i twórczość” 
przygotowany pod kierunkiem Janiny Hrynie-
wieckiej przez uczennice klasy VI – Karolinę 
Bogdziewicz i Julię Wronę – zwyciężczynie 
wojewódzkiego konkursu wiedzy o Reymoncie 
w Bożkowie podczas I Dolnośląskiego Zlotu 
Szkół Reymontowskich.

I miejsce zdobyła klasa VI, którą reprezen-
towali: Karolina Koman i Olaf Kochański, II 
miejsce - klasa IV: Hubert Ciurysek i Seweryn 
Jeziorny, III miejsce – klasa V: Julia Radkiewicz 
i Daria Sieradzka. Uczniowie klas 0-III wzięli 
udział w warsztatach plastycznych „Pejzaże i 
portret Reymonta” prowadzonych przez wy-
chowawczynie klas młodszych: oddział przed-
szkolny przez Danutę Sieradzką, klasa I i III - 
Monikę Maciejko, klasa II - Alicję Celejowską.
Na zakończenie uroczystości głos zabrała dy-

rektor szkoły Anna Pląskowska, która podzię-
kowała nauczycielce języka polskiego mgr Ja-
ninie Hryniewieckiej i uczennicom z klasy VI: 
Karolinie Bogdziewicz, Julii Wronie ,Wiktorii 
Gawlak za przygotowanie „Dnia z Reymontem” 
a wszystkim uczestnikom tego spotkania za po-
stawę godną ucznia Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Stanisława Reymonta.

Dzień z Reymontem i Szkolny Konkurs Literacki

Pluszowy Miś
21 listopada naszą szkołę odwiedził Miś z 

okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. 
Niedźwiadek zabawiał najmłodszych konkur-
sami, bajkami, zagadkami o różnych misiach. 
Wszystkie dzieci przyniosły swoje ulubione 
pluszaki. W rolę misia wcieliła się bibliotekarka 
z filii bibliotecznej w Uboczu Joanna Czerwiec.

6 grudnia naszą szkołę odwiedził Święty Mi-
kołaj. Jak co roku wszyscy zasłużyli na prezenty. 
Przedszkolaki z uczennicami z klasy piątej pod 
kierunkiem Danuty Sieradzkiej powitały gościa 
piosenkami, wierszykami i prezentami. 

Mikołajki

Janina Hryniewiecka

Święto Niepodległości 
w naszej szkole
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I miejsce w województwie 
dla Szkoły w Uboczu

Pod takim hasłem przebiegał w dniach 9-10 
listopada 2016 r. z inicjatywy dr Tadeusza Sam-
borskiego - członka Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego, w Zespole Szkół Agrotury-
stycznych w Bożkowie I Dolnośląski Zlot Szkół 
Reymontowskich, w którym udział wzięła dele-
gacja Szkoły Podstawowej im. Władysława Sta-
nisława Reymonta w Uboczu: Dyrektor szkoły 
i członek Ogólnopolskiej Rady Programowej 
Klubu Szkół Reymontowskich Anna Pląskow-
ska, nauczycielka języka polskiego – Janina 
Hryniewiecka, poczet sztandarowy w osobach: 
Karolina Bogdziewicz, Wiktoria Gawlak, Julia 
Wrona z klasy VI.

Gościem specjalnym zlotu była znakomita 
aktorka scen polskich – Pani Emilia Krakow-
ska. W pierwszym dniu odbył się konkurs li-
teracki, warsztaty kulinarne z udziałem Janiny 
Górnickiej, uczestniczki programu MASTER-
CHEF, warsztaty artystyczne dla wszystkich 
uczestników zlotu oraz dla chętnych wyjazd 
na basen. Pani Emilia Krakowska była prze-
wodniczącą jury konkursu„ Władysław Stani-
sław Reymont – życie i twórczość”, w którym 
uczennice Szkoły Podstawowej im. Władysła-
wa Stanisława Reymonta w Uboczu: Karolina 
Bogdziewicz i Julia Wrona z klasy VI przygo-
towane przez nauczycielkę j. polskiego Janinę 
Hryniewiecką – zajęły I miejsce!

W drugiej części spotkania dr Tadeusz 
Samborski, Pani Emilia Krakowska i Dyrektor 
Szkoły Józef Kochniarczyk wręczali dyplomy 
za udział w Konkursie i I Zlocie. Dyplom dla 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisła-
wa Reymonta w Uboczu za I miejsce w kon-
kursie „Władysław Stanisław Reymont – życie 
i twórczość” i udział w I Dolnośląskim Zlocie 
Szkół Reymontowskich otrzymała dyrektor 
szkoły mgr Anna Pląskowska i uczennice bio-
rące w nim udział, dyplom za reprezentowanie 
szkoły otrzymały uczennice z pocztu sztanda-
rowego oraz dyplom za przygotowanie do kon-
kursu mgr Janina Hryniewiecka.

Dyplom i statuetkę za twórczą postawę i wy-
różniającą pracę na rzecz Ogólnopolskiej Rady 
Programowej Klubu Szkół Reymontowskich od 
prezesa Fundacji Reymonta w Toronto – Ka-
zimierza Chrapki i Członka Zarządu Urzędu 
Marszałkowskiego – dr. Tadeusza Samborskie-
go otrzymała Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
W. S. Reymonta w Uboczu – Anna Pląskowska.

„Serca ludzkie są po to, 
żeby się wzajemnie wspierały”
W. S. Reymont „Komediantka”

92. rocznica przyznania Władysławowi Stanisławowi Reymontowi
 Nagrody Nobla  za powieść „Chłopi” 

 Z okazji tego święta w Szkole Podstawowej im. W. S. Reymonta w Uboczu uczniowie klas IV-
-VI przygotowali pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Janiny Hryniewieckiej program 
artystyczny z udziałem pocztu sztandarowego. Uczniowie śpiewali piosenki ludowe i recytowali 
fragmenty nagrodzonej powieści Reymonta, której prezentację przygotowała nauczycielka biblio-
teki szkolnej Maria Swatkowska. 
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W Gimnazjum
????????????????????????????????????

Ile czarodziejek potrzeba, aby 
zwyczajny spektakl stał się prawdzi-
wą magiczną przygodą? Jedna, trzy 
czy może pięć? Odpowiedzi udziela 
wyjątkowa sztuka teatralna „Wypra-
wa czarownic”, jedna z nielicznych w 
Polsce adaptacji twórczości Terry’e-
go Pratchetta, którą mogliśmy obej-
rzeć 17 listopada 2016 r., kiedy to cała szkoła uczestniczyła w wyjeździe  
do Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Trzy cza-
rownice wyruszają w podróż do mitycznej Genoi, gdzie, odwrot-
nie niż to zazwyczaj w baśniach bywa, nie chcą dopuścić do ślu-
bu księżniczki z księciem. W podróży pełnej zaskakujących zdarzeń i 
spotkań (z Czerwonym Kapturkiem lub Śpiącą Królewną) czarowni-
ce zmieniają zakończenia bajek, a nawet starają się je naprawiać swoimi,  
często zupełnie niemagicznymi sposobami. Uczniowie wychodząc po spekta-
klu, uświadomili sobie, że w bohaterach odnaleźli cząstkę siebie, bo “Wyprawa 
czarownic” to również opowieść o wartościach, które w dzisiejszym świecie 
wydają się nieco zapomniane i lekceważone.

Gryfowskie Gimnazjum to szkoła z tradycjami, której imię zobowią-
zuje do szczególnej pamięci o świętach narodowych. Każdego roku kilka 
uroczystych akademii poświęconych pamięci o przeszłości potwierdza, 
że dbamy o wychowanie patriotyczne gimnazjalistów.

 W listopadzie obchodzimy Rocznicę Odzyskania Niepodległości, 
dlatego 24.11.2016 r. w naszej szkoły zebrali się licznie przybyli go-
ście: przedstawiciele władz państwowych, powiatowych i miejskich, 
kościelnych, delegacje Sybiraków i Kombatantów, dyrektorzy szkół, 
wieloletni przyjaciele szkoły, by wspólnie uczcić 98 rocznicę Odzy-
skania Niepodległości. Na początku wszystkich zebranych powita-
ła Dyrektor Alicja Kownacka, a następnie głos zabrał płk Edward Ja-
kubowski. W swoim przemówieniu wspominał wszystkie rocznice  
o których nie wolno zapomnieć w listopadzie: o powstaniu Unii Euro-
pejskiej, złożeniu prochów nieznanego żołnierza w Warszawie, zdobyciu 
Tobruku, przyjęciu Polski do Rady Europy, a przede wszystkim o pierw-
szych oficjalnych obchodach narodowego Święta Niepodległości -11.11. 
1937 r. 

Ciepło mówił o szkole, imieniu nadanemu placówce, sztandarze, 
Izbie Pamięci, która jest żywą pamięcią o przeszłości, prosił o przyję-
cie różnych pamiątek, które wzbogacą to miejsce, podziękował Dyrek-
cji i nauczycielom za wypracowany system edukacyjny, dobre wyniki 
 w nauce i wychowaniu. Na ręce dyr. Alicji Kownackiej złożył książkę 
„Ocalić od zapomnienia. Kobiety i żołnierze 112 Armii Wojska Polskie-
go, biografie i wspomnienia”, a 27 nauczycielom, w asyście pani Janiny 
Grzywny, dyplomy w podziękowaniu za trud i współpracę z Kombatanta-
mi. Na koniec smutno wybrzmiały słowa pułkownika „że w najbliższych 
latach nie będziemy mieli możliwości wspólnego spotkania na podobnych 
uroczystościach”.

Potem w bardzo poruszającym tonie swoje przemówienie do młodzie-
ży skierował Prezes Oddziału Sybiraków pan Jarosław Trościanko. Mó-
wił o tragicznych losach Sybiraków, którzy nigdy nie tracili nadziei na 
powrót do niepodległej Polski.„ Czcijmy pamięć o tych, którzy polegli za 
wolność Ojczyzny i oddajmy hołd tym, którzy ocaleli”. 

Następnie głos zabrali Burmistrz Gminy i Miasta – pan Olgierd 
Poniźnik, Przewodniczący Rady Powiatu – Daniel Koko, Starosta 
Lwówecki – Marcin Fluder, wszyscy zwrócili uwagę na szczegól-
ne miejsce szkoły i liczne zasługi nie tylko na terenie miasta i gminy.  
Na koniec obecni w auli szkolnej obejrzeli montaż słowno – muzyczny 
przygotowany uczniów i nauczycieli: Marzannę Krawiec i Macieja Sty-
szyńskiego, który zakończył wiersz „Ojczyzna Szopena”.

„Żywi na grób pracy plemion długi Ich sława miłość istnienie nam 
krasi, A z naszych czynów i z naszej zasługi Korzystać będą znów 
zastępcy nasi”
Juliusz Słowacki

Wyprawa gimnazjum na „Wyprawę Czarownic”
Elżbieta Demidow
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II Maraton Zumba Fitness Charytatywnie 
dla Adriana Dróżdża odbył się 19 listopada w 
hali sportowej w Gryfowie Śląskim. Rozpoczął 
się o 16.00 i trwał do 19.00. 

Komitet organizacyjny Maratonu w skła-
dzie:Małgorzata Dereń, Agnieszka Guzy, Do-
rota Wilczyńska, Anna Michalkiewicz – spisały 
się świetnie.

W trakcie Maratonu uczestnicy (bez liczby) 
pomagali Adrianowi Dróżdżowi, choremu na 
czterokończynowe porażenie mózgowe. Ad-
rian mimo,że jest dorosły to nadal potrzebuje 
rehabilitacji, aby być bardziej sprawnym i samo-
dzielnym.

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy bardzo instruktorom Zumba 

Fitness: Katarzynie Kubis (Lubomierz), Mo-
nice Erdmann-Lech (Nowogrodziec), Doro-
cie Wajcfelt (Lubań), Magdalenie Izdebskiej 
(Biala), Magdalenie Kwiatkowskiej-Korczow-
skiej (Lwówek Śląski), Jarkowi Fila (Wrocław) 
Asi Piekarz – za wspaniałe układy taneczne
Pragniem serdecznie podziękować ludziom do-
brej woli, którzy nam pomogli. 
Dziękujemy bardzo: 
Olgierdowi Poniźnikowi – Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski za pomoc w or-
ganizacji maratonu
Bartoszowi Kuświkowi – dyrektorowi MDK w 
Lubaniu za udostępnianie sceny
Małgorzacie Małkowskiej i Dariuszowi Do-
lik TV ŁUŻYCE – materiał w telewizji
Annie Michalkiewicz – dyrektor M-GOK w 
Gryfowie Śląskim – za pomoc w organizacji 
maratonu
Grzegorzowi Baszakowi – za nagłośnienie i 
oświetlenie 

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy pani sołtys Annie 

Wieliczko i wszystkim uczestnikom zaba-
wy andrzejkowej, która odbyła się w Krzewiu 
Wielkim 19 listopada za przekazanie darowizny 
w wysokości 600 zł na rzecz pomocy i ochro-
ny zdrowia Adriana Dróżdża. Kwota została 
wpłacona na konto syna w Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”.                  Wdzięczni rodzice 

Małgorzata i Tomasz Dróżdżowie

Kamilowi Opolskiemu – w podwójnej roli, 
pomoc medyczna i techniczna 
Dawidowi Torbie – pomoc techniczna 
Bożenie Jagiełło – obsługa hali sportowej  
Małgorzacie Traube – obsługa hali sportowej 
Tadeuszowi Lenardowi – obsługa hali sportowej 
Andrzejowi Piotrowskiemu – obsługa hali 
sportowej 
Pawłowi Niebylskiemu – ratownictwo medyczne 
Jackowi Szelidze – pomoc w transporcie  
Pawłowi Rubajowi – za pomoc w fotograficz-
nej dokumentacji maratonu
Siłowni Power Gym, Justynie Stolarz, Annie 
i Dominikowi Korpysom, Annie Sawczak 
Kowalskiej – Supermarket Sawczak, Katarzy-
nie i Andrzejowi Adamowiczom, Januszowi 
Orzełkowi, Michałowi Koniecznemu – ośro-
dek Złoty Sen, Barbarze Pasiak, Beacie Socha 
– Miodowy Gryf, Halinie i Adamowi Kondek. 
Za wolantariat:
Elżbiecie Rakowskiej, Agnieszce Lewandow-
skiej, Ewie Kasprzak, Katarzynie Cymer-
man, Annie Niebieszczańskiej, Agnieszce 
Guzy, Marcie Reimann, Marcie, Aleksan-
drze i Anastazji Więcewicz.
Za upieczenie pysznych ciast:
Edycie Cielickiej, Justynie Stolarz, Agniesz-
ce Guzy, Annie Niebieszczańskiej, Marcie 
Reimann, Agnieszce Zwierzańskiej, Ma-
rzenie Styszyńskiej, Agnieszce Hetel, Ka-
tarzynie Cymerman, Urszuli Madze, Annie 
Kuligowskiej, Agnieszce Spiżewskiej i Pio-
trowi Spiżewskiemu, Danucie Bobrow, An-
nie Walenciak, Bożenie Denisienko, Teresie 
Polesia, Joannie Cabała, Ewie Fedczyszyn, 
Beacie Hryciew-Listwan, Joannie Kuczyń-

Zatańczyli dla Adriana
skiej, Edycie Sokołowskiej, Mieczysławowi 
Ferensowicz, Agnieszce Gumieniak.
 Najmłodszym wolontariuszom:
Julii Dereń, Natalii Kuczyńskiej, Wikto-
rii Wawer, Natalii Obłodeckiej, Magdale-
nie Chłond, Oliwii Wieczorek, Marcelinie 
Wierzbowskiej, Oliwii Czekanowskiej, Klau-
dii Królak, Julii Uzorko, Iwonie Skińskiej.

Zebraliśmy kwotę 3899,99 zł. Zebrane pie-
niądze w całości zostały przeznaczone na udział 
Adriana w turnusie rehabilitacyjnym w termi-
nie 21.11.-03.12.2016. Zbiórka została prze-
prowadzona przez Fundację Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą” z siedzibą przy ul. Łomiańskiej 5, 
01-685 Warszawa, decyzją MAC zezwalają-
cej na organizację zbiórki – nr 2016/ 699/OR 
na podstawie zezwolenia nr 368/2016/699/OR 
wydanego przez fundację Dzieciom „Zdążyć z 
Pomocą”.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy 
włączyli się do naszej akcji.
Mamy nadzieję, że o nikim nie zapomnieliśmy, 
jeśli stałoby się tak to prosimy o wybaczenie. 
Dziękujemy bardzo.

Małgorzata i Tomasz Dróżdżowie



16 KURIER GRYFOWSKI   GRUDZIEŃ 2016

3 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył się świątecz-
ny jarmark. Przepiękne i zapewne pyszne, własnoręcznie robione pierniki, 
bombki, aniołki, mikołajki, ale też perfumy, biżuteria, ciepła odzież, czy 
skóry, to tylko niektóre z wyrobów, które można było kupić w M-GOK-u.  
Wśród sprzedających byli przybysze z Bolesławca, czy Lwówka Śląskie-
go, ale także z rodzimego Gryfowa Śl., czy sąsiedniej Wieży.

Źródło: lwowecki.info

Kiermasz świąteczny w M-GOK
Wernisaż rysunku Aleksandry Sip był ostatnim tegorocznym akcentem 

artystycznym bibliotecznej galerii ECKI. Pochodząca z Kudowy Zdroju, a 
od trzech lat mieszkająca w naszym mieście artystka, zaprezentowała po raz 
pierwszy swoją twórczość gryfowskiej publiczności. Goście docenili talent 
Oli, wystawa zebrała doskonałe recenzje. Wszystkich tych, którzy nie mogli 
uczestniczyć w wernisażu zapraszamy serdecznie do obejrzenia wspaniałych 
portretów autorstwa Oli Sip, w godzinach pracy biblioteki publicznej.

Ola rysuje (pięknie)

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, 

że wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 
oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, 
dzierżawę w roku 2016 znajdują się na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz 
na stronie internetowej www.gryfow.pl i www.bip.gry-
fow.pl na zakładce nieruchomości. 
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EKSPRESOWE 
NAPRAWY PROTEZ
 DENTYSTYCZNYCH

Rząsiny 87, 
Tel. 794-090-866

Minęły ponad 3 miesiące od śmierci 20 wrze-
śnia naszej koleżanki sołtys wsi Ubocze Marze-
ny Herdzik. Była wielkim społecznikiem, nigdy 
nie ustępowała w swoich postanowieniach, za-
wsze optymistycznie nastawiona do życia, była 
wzorem dla nas do naśladowania. Swoją funk-
cję sołtysa pełniła w latach 2010-2015, wła-
śnie w tym czasie zasłynęła jako organizatorka 
akcji powodziowej we wsi oraz profesjonalnie. 
12 grudnia 2012 r. Burmistrz Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski nadał jej tytuł „Społecznik Roku 
2012 Gminy i Miasta Gryfów Śląski”. Marze-
na Herdzik brała udział w licznych imprezach 
szkolnych oraz turnieju piłki nożnej o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy w roku 2014, skąd 
pochodzi prezentowane zdjęcie. Cześć jej pa-
mięci. 

30 października zakończyły się rozgryw-
ki piłkarskie w 3 grupie klasy B. Brały w niej 
udział dwie drużyny z naszej gminy. Rolnk 
Rząsiny na półmetku  rozgrywek zajął 5 miej-
sce z dorobkiem 15 punktów, zaś Zryw Ubocze 
8 pozycję -odnosząc 1 zwycięstwo, 3 remisy i 5 
porażek oraz strzelając 18 bramek i tracąc 36. 
Dorobek nie jest najlepszy, ale Zryw debiutuje 

Czas pożegnań...

... i czas podsumowań

w rozgrywkach po 5 latach posuchy, ponad-
to musiał rozgrywać swe mecze na boisku w 
Gryfowie. Wielu niedoświadczonych, młodych 
graczy dopiero rozpoczyna swą karierę, a na 
sukcesy muszą cierpliwie poczekać. Klub bo-
ryka się z problemami finansowymi, co prawda 
Urząd Miasta zapewnił startowe, lecz na mecze 
piłkarze podróżują swoimi autami, piorą sami 

umorusane koszulki i składają się na sędziów. 
Mimo tego jesteśmy zadowoleni, że tworzymy 
drużynę- rodzinę a wiosną będziemy rozgrywać 
mecze w Uboczu i niech się wszyscy boją trud-
nego terenu, tak jak było kiedyś. 

Dziękuję wszystkim za pomoc i proszę o więcej.
Marek Baszak  

Bardzo miło wspominamy Festiwal Filmów Komediowych w Lubo-
mierzu. Co roku, podczas tej filmowej imprezy Gryfowska Kapela Po-
dwórkowa prezentuje swoje muzyczne umiejętności. Tu z Henrykiem 
Talarem – aktorem filmowym i teatralnym.

Wspomnienie z festiwalu

Mieszkaniec Gryfowa Śląskiego Mietek Żuk w 1977 r. założył zespół 
muzyczny grający w tak zwanym wówczas stylu młodzieżowym. Zespół 
nie miał sprecyzowanej nazwy, mimo to był dość dobrze znany. Często 
grywał w gryfowskim klubie NOT (późniejszy Chemik). Zespół grał do 
1980 r. w składzie: od lewej: Mietek Żuk- gitara basowa, Henryk Dziama 
– klawisze, Zbyszek Gut – gitara solowa, Edek Dziama – bębny, gitara.

Był taki zespół...
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Sandra poleca
Książka na grudzień
„Tak niewiele jest pozytywnych wiadomo-
ści, że powinniśmy pokazywać... nie, po-
winniśmy eksponować dobro, kiedy tylko 
nadarza się okazja. Możemy przypomnieć ludziom, 
że w świecie – także w naszym mieście – jest wiele 
dobrych uczynków.”

JASON F. WRIGHT
SZCZĘŚCIĘ DO WZIĘCIA

Czytaliście kiedyś książkę, która zrewolucjonizo-
wała Wasze podejście do świata i przy okazji zmieniła 
Was samych? Ja dotychczas na takową nie trafiłam, 
dopóki nie sięgnęłam po „Szczęście do wzięcia”.

   Tytuł ten to coś więcej niż zwyczajna historyjka 
jakich wiele, to książka, która w Stanach Zjednoczo-
nych rozpoczęła jedną z najpiękniejszych świątecznych 
tradycji – Christmas Jars. Amerykanie zbierają drobne 

pieniądze do słoiczków, które przed Bożym Narodzeniem przekazują potrze-
bującym. Szczerze mówiąc, sama zastanawiałam się co takiego musi mieć w 
sobie książka, by poruszyć tylu ludzi i pojęłam to dopiero po jej przeczytaniu... 
     Główną bohaterką powieści jest Hope – dziewczyna, która w swoim życiu 
przeszła wiele i jest idealnym przykładem na to, że nigdy nie wolno tracić 
nadziei. Zaraz po urodzeniu została porzucona przez matkę pod stolikiem 
w jednej z restauracji, los sprawił, że znalazła ją Louise – poczciwa kobie-
ta w średnim wieku. Przez lata ich więź przybiera na sile by po dwudziestu 
trzech przejść prawdziwą próbę – chorobę adopcyjnej mamy. Mimo długiej 
i męczącej walki, kobieta odeszła, a Hope, w wieku dwudziestu czterech lat, 
została sama. Dziewczyna nie zostawiła sobie czasu na żałobę i od razu rzu-
ciła się w wir pracy, jako młoda, ambitna dziennikarka marzyła o tym, by 

Po tragicznych wydarzeniach związanych z chorobą i śmiercią Marty 
Miłan członkowie zespołu RAMP postanowili zamknąć projekt i kon-
tynuować przygodę z muzyką w nowym zespole pod nazwą LakisBand.

Zespół działał w latach 2005-2013.
W latach 2005-2010 występował w pięcioosobowym składzie:
Marzena Miłan – śpiew, instrumenty perkusyjne „przeszkadzajki”
Ryszard Cieślik – gitary, banjo, keyboard, śpiew
Artur Lewandowski – syntezator, keyboard, śpiew
Mirosław Bujak – gitara basowa
Piotr Jaworski – perkusja, instrumenty perkusyjne „przeszkadzajki”

Rozbudowane instrumentarium (gitara elektryczna, 12 strunowy 
elektroakustyk, banjo, syntezator, keyboard, akordeon, gitara basowa, 
perkusja akustyczna, perkusja elektroniczna, dzwonki chromatyczne, 
tamburyno, marakasy i inne „przeszkadzajki”) pozwalało grać dynamicz-
ną muzykę „na żywo”. Granie "na żywo" to zabawa muzyką. Czerpaliśmy 
dużą radość z grania. LakisBand był jednym z nielicznych zespołów w 
tym okresie grających w ten sposób. 

Ciekawostką jest historia o tym, jak w 2010 r. zespół zagrał wesele we 
Francji organizowane przez obywateli Belgii. Muzyka grana „na żywo” w 
tym regionie była czymś niespotykanym. Dynamiczne granie zjednoczy-
ło w pląsach nieśmiałe „międzynarodowe” wesele. Goście z niedowierza-
niem patrzyli na „wyczyny” zespołu. 

Rok 2011 przyniósł kolejną zmianę składu zespołu i do roku 2013 ze-
spół LakisBand występował w składzie:
Marzena Miłan – śpiew, instrumenty perkusyjne „przeszkadzajki”
Ryszard Cieślik – gitary, banjo, keyboard, śpiew
Krzysztof Makowski – syntezator, keyboard, śpiew
Piotr Jaworski – perkusja, instrumenty perkusyjne „przeszkadzajki”

Niestety członkowie zespołu rozjechali się w poszukiwaniu „lepszego 
życia” i projekt został zawieszony. Być może jednak jeszcze kiedyś usły-
szymy o zespole LakisBand. 

LakisBand – projekt, który powołała do życia śmierć cd.

Skład z okresu 2005-2010

Skład z okresu 2011-2013

jest artykuły trafiały na pierwszą stronę, jednak szybko okazało się, że przed 
nią jeszcze długa droga. Na domiar złego, w Boże Narodzenie ktoś włamał 
się do jej mieszkania. Załamana Hope wyszła by zaczerpnąć powietrza, a po 
powrocie znalazła słoik wypełniony pieniędzmi. Od razu postanowiła od-
kryć, kto stoi za tajemniczymi słoiczkami, a później... napisać o tym reportaż.  
Czy dla materiału na pierwszą stronę zdecyduje się zdekonspirować dobro-
czyńców? Tego Wam nie zdradzę, ale mogę Was zapewnić, że rozwiązując 
tę zagadkę Hope przeżyje wspaniałą przygodę, pozna cudownych ludzi i na-
uczy się, że dla osiągnięcia własnych celów, nigdy nie można wykorzystać 
zaufania drugiej osoby.

 Ciężko opisać słowami uczucia towarzyszące tej lekturze. Zawsze wie-
rzyłam w moc słowa pisanego, ale nie sądziłam, że może mieć aż tak wielką 
siłę oddziaływania. Ta książka naprawdę budzi najgłębsze uczucia i wraca 
wiarę w drugiego człowieka. „Szczęście do wzięcia” to nadzwyczaj wzru-
szająca historia, która sprawiła, że wielokrotnie miałam zaszklone oczy, ale 
przede wszystkim uczy Nas jednej z najważniejszych życiowych lekcji, a mia-
nowicie, że dobro zawsze wraca i trzeba w to wierzyć.

Książka jest absolutnie magiczna i polecam ją każdemu, jest to również 
wspaniały prezent, więc jeśli zastanawiacie się czym obdarować bliskich z 
okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, to już wiecie;) bardzo waż-
ny...
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Informujemy, że prowadzone są zapisy na Wieczerzę Wigilijną dla 
SENIORÓW, zostanie zorganizowana 22 grudnia br. (czwartek) o go-
dzinie 15.00 w M-GOK przy ul. Kolejowej 33. 

***
INFORMUJEMY, ŻE PROWADZONE SĄ ZAPISY 

NA WYJAZDY ORGANIZOWANE 
PRZEZ PKPS W ROKU 2017:

Wczasy - Mrzeżyno - Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „SUS TRA-
VEL” z zabiegami. Termin: 06.05.2017 - 20.05.2017 /14 noclegów, 15 
dni/, Koszt: 1.240 zł od osoby.

***
Boże Ciało w Zakopanem w terminie 10.06. - 18.06 /9 dni, w tym 2 
noclegi w Krakowie, pełny koszt to 900 zł od osoby;

***
Wyjazd pielgrzymkowy do Lichenia i Torunia 7-8 lipca 2017 w cenie 170 
zł/osoba;

***
Wczasy – Piramida w Mrzeżynie z basenem zewnętrznym z zabiegami w 
terminie od 12.08.2017 do 22.08.2017 /11 dni, 10 noclegów/ koszt 1.190 
zł od osoby;

***
XVIII Pielgrzymka osób niepełnosprawnych do Krzeszowa 02.09.2017 
(sobota) Koszt – 20 zł;

***
Wczasy - Międzywodzie w Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjnym „SUS 
TRAVEL-VARSOWIA” z zabiegami (15 dni, 14 noclegów) w terminie 
23.09.2017 - 07.10.2017, koszt 1.170 zł od osoby;

ZAPISY SĄ PROWADZONE W KLUBIE SENIORA 
W GODZINACH OTWARCIA. 

Przy zapisie obowiązuje przedpłata w kwocie 200 zł od osoby. Można płacić 
w ratach w Klubie Seniora w Rynku. Tel. 669-835-570. – Stanisław Dasiak.

Nasze przedszkole przy współpracy Komendy Policji oraz Biblioteki 
Publicznej w Gryfowie Śl. zorganizowało 25 listopada obchody Dnia 
Pluszowego Misia. Wykorzystując misia, jako ulubioną postać bajkową, 
dzieci przygotowały inscenizację oraz scenki przestrzegające przed nie-
prawidłowym zachowaniem się w różnych sytuacjach.

Policjanci w towarzystwie maskotki lwa, pomogli rozwiązać „śledz-
two” w sprawie poszkodowanego misia, który był bohaterem wiersza: 
„Kto misiowi urwał ucho?”, a w jego rolę wcieliła się pani Jolanta Ku-
czyńska. Komendant Komisariatu Policji w Gryfowie Śl. nadkom. Woj-
ciech Czafurski czytał dzieciom bajkę o „Wilku i siedmiu koźlątkach”. 
Przedszkolaki oprócz wesołej zabawy miały możliwość utrwalenia zasad 
bezpieczeństwa oraz przypomnienia numerów alarmowych.

Dziękujemy zaproszonym gościom za przybycie i aktywny udział. 

Dzień Misia w Przedszkolu

Grupa „Zajączki”, którymi opiekują się panie Melisa Jakubowska, 
Daria Jarkowiec oraz Aneta Szeliga, 18 listopada uroczyście obiecywała 
przestrzegać zasad panujących w przedszkolu. Dzieci zdobyły serca ro-
dziców, opiekunów pięknym śpiewaniem, tańcami i recytowaniem wier-
szyków! Witamy w gronie Przedszkolaków!

Kamila Zajączkowska

Pasowanie Zajączków na przedszkolaków

6 grudnia tradycyjnie, jak co roku mieliśmy okazję gościć w naszym 
przedszkolu szczególną osobę – Mikołaja. Dzieci z grupy „Muchomor-
ki” przygotowały specjalnie na tę okoliczność przedstawienie. W miłej i 
radosnej atmosferze spędziliśmy ten czas pełen zabawy, pląsów i śpiewu.
Były także indywidualne rozmowy z Mikołajem.

Ponieważ wszystkie dzieci były w tym roku bardzo grzeczne, to żadne 
nie dostało rózgi, tylko prezenty. Dziękujemy Mikołajowi za odwiedziny 
i zapraszamy z rok.

Mikołaj w przedszkolu

PKPS informuje
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4 grudnia Zarząd Szkółki Piłkarskiej UKS 
Gryfów zorganizował dla dzieci trenujących w 
klubie mikołajki ,w których także uczestniczyli ro-
dzice. Podczas imprezy trwającej ponad 3 godziny 
rodzice ze swoimi pociechami brali udział w wielu 
konkurencjach rekreacyjno-sportowych. Odbył 
się również mecz „Gwiazdy UKS – Młodziki ze 
Szkółki Piłkarskiej UKS. Swoją obecnością za-
szczycili nas byli zawodnicy UKS, którzy obecnie 
grają już w innych klubach (Mateusz Czerwiński 
– obecnie reprezentuje barwy ŚLĄSKA Wrocław, 
Mateusz Baszak – obecnie zawodnik trzecioligo-
wej OLIMPII Kowary oraz Adrian Schonung 
zawodnik klubu GRYF Gryfów Śląski). Mikołaj-
ki otworzył prezes UKS Wojciech Matusewicz, 
który wspólnie z wiceprezesem Krzysztofem 
Karaczunem, wręczał pamiątkowe-limitowane 
szaliki klubowe. Oczywiście nie zabrakło Świę-
tego Mikołaja, który rozdał wszystkim paczki 
oraz pasował najmłodszych zawodników na pił-
karzy. Zarząd składa podziękowania wszyst-
kim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia 
imprezy mikołajkowej oraz rodzicom, którzy 
upiekli ciasto na tę uroczystość. Dziękujemy 

Zarząd Klubu UKS Gryfów Śląski 14 listopada zorganizował wyjazd 
na mecz towarzyski Polska -Słowenia. Ponad 50 osób z naszego klubu 
(zawodnicy i rodzice) kibicowali we Wrocławiu naszym zawodnikom. 
Pomimo mroźnej pogody, atmosfera na trybunach była gorąca i chyba 
nikt nie żałował, że pojechał.

Przed meczem byliśmy w McDonaldzie, a po meczu wybieraliśmy naj-
lepiej ubranych kibiców z naszej grupy. W konkursie tym wygrała para: 
Paweł Kozubek i Łukasz Kozubek. Wyróżniona została też para: Krzysz-
tof Rogala i Oliwier Rogala. Nagrody wręczymy podczas spotkania mi-
kołajkowego. Wróciliśmy do Gryfowa około godziny 2 w nocy. Pomimo 
późnej godziny wszyscy byli zadowoleni i już planujemy kolejny wyjazd 
na mecz naszej reprezentacji. Dziękujemy naszym najmłodszym zawod-
nikom za wspaniały doping.

Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy Akademii Piłkarskiej 
Gryfów Śląski w dwóch turniejach, których organizatorem była właśnie  
Akademia Piłkarska. Zawody były zorganizowane w dwóch dniach 26-
27.11 w hali szkoły podstawowej. W każdym z turniejów wystartowało 
po 8 drużyn.
Wyniki turniejów:
Rocznik 2006 I miejsce – Czarni Żagań, II miejsce – Akademia Pił-
karska Gryfów Śląski 2006, III miejsce – Akademia Piłkarska Gryfów 
Śląski 2007
Rocznik 2007 I miejsce – Łużyce Lubań, II miejsce – Akademia Piłkar-
ska Gryfów Śląski, III miejsce – Akademia Piłkarska Zgorzelec

Warto dodać, iż indywidualnymi nagrodami zostali nagrodzeni: Da-
mian Lewandowski – najlepszy bramkarz, Miłosz Listwan – najlepszy 
strzelec, Kacper Gajewski – najlepszy zawodnik turnieju. Zarząd Aka-
demii dziękuję rodzicom oraz administracji hali za pomoc w organizacji 
turnieju. Przypominamy, iż w dalszym ciągu prowadzimy nabór dzieci z 
rocznika 2008 – 2010. Chętnych zapraszamy.

Mikołajki Szkółki Piłkarskiej UKS Gryfów Śl.

też panu Dawidowi Torbie za udostępnienie 
nagłośnienia. Oczywiście składamy serdeczne 
dzięki wszystkim sponsorom Mikołajek 2016. 
Szkółka piłkarska zaprasza wszystkie dzieci i 
młodzież do aktywnego spędzania czasu uczest-
nicząc w grach i zabawach w naszym klubie- 

zapisy 365 dni w roku. Miło nam poinformować, 
iż nasze wszystkie grupy spędzą aktywnie czas w 
grudniu 2016 i styczniu 2017, uczestnicząc w licz-
nych turniejach, których będzie ok. 20. Turnieje 
odbędą się m.in. w Czechach. 

Zarząd UKS

Szkółka Piłkarska UKS Gryfów kibicowała reprezentacji Polski we Wrocławiu

Turnieje drużynowe

PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja i pracownicy M-GOPS w Gryfowie Śl. dziękują sołtysowi  
Janowi Augustowi za przekazanie 6 paczek mikołajkowych oraz  
Radzie Sołeckiej wsi Proszówka za przekazanie 11 paczek mikołajko-
wych. Za okazane wsparcie i wielkie serce serdecznie dziękujemy.


