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Tradycyjnie, 6 grudnia w naszej szkole odbył się wyjątkowy sportowy 
konkurs pt. „Bieg Mikołajkowy”. Uczniowie z naszej szkoły i z innych 
szkół zmierzyli swoje siły podczas wspólnego biegu prowadzonego przez 
niezwykłych i wysportowanych Mikołajów, którzy tego dnia zamienili 
swoje sanie na motocykle. Uczestnicy zostali podzieleni na wiek i płeć. 
Każdy śmiałek, który wziął udział w  Biegu otrzymał czapkę Świętego 
Mikołaja, pamiątkowy dyplom oraz medal. Sportowcy, którzy stanęli na 
podium otrzymali dodatkowe imienne dyplomy i medale. Każdy gość 
mógł się poczęstować słodką bułką i gorącą herbatą.

W tym roku razem z nami bawili się uczniowie ze Szkół Podstawo-
wych w Siedlęcinie, Rząsinach, Gryfowie Śląskim, uczniowie z Gimna-
zjum w Gryfowie Śląskim oraz sportowcy z SL GKS „Olsza” Olszyna.

Serdecznie dziękujemy Annie Michalkiewicz, dyrektor Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim za poprowadzenie 
imprezy. Bardzo dziękujemy sponsorom, którzy nieodpłatnie zaopatrzy-
li nas w poczęstunek i nie tylko: 1. Główny sponsor Firma „El-stan” 
Stanisław Fronc; 2. Cukiernia – Stanisława Czernik; 3. Piekarnia 
– Mirosława i Jerzy Horbaczowie; 4. Zakład Piekarniczo-Cukierni-
czy Krasucki; 5. Piekarnia – Grzegorz Kownacki; 6. Piekarnia – Julia 
i  Wiesław Wnukowiczowie; 7. Rada Rodziców przy Szkole Podsta-
wowej im. W.  S. Reymonta w Uboczu; 8. Serwis Ogumienia Robert 
Pląskowski; 9. Firma Handlowo-Usługowa Skład Opału Lwówek Ślą-
ski Mirosław Kuźniarz; 10. Zofia i Zbigniew Chomontowie; 11. Mi-
chał Pląskowski, Patryk Kosztowny – absolwenci Szkoły Podstawowej 
w Uboczu; 12. Paweł Kaczmar – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Ubo-
czu.

Niezwykle gorąco dziękujemy Rodzicom, którzy tego dnia wsparli nas 
swoją obecnością i pomocą podczas Biegu, a także przepysznymi ciastami: 
Michał i Ewa Majchrowscy, Jolanta Sieradzka, Beata Ścigan, Danu-
ta Świdnicka, Urszula Koman, Klaudia Cymerman, Patrycja Tuńczyk, 
Elżbieta Basza, Karolina Kowalczyk, Joanna Barszczowska, Justyna 
Radewka. Dziękujemy bardzo Katarzynie Romanowskiej za udzielanie 
fachowej pomocy medycznej.

Serdecznie dziękujemy Funkcjonariuszom Komendy Powiatowej 
Policji w Gryfowie Śląskim, Straży Miejskiej w Gryfowie Śląskim 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim za organizację 
ruchu na drodze podczas Biegu. Dziękujemy sekretarzowi Jerzemu An-
drzejczakowi za obecność i przekazanie nagród razem z dyrektor Anną 
Pląskowską zwycięzcom Biegu.Dzięki WAM ten dzień był cudownym 
wydarzeniem. Dziękujemy!!!
WYNIKI BIEGÓW:
2012 i młodsi – 100 m
Dziewczęta: 1. Ewelina Bieniek – SP Ubocze; 2. Martyna Aleksandro-
wicz – SP Ubocze.

Rocznik 2011 – 100 m
Dziewczęta: 1. Oliwia Ługowska – SP Siedlęcin; 2. Dominika Kowalska 
– SP Ubocze.
Chłopcy: 1. Bartłomiej Zawada – SP Siedlęcin; 2. Miłosz Sodolski – SP 
Ubocze; 3. Nikodem Gromala – SP Siedlęcin.

Rocznik 2010-2009 – 300 m
Dziewczęta: 1. Estera Krzywy – SP Siedlęcin; 2. Kalina Trytek – SP Sie-
dlęcin; 3. Dominika Anioł – SP Rząsiny.
Chłopcy: 1. Piotr Jezioro – SP Rząsiny; 2. Kamil Gromala – SP Siedlęcin; 
3. Sebastian Cymerman – SP Ubocze.

Rocznik 2008-2007 – 500 m
Dziewczęta: 1. Karolina Dyjak – SP Gryfów Śl.; 2. Julia Zwierzańska – 
SP Ubocze; 3. Aleksandra Borowiec – SP Siedlęcin.
Chłopcy: 1. Kacper Żegota – SP Siedlęcin; 2. Piotr Barszczowski – SP 
Ubocze; 3. Mateusz Wolak – SP Rząsiny

Rocznik 2006-2005 – 1000 m
Dziewczęta: 1. Maja Ferensowicz – SP Gryfów Śl.; 2. Marta Marchewka 
– SP Siedlęcin; 3. Wiktoria Nowakowska – SP Gryfów Śl.
Chłopcy: 1. Marceli Krzywy – SP Siedlęcin; 2. Kajetan Dusznik – SP 
Siedlęcin; 3. Dawid Henig – SP Gryfów Śl.

VIII Ogólnopolski Bieg Mikołajkowy 
w Szkole Podstawowej im. W. S. Reymonta w Uboczu

Rocznik 2004 – 1000 m
Dziewczęta: 1. Aleksandra Guzowska – SP Siedlęcin
Chłopcy: 1. Mateusz Franczak – SL GKS OLSZA Olszyna; 2. Mateusz 
Kaliński – SP Gryfów Śl.; 3. Błażej Zub – SP Gryfów Śl.

Rocznik 2003-2002 – 1000 m
Dziewczęta: 1. Oliwia Ferensowicz – Gimnazjum Gryfów Śl.
Chłopcy: 1. Miłosz Aleksandrowicz, 2. Tomasz Romanowski, 
3. Emilian Cybulski – wszyscy zawodnicy z Gimnazjum Gryfów Śl.

Monika Maciejko, Alicja Celejowska, Paweł Kaczmar
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Przedostatni miesiąc mijającego roku był 
dla gryfowskich seniorów czasem obfitującym 
w atrakcyjne wydarzenia. 22 listopada senio-
rzy wzięli udział w wykładach w Instytutach 
Archeologii, Pedagogiki oraz Psychologii. 
Głównym celem ostatniego modułu projektu 
było włączenie osób starszych do uczącej się 
wspólnoty akademickiej poprzez uczestnictwo 
słuchaczy partnerskich uniwersytetów w zaję-
ciach akademickich, mieszczących się w stałej 
ofercie dydaktycznej jednostek Wydziału Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Dodatkową atrakcją był przy-
gotowany dla nas spacer z przewodnikiem po 
Ostrowie Tumskim.

Dwa dni później wspólnie podsumowa-
liśmy współpracę uczestnicząc w konferencji 
podsumowującej projekt UTW: „Uczyć- Two-
rzyć – Wspierać”. Projekt, który realizowaliśmy 
od kwietnia w gronie siedmiu Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku z Dolnego Śląska w partner-
stwie z UTW w Uniwersytece Wrocławskim, 
a który uzyskał dofinansowanie w ramach pro-
gramu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego p.n. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku” w 2017 roku. W monumentalnych 
przestrzeniach Sali Oratorium Marianum Uni-
wersytetu Wrocławskiego spotkali się wszyscy 
partnerzy projektu oraz zaproszeni goście. m.in. 
prof. dr hab. Ryszard Cach – Prorektor ds. Na-
uczania Uniwersytetu Wrocławskiego, Małgo-
rzata Zawada – Radna (Urząd Miasta Wrocła-
wia) i członek Wrocławskiej Rady ds. Seniorów, 
Robert Pawliszko- Dyrektor Wrocławskiego 
Centrum Seniora, prof. dr hab. Maria Straś 
– Romanowska (UWr, DSW) oraz Olgierd 
Poniźnik – Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski. I my. Gryfowski Uniwersytet III Wieku. 
Najmłodszy wśród dolnośląskich organizacji.

Nasi przyjaciele z Wrocławia dali nam 
niesamowite wsparcie merytoryczne ale teraz 
czas na naszą lokalną aktywność. Serdecznie 
zapraszam członków Gryfowskiego UTW, 
sympatyków oraz wszystkie osoby pragnące 
uczestniczyć aktywnie lub wspierać działania 
na rzecz seniorów na spotkanie. Spotykamy się 
4 stycznia o godz. 14.00 w siedzibie Organizacji 
Pozarządowych w gryfowskim ratuszu (wejście 
od postoju TAXI). 

Kierownik gryfowskiego UTW
 Anna Michalkiewicz

Czas dla seniorów
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Wigilia dla seniorów
Informujemy, że Wieczerza Wigilijna dla SENIORÓW, zo-

stanie zorganizowana 20 grudnia (środa) o godzinie 15.00 w M-
-GOK przy ul. Kolejowej 33a.

***
Informacja o wyjazdach 

organizowanych przez PKPS w roku 2018
Wczasy wypoczynkowe i wypoczynkowo-rehabilitacyjne w roku 

2018 będą organizowane w następujących miejscowościach:
I. Wycieczka 6 dniowa do Czech w terminie od 21.05.2018 do 
26.05.2018 w cenie 770 zł od osoby. W cenie transport autokaro-
wy, zakwaterowanie Hotel*** Harachov, pełne wyżywienie, wy-
cieczki z przewodnikiem m.in. Praga, Liberec, Jablonec n/Nysą, 
wieczorek przy muzyce na żywo, ognisko itp.
II. Międzywodzie – Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny SUS 
TRAVEL VARSOWIA; w terminie:16.06.2018 - 30.06.2018 /14 
noclegów/, 10 dni zabiegowych w cenie: 1590 zł;
III. Dwudniowa Pielgrzymka na Jasną Górę w Częstochowie 
w terminie 18/19 lipiec 2018 r. w cenie 190 zł od osoby.
IV. GRZYBOWO OW SZEKLA w terminie od 19.08.2018 do 
29.08.2018 /10 noclegów/ w cenie 1100,00 zł.
V. Pielgrzymka osób niepełnosprawnych do Krzeszowa 1 września 
2018 r. Koszt w kwocie 20 zł od osoby.
VI. PIRAMIDA SUS TRAVEL MRZEŻYNO w terminie od 
08.09.2018 do 22.09.2018 /14 noclegów/ 10 dni zabiegowych 
w cenie 1400 zł od osoby.

W każdym przypadku wczasów w cenę jest wliczony transport, 
noclegi w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, 

wyżywienie, program fakultatywny, zabiegi rehabilitacyjne, 
wycieczka, wieczorek, ognisko, ubezpieczenie NW.

VII. Zapisy będą prowadzone od listopada br. w Klubie Seniora, 
przy zapisie obowiązuje przedpłata w wysokości 200 zł od osoby, 
na pielgrzymkę do Częstochowy 50 zł. Całość należy wpłacić na 
miesiąc przed planowanym wyjazdem
VIII. Z wyjazdów mogą korzystać wyłącznie osoby należące do 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z opłaconą składką człon-
kowską (20 zł rok). IX. Ilość miejsc ograniczona.

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego 
 Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stanisław Dasiak

Mieliśmy zaszczyt wziąć udział w koncercie Zaczarowane Święta 
w  Jeleniej Górze. Grupa Mocnych zaprezentowała swoje umiejętności 
wokalne śpiewając pastorałkę "Chojka", a Patryk Kudła wystąpił na jed-
nej scenie razem z Beatą Kozidrak i zespołem Bajm. Był to wieczór pełen 
wzruszeń i radości, ale także nadziei na to, że osoby niepełnosprawne 
zostaną wreszcie zauważone i będą traktowane jak pełnowartościowi 
członkowie społeczeństwa. Udział w koncercie nie byłby możliwy gdyby 
nie starania naszej kochanej Marceli Tyki, pomocy Ani Michalkiewicz, 
Marzeny Wojciechowskiej, zaangażowania wspaniałych Rodziców oraz 
wsparcia sponsorów.

Izabela Mikołajczyk

Serdecznie dziękujemy szacownym sponsorom, którzy wsparli udział 
Mocnych w koncercie Zaczarowane Święta. 

Szczególnie dziękujemy: burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi, Ja-
nuszowi Niebieszczańskiemu- Firma Abi-Pol, Fundacji OPTIMO-MO-
DO z Jeleniej Góry, Januszowi Gajczykowi -–Firma JMR Trans z Gry-
fowa Śląskiego, Izabeli Borkowskiej-Barnaś – Firma Balloon Expedition 
z Ubocza, Zarządowi LGD- Partnerstwo Izerskie oraz senatorowi RP 
Rafałowi Ślusarzowi. 

Mocni z Gryfowa 
na Zaczarowanych Świętach

Polski Komitet Pomocy Społecznej
ZARZĄD MIEJSKO-GMINNY W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

59-620 Gryfów Śląski ul. Rynek 1 
tel./fax. 75/78-12-662; 669-835-570
Konto: PKO BP O/Gryfów Śląski 

Nr 41 1020 2124 0000 8802 0067 2188 
OGŁOSZENIA PKPS – KLUB SENIORA
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Z ogromną radością przekazujemy naszemu społeczeństwu wiado-
mość, że Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Zakład Pielęgnacyjno-Opie-
kuńczy w Gryfowie Śląskim otrzymał sprzęt medyczny od Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. W darze serca otrzymaliśmy następujące 
urządzenia:
- 20 nowoczesnych łóżek + szafki, - 5 wózków inwalidzkich
- 1 podnośnik, - 4 inhalatory, - 2 aparaty EKG, - 1 fotel kąpielowy – prysz-
nicowy, - 1 aparat AccuVein (skaner naczyń - do lokalizacji żył krwiono-
śnych).

Dla całego personelu jak i dla naszych podopiecznych jest to nieoce-
niona pomoc. Ponadto, składamy serdeczne podziękowania za wsparcie 
rzeczowe – dla wszystkich darczyńców, wolontariuszom – za serce i do-
broć. Życzymy pięknych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i samych 
dobrych dni w nadchodzącym 2018 roku. 

Personel i podopieczni ZOL i ZPO Szpitala w Gryfowie Śląskim

Zapraszamy
na Finał WOŚP

M i e j s k o - G m i n n y 
Ośrodek Kultury w Gry-
fowie Śląskim będący 
jednocześnie Sztabem 
26.Finału już dziś za-
prasza na Finał WOŚP 
w  Gryfowie Śląskim, 
który odbędzie się w nie-
dzielę 14 stycznia 2018 
r. w siedzibie M-GOK 
przy ul. Kolejowej 33a. 
Celem nadchodzącego 
wydarzenia jest zbieranie 
środków pieniężnych „Dla wyrównania szans w leczeniu 
noworodków”. Wkrótce podamy więcej szczegółów co do 
finałowych działań. Bądźcie z nami!!!

Dar WOŚP dla Gryfowa
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OGŁOSZENIE 
O WYKAZACH

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Ślą-
ski informuje, że wykazy nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży, 
oddania w użytkowanie wieczyste, użytko-
wanie, najem, dzierżawę w roku 2017 znaj-
dują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz 
na stronie internetowej www.gryfow.pl  
i www.bip.gryfow.pl w zakładce nierucho-
mości.

7 grudnia w Bautzen (Niemcy) odbyła się 
Gala Laureatów Euroregionu Nysa. Miło jest 
nam poinformować Państwa, że I miejsce w ka-
tegorii „Najlepsza kooperacja transgraniczna” 
w 2017 r. zdobyła Gmina Gryfów Śląski.

Statuetkę i dyplom odebrał burmistrz Gmi-
ny i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik 
wraz z sekretarzem Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski Jerzym Andrzejczakiem – będącym jed-
nocześnie przewodniczącym Komisji Rewizyj-
nej Euroregionu Nysa. Zdobycie I miejsca jest 
ukoronowaniem 20-letniej współpracy z mia-
stem partnerskim Bischofswerdą i Raspenavą. 
Ponadto informujemy, że III nagrodę Eurore-
gionu Nysa w tej kategorii zdobyła Ochotnicza 
Straż Pożarna z Raspenavy, która zaprosiła na 
tę Galę Jacka Mazura – Komendanta Gmin-
nego ZOSPRP w Gryfowie Śląskim oraz Jana 
Kubiszyna – wiceprezesa Zarządu Oddziału 
MG ZOSPRP w Gryfowie Śląskim. 

W okresie zimowym właściciele nierucho-
mości mają obowiązek uprzątania śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chodników położo-
nych wzdłuż nieruchomości. Mają oni również 
obowiązek usuwania sopli oraz nawisów śnież-
nych z budynków będących ich własnością. 
Obowiązki te regulują i nakładają na właści-
cieli: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz Kodeks wykroczeń. 

Nie wywiązywanie się z wyżej wymienio-
nych obowiązków może skutkować nałożeniem 
mandatu karnego w wysokości do 500 zł.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realiza-
cję, przez organizacje pozarządowe i inne pod-
mioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
zadań publicznych w roku 2018 w zakresie:

1. Kultury fizycznej i sportu, – 155.000,00 zł
2. Kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodo-
wych i regionalnych, oraz inicjatyw promujących 
Gryfów Śląski – 10.500,00 zł
3. Wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i mło-
dzieży – 5.000,00 zł
4. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
i promocji zdrowia – 3.000,00 zł
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać 
w sekretariacie (pok. 9) Urzędu Gminy i Miasta 
w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1 w terminie od 
04.12.2017 r. – 30.12.2017 r.

Szczegóły konkursu oraz formularze ofert 
dostępne są w Centrum Informacji Turystycz-
nej, Rynek 33, na stronie internetowej www.
gryfow.pl oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu www.bip.gryfow.pl

Najlepsza kooperacja

Straż Miejska przypomina 
o obowiązkach właścicieli

Ogłoszenie Burmistrza 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Jerzy Andrzejczak
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27 listopada w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta odbyła się sesja 
zwyczajna Rady Miejskiej. Przed rozpoczęciem obrad burmistrz Olgierd 
Poniźnik złożył gratulacje Alicji Kuźniarz – nauczycielce nauczania po-
czątkowego w Szkole Podstawowej w Uboczu, która zdobyła I miejsce 
w plebiscycie Gazety Wrocławskiej „Nauczyciel na Medal 2017” w głoso-
waniu powiatowym oraz III miejsce w etapie wojewódzkim.

Głównym tematem sesji było funkcjonowanie Zakładu Budżetowego 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim oraz ocena 
zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych w gminie. Obszerną i szcze-
gółową prezentację na ten temat przedstawiła dyrektor Zakładu Małgorza-
ta Uhornicka. Prezentacja była złożona z trzech części:
I. Informacja o stanie lokali komunalnych będących w trwałym zarządzie 
Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gry-
fowie Śląskim według stanu na 30 września 2017 roku,
II. Informacja Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Gryfowie Śląskim z realizacji zadań w 2016 roku i w I – III 
kwartałach 2017 roku,
III. Ocena zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych Gminy Gryfów 
Śląski w okresie 2010 – 2017.

Po każdej części pani dyrektor odpowiadała na pytania radnych, oceny 
funkcjonowania Zakładu okiem samorządowca podjął się także burmistrz 
Olgierd Poniźnik. Zarówno radni, jak i burmistrz ocenili funkcjonowanie 
Zakładu pozytywnie.

Na sesji podjęto szereg uchwał m.in. w sprawie przekształcenia sześcio-
letnich szkół podstawowych w Gryfowie Śląskim i Uboczu w ośmioletnie 
szkoły podstawowe oraz w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środ-
ków budżetu Gminy Gryfów Śląski w ramach programu priorytetowego 
pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskie-
go”. Na temat ogłoszonego naboru wniosków o dotację przysługującą na 
zadania obejmujące zmianę systemu ogrzewania na przyjazne środowisku 
źródła ciepła w lokalach mieszkalnych, więcej poniżej.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
 - ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA - DOTACJA
Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ogłasza nabór 

wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosz-
tów zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji na te-
renie Gminy Gryfów Śląski realizowane na zasadach określonych 
w uchwale Nr XLII/198/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Ślą-
ski z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej 
ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski w ramach programu 
„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnoślą-
skiego”, zwanej dalej uchwałą.
1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 8 do 26 
stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Ry-
nek 1, pok. nr 3.
2. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa. 

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację 
zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji polegającej na trwa-
łej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
a) ogrzewanie gazowe 
b) ogrzewanie na lekki olej opałowy 

c) ogrzewanie elektryczne
d) ogrzewanie na paliwo stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-
5:2012)
e) ogrzewanie na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) 
f) odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa 
fotowoltaiczne). 

Wszystkie urządzenia muszą być nowe oraz posiadać certyfikat CE. 
W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia 
zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych 
źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami 
stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:
- wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu 
elektrycznym, 
- pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne, 
- pieców objętych ochroną konserwatorską.

W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od prze-
wodu kominowego.
3. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację. 
Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fi-
zyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz najemcy lokali komunalnych.
4. Okres kwalifikowalności kosztów. 
Ustala się, że koszty kwalifikowalne są to koszty poniesione po zawarciu 
umowy o przyznaniu dotacji. Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji 
zadania w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie.
5. Wysokość dotacji. Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% 
wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górne 
limity dotacji:
- dla mieszkania w bloku wielorodzinnym – do 7.000,00 zł
- dla domu jednorodzinnego – do 10.000,00 zł.
- w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit 
dotacji dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwa-
nych mieszkań - iloczyn tej liczby i kwoty 4.000,00 zł
6. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji 
Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 8 do 26 stycznia 
2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1, pok. 
nr 3,  lub przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Miasta w Gryfowie Ślą-
skim ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data 
wpływu wniosku rozumiana jest jako data wpływu wniosku do Urzędu 
Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Kompletne i prawidłowo wypełnione 
wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń. Wzór wniosku 
wraz z wykazem wymaganych dokumentów jest dostępny w Urzędzie Gmi-
ny i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1, pok. nr 3 – oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy i Miasta www.gryfow.pl w zakładce „Dotacje 
do ogrzewania” oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu 
Gminy i Miasta „Pliki do pobrania”, „Ochrona środowiska
7. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji.

Ustala się następujące kryteria wyboru zadań do dofinansowania: 
a) formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na 
właściwym formularzu, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, 
być opatrzony podpisem beneficjenta, mieć dołączone wszystkie wyma-
gane załączniki;
b) merytoryczne, obejmujące zadania wymienione w § 5. 1. uchwały. Wnio-
ski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski niespełniające 
wymogów formalnych, określonych w § 4 pkt 4 uchwały podlegają odrzu-
ceniu. Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych 
otrzymanych na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Po zakwalifikowaniu wniosku, Dotu-
jący zawiadomi Beneficjenta o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu 
podpisania umowy. 

Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa 
Magdalena Nowak

Referent ds. inwestycji i infrastruktury Rafał Olszówka

Sesja Rady Miejskiej

Kierownik oraz Psycholog przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim in-
formują, o możliwości skorzystania z pomocy psycho-
logicznej w ramach działania punktu konsultacyjnego. 
W tym celu należy umówić wizytę telefonicznie pod nu-
merem 753 070 054. Godziny pracy 7:00-15:00.
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„Budowa Infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Gminie Gryfów 
Śląski w celu pobudzania aktywności lokalnej społeczności” - tak brzmi 
pełna nazwa budowy placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na świeżym po-
wietrzu, którą realizowało Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego we 
współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim. Miło nam za-
wiadomić, że otwarcie tego miejsca nastąpi 27 grudnia. Pieniądze na ten cel 
uzyskaliśmy z grantu Urzędu Województwa Dolnośląskiego. Przedtem jed-
nak składaliśmy stosowny wniosek w LGD Partnerstwo Izerskie. Prace roz-
poczęły się 22 listopada. Trzymaliśmy rękę na pulsie, jeżeli chodzi o budowę 
placu zabaw na osiedlu „Sienkiewicza”. Fotografie z powietrza i lądu doku-
mentują tę prestiżową dla naszego Towarzystwa inwestycję. Zdjęcia pani 
Danuty Malejki i Jerzego Ronija umieszczaliśmy systematycznie na stronie 
FB Towarzystwa Miłośników Gryfowa Śląskiego. Zgodę na budowę placu 
zabaw na tym terenie wyraził Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gryf” po 
konsultacji z mieszkańcami osiedla. Umowę podpisaliśmy 25 października 
z firmą „Freekids” z Zawonia, która jak widzimy montuje ostatnie urządze-
nia do zabaw. Cieszymy się, że udało się nam ukończyć to przedsięwzięcie. 
Cieszymy się, że wyrwaliśmy parę groszy na budowę placu zabaw dla dzieci 
i urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych ku chwale Gryfowa Śląskiego. Chciał-
bym jeszcze wspomnieć o cichych bohaterach tej całej akcji panu Andrzeju 
Tartaku i panu Dariuszu Majchrowskim z UGiM, nie zapominając o naszym 
burmistrzu Olgierdzie Poniźniku, gdyż tylko ich mrówcza papierkowa praca, 
lawirowanie wśród wciąż nowych przepisów, wysypujących się jak z ręka-
wa, doprowadziły nas wszystkich do mety. Mam nadzieję, że będzie to nasz 
wspólny gryfowski sukces.

W gabinecie stomatologicznym przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie 
Śląskim odbyły się bezpłatne badania stomatologiczne dla dzieci z gminy 
Gryfów Śląski obejmujące roczniki 2011, 2012 i 2013. Badania trwały od 
7 do 21 listopada. Przebadano 126 przedszkolaków. U 108 dzieci  wyko-
nano impregnację zębów. 12 grudnia zostaną przebadane dzieci oddziału 
przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Uboczu i Szkole Podstawowej 
w Rząsinach. Po przeprowadzeniu badania rodzice otrzymują dokument 
z potwierdzeniem wykonania badania wraz z opisem stwierdzonego sta-
nu uzębienia dziecka. Badania zostały sfinansowane z budżetu gminy 
Gryfów Śląski.

Plac zabaw i siłownia 
na świeżym powietrzu

Gmina Gryfów Śląski wzięła udział w pomiarach zanieczyszczenia 
powietrza – wspólnej akcji Radia Wrocław, Urzędu Marszałkowskiego, 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. 
Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na kwestie związane z zanieczyszcze-
niem powietrza w sezonie grzewczym. Działanie polega na ustawieniu na 
okres ok. 1 tygodnia profesjonalnego sprzętu pomiarowego, mierzącego 
zapylenie (PM10, PM2,5) w powietrzu. Akcja jest transmitowana w Ra-
diu Wrocław. W naszej gminie pyłomierz był ustawiony w terminie od 6 
do 13 grudnia 2017 r. Dziękujemy panu Zbigniewowi Dzikowickiemu za 
udostępnienie miejsca dla pyłomierza. Wyniki pomiarów podamy w ko-
lejnym numerze Kuriera Gryfowskiego.

Pyłomierz w akcji

Przedszkolaki u dentysty

Jan Wysopal prezes TMG

Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
Magdalena Nowak

Inspektor ds. infrastruktury społecznej Teresa Wolska
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Przebudowa ulic Akacjowej i Przedszkolaków
Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji. 27 lipca br. na podstawie prome-
sy przyznało gminie Gryfów Śląski dotację w wysokości 800 000 zł na 
zrealizowanie przebudowy ul. Akacjowej i ul Przedszkolaków w Gry-
fowie Śląskim w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2012 
roku. Pozyskane środki muszą zostać wykorzystane do końca tego roku. 
W związku z tym Gmina zleciła prace projektowe, które zostały wykona-
ne w miesiącu sierpniu br. za kwotę 35 000 zł. Projekt przewiduję wyko-
nanie nowej konstrukcji jezdni, nową konstrukcję chodników oraz zjaz-
dów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę kanalizacji 
deszczowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz wymianę sieci wodo-
ciągowej. W ramach zadania zostanie również wymienione oznakowanie 
drogowe. W październiku, w drugim przetargu nieograniczonym, został 
wyłoniony Wykonawca zadania firma „ JADAR” s. c. z Wojcieszyc, który 
zaoferował wykonanie zadania za kwotę 1 920 505, 04 zł w terminie do 
końca roku 2017. 

Inwestycje drogowe w gminie Gryfów Śląski
Przebudowa ul Floriańskiej 

Powiat Lwówecki 27 lipca br. otrzymał promesę z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pn. „Remont drogi 
powiatowej nr 2544D ul. Floriańska w Gryfowie Śląskim o dł. 0,706 km 
[intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2012 r.] w wysokości 775 200 
zł. W lipcu Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził procedurę przetar-
gową i wyłonił wykonawcę na zrealizowanie robót drogowych – Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Jałowca, która zaoferowała 
wykonanie zadania za kwotę 980  206,05 zł. Gmina Gryfów Śląski na 
podstawie podpisanego porozumienia dnia 30 sierpnia br. z Powiatem 
Lwóweckim udzieli pomocy finansowej w wysokości 100 000 zł z prze-
znaczeniem na realizację zadania. 

W ramach zadania projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni 
asfaltowej obramowanej krawężnikami drogowymi oraz wykonanie zjaz-
dów i chodników z kostki betonowej, a w celu usprawnienia odwodnienia 
zostaną wykonane nowe betonowe wpusty deszczowe 14 szt. Rozpoczęcie 
czynności odbiorowych zadania planowane jest na 18 grudnia br.

Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask
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Przebudowa sieci wodociągowej
23 października przekazano teren budowy wykonawcy dla zadania 

pn.: Przebudowa Sieci Wodociągowej w Drodze Wojewódzkiej nr 360, 
ul. Uczniowska, ul. Lubańska, Rynek, ul. Sanatoryjna w Gryfowie 
Śląskim.

Przedsięwzięcie ma na celu wymianę istniejącej starej, awaryjnej infra-
struktury podziemnej tj. sieci oraz przyłączy wodociągowych w obrębie 
drogi wojewódzkiej nr 360 planowanej przez DSDiK do remontu w roku 
2018. Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 1419 m.

Planowany termin zakończenia prac do 28 marca 2018 r. Wartość 
robót wynosi 1 440 000 zł brutto. Wymiana sfinansowana ze środków 
budżetu Gminy Gryfów Śląski

Dobiegły końca prace związane z uzbrojeniem Lokalnej Strefy Małej 
Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim. Wybudowano kanalizację desz-
czową, sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, jezdnię, parkingi, zatoki 
oraz oświetlenie uliczne. Projekt dofinansowany w kwocie 1 800 784,61 
zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020.

Strefa uzbrojona Zimowe Utrzymanie Dróg Gminnych na terenie Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski w Sezonie 2017-2018

I. DROGI GMINNE MIEJSKIE
Miasto Gryfów Śląski
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa 42; 
Sekretariat ZBGKiM od 7:00-15:00 75 781–34–12 lub 75 781–24–84 
Dyżury od 15:00 do 7:00 500-117-064 512-015-459

SOŁECTWA
Krzewie Wielkie, Młyńsko i droga Rzepakowa w Gryfowie Śląskim
STECFARM Marian Stec; Młyńsko 63
Telefon: Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask Tel. 75 781-12-57

Wieża
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa 42; 
Sekretariat ZBGKiM od 7:00-15:00 75 781–34–12 lub 75 781–24–84 
Dyżury od 15:00 do 7:00 500-117-064 512-015-459

Ubocze
Transport Ciężarowy Za- i Wyładunek Edward Nestmann; Ubocze 34
Telefon: Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask Tel. 75 781-12-57

Rząsiny, Wolbromów
Andrzej Midek; Rząsiny 112
Telefon: Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask Tel. 75 781-12-57

Zimowe Utrzymanie Dróg Powiatowych na terenie 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski w sezonie 2017-2018
Wszystkie drogi powiatowe na terenie gminy i miasta Gryfów Ślą-

ski są w utrzymaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. 
Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

Telefony kontaktowe:
1. Zarząd Dróg Powiatowych – tel/fax 75 644 28 72, tel. 75 782 26 10
2. Kierownik ZDP Marek Makowski – 502 360 907 
3. Służba Drogowa – 75 713-63-94

Zimowe Utrzymanie Dróg Wojewódzkich na terenie 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski w Sezonie 2017-2018
Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej 364 Gryfów – Lwówek Ślą-

ski na terenie gminy i miasta Gryfów Śląski utrzymuje Zarząd Dróg Po-
wiatowych w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski 
1. Zarząd Dróg Powiatowych – tel/fax 75 64-42-872, tel. 75 78-22-610
2. Kierownik ZDP Marek Makowski – 502-360-907 
3. Służba Drogowa – 75 71-36-394 

***
Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 360 Gryfów Śląski 

- Świecie na terenie gminy i miasta Gryfów Śląski odpowiedzialny jest 
Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu ul. J. Dąbrowskiego29C 
Telefon dyżurny PZD tel. 75 64-63-750
Telefon dyżurny PZD (komórkowy) tel. 604-981-595
Włodzimierz Stefański Dyrektor PZD tel. 604-981-594
Krzysztof Cwalina Z-ca Dyrektora PZD tel. 603-507-687
Anna Storczek Kierownik Służby Drogowej PZD tel. 604-981-595

***
Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 361 Krzewie Wielkie – Gra-
nica Państwa na terenie gminy i miasta Gryfów Śląski odpowiedzialny jest
Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11-go Listopada 35
Osoba do kontaktu: Wojciech Cielecki tel. 75 78-16-970, 530-823-610

Zimowe Utrzymanie Drogi Krajowej na terenie 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski w sezonie 2017-2018

 Za zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 30 na terenie gminy i miasta 
Gryfów Śląski odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu ul. T. Kościuszki 26
Telefony kontaktowe: Rejon w Lubaniu – 75 72-22-041 
Obwód drogowy Piechowice – 75 76-12-251

Referent ds. inwestycji i infrastruktury Rafał Olszówka
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Ukwiecone miasto
– podsumowanie letniego konkursu

 23 listopada w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim 
odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Ukwiecone miasto”.
Do konkursu zgłosiło się ogółem 9 posesji w 2 kategoriach:
I. Najładniej udekorowany balkon
II. Najładniej udekorowana posesja/kamienica/przydomowy ogród.
Dodatkowo w tym roku po raz pierwszy mieszkańcy mieli możliwość gło-
sowania na wybraną przez siebie posesję w każdej kategorii. O zwycięstwie 
decydowała największa ilość polubień albumów na gryfowskiej stronie fb.
 
Komisja konkursowa w składzie: 
1. Małgorzata Uhornicka – przewodnicząca komisji – Dyrektor Zakładu Bu-
dżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim
2. Barbara Baszak – członek komisji – Towarzystwo Miłośników Gryfowa
3. Angela Byczko – członek komisji – Towarzystwo Miłośników Gryfowa
4. Jolanta Kozdęba – członek komisji – inspektor ds. obsługi Rady Miej-
skiej w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski
5. Magdalena Nowak – członek komisji – podinspektor ds. ochrony śro-
dowiska, rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

po przeprowadzonej lustracji i dokonaniu oceny poszczególnych posesji 
postanowiła wyróżnić i uhonorować nagrodami:

W kategorii „Najładniej udekorowany balkon”
III miejsce ex aequo: Beata Rotkiewicz, ul. Kusocińskiego 4,
Agnieszka i Arkadiusz Cichoniowie, ul. Żeromskiego7/4,
II miejsce Maria Żmuda, ul. Zielona 14,
I miejsce Krystyna Misiak, ul. Sienkiewicza 14.

W kategorii „Najładniej udekorowana posesja/ kamienica / przydomo-
wy ogród”
IV miejsce ex aequo: Berta Czernik, ul. Strzelnicza 4/2,
Elwira Urbańska, ul. Oldzańska 36,
III miejsce: Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRYF” ul. Żeromskiego 5-7-9-
11,
II miejsce: Krystyna Sawczak, ul. Partyzantów 17b,
I miejsce: Halina i Jan Winiarscy, ul. Grodzka 3b.

Dodatkowa nagroda od mieszkańców (głosowanie trwało do 31 sierpnia 
2017 r.)
Kategoria „Najładniej udekorowany balkon” 
102 głosy: Krystyna Misiak, ul. Sienkiewicza 14

Kategoria „Najładniej udekorowana posesja/kamienica/przydomowy 
ogród”
98 głosów: Halina i Jan Winiarscy, ul. Grodzka 3b.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
Magdalena Nowak



12 KURIER GRYFOWSKI   GRUDZIEŃ 2017

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że wymienio-
no pokrycie dachowe i wykonano obróbki blacharskie na budynku gara-
żowo-magazynowym w naszym mieście przy ul. Lwowskiej. Obiekt jest 
użytkowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gryfowie Śląskim. 

Wykonawcą prac była firma Dachy Usługi Ogólnobudowlane Andrzej 
Deliman z Gryfowa Śląskiego. Wartość robót 30.000,00 złotych, a środ-
ki finansowe pochodziły z budżetu naszej gminy. 
 

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Stanisław Jóźwiak 

Podziękowania
Strażacy z Młyńska serdecznie dziękują pani Sołtys Młyńska Marii 

Sosnowskiej i Radzie Sołeckiej naszego sołectwa za przekazanie środ-
ków finansowych na potrzeby naszej Ochotniczej Straży Pożarnej.

***
Serdecznie dziękuje Burmistrzowi naszej gminy panu Olgierdowi 

Poniźnikowi za spowodowanie udrożnienia i wykonania prac zabezpie-
czających na potoku przepływającym koło mojego budynku w Młyńsku.
Wykonanie tych prac powinno zmniejszyć zagrożenie powodziowe mojej 
i sąsiednich posesji.  Jan Kubiszyn

Sołectwo Proszówka położo-
ne jest na malowniczym terenie 
Pogórza Izerskiego. Liczy około 
250 mieszkańców. W tej małej 
miejscowości bardzo prężnie działa Ochotnicza Straż Pożarna, która po-
siada mały garaż wykonany z prefabrykatów betonowych, wybudowany 
w latach 70 ubiegłego wieku. Zły stan techniczny budynku m.in. prze-
ciekający dach powodował niszczenie samochodu i sprzętu ratowniczego. 
Występowały na zewnątrz ubytki tynku, instalacja elektryczna była prze-
starzała, konieczna była wymiana bramy wjazdowej. Wygląd zewnętrzny 
budynku urągał wizerunkowi całego otoczenia, gdzie znajduje się pięk-
ny plac zabaw dla dzieci, siłownia napowietrzna i ścieżka sprawnościo-
wa dla strażaków. Dzięki wsparciu kierownictwa Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląski otrzymaliśmy od Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotację na realizację zadania 
publicznego pod tytułem: Przygotowanie jednostek ochotniczych straży 
pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych w kwocie 29 000,00 zł. Po-
mocy finansowej w wysokości 5 979 zł. udzieliły również władze naszej 
gminy. Za te środki, łącznie 34 979,00 zł. firma zewnętrzna wykonała 
modernizację całego obiektu. Wymieniono na nowe pokrycie dachowe 
wraz z obróbkami blacharskimi, rurami spustowymi i rynnami. Wykona-
no również ocieplenie budynku wraz z tynkowaniem i malowaniem. Za-
montowano nową ocieploną bramę wjazdową oraz wymieniono na nową 
instalację elektryczną z oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym.
Nasi strażacy na czas remontu musieli przemieścić samochód pożarniczy 
i sprzęt w inne miejsce. Obecnie obiekt ten wygląda estetycznie i funkcjo-
nalnie. Uważam, że strażacy nabiorą jeszcze większej chęci i zaangażo-
wania do działań ratowniczo-gaśniczych i społecznych na rzecz naszego 
sołectwa i gminy.

Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu strażaków i własnym Ministro-
wi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantowi Głównemu 
Państwowej Straży Pożarnej, Komendzie Powiatowej PSP w Lwówku 
Śląskim, w szczególności Komendantowi Powiatowemu PSP – mł. bryg. 
Mariuszowi Mrozowi, Naczelnikowi Wydziału Operacyjno- Szkolenio-
wemu- st. kpt. Mirosławowi Ożogowskiemu oraz Burmistrzowi naszej 
Gminy – Olgierdowi Poniźnikowi za pomoc w realizacji i sfinansowaniu  
zadania pod tytułem:” Przygotowanie jednostki OSP w Proszówce do 
działań ratowniczo-gaśniczych". 

Ze strażackim pozdrowieniem 
Prezes OSP w Proszówce Jan August

Odnowiona remiza OSP w Proszówce

W bieżącym roku ze środków Funduszu Sołeckiego Ubocza dokona-
no ocieplenia i odnowienia elewacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w tym sołectwie. Wartość tych prac wyniosła 20.022,52 zł. Ponadto stra-
żacy z tej OSP za własne środki finansowe zakupili materiały i ocieplili 
nieodpłatnie strop remizy OSP. W latach 2015 i 2016 również wymie-
niono bramy wjazdowe i drzwi w tym obiekcie OSP, i środki na ten cel 
pochodziły z Funduszu Sołeckiego Ubocza i z budżetu naszej gminy. 

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Stanisław Jóźwiak

Strażackie remonty

Nowe pokrycie dachowe 
na budynku OSP
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Teatr Modrzejewskiej w Legnicy gościliśmy w Gryfowie w maju mi-
nionego roku z nowatorskim projektem TEATR W PODWÓRKACH 
i spektaklem „Skarb wdowy Schadenfreude”. W tym roku znaleźliśmy 
się w gronie 9 dolnośląskich miast, do których ponownie zawitała fanta-
styczna, ponad trzydziestoosobowa ekipa teatru ze spektaklem „Zabijanie 
Gomułki” wg „Tysiąca spokojnych miast” Jerzego Pilcha. Opowieść wy-
reżyserował dyrektor teatru Jacek Głomb. W imieniu Jacka podziękowa-
nia za współpracę oraz gratulacje z okazji jubileuszu 40-lecia instytucji 
odebrała scenograf Małgorzata Bulanda. 

Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty teatralne pn. "PRL jako świat 
ciągłych braków, ale także świat wspólnotowości.", które w sali wido-
wiskowej M- GOK poprowadziła pedagog teatru Joanna Rostkowska. 
Przedsięwzięcie odbyło się w ramach programu TEATR POLSKA or-
ganizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 
w Warszawie.

Przepełnia mnie duma, że to właśnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury w Gryfowie Śląskim jest partnerem Teatru Modrzejewskiej w Le-
gnicy. Instytucji wyjątkowej dla której sceną jest miasto, który wkracza 
w różne przestrzenie, zmienia rzeczywistość, nie zamyka się w czterech 
ścianach teatralnych gmachów.

 Anna Michalkiewicz

5 grudnia dniem teatru w Gryfowie

ŻYCZENIA POWIAT
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W SP w Gryfowie

30 listopada w naszej szkole odbył się niezwykły koncert. Wyjątkowi artyści: 
autorka teatralna i filmowa Aurelia Sobczak, solista, śpiewak i tenor Włodzi-
mierz Izban oraz dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu Andrzej 
Walus poprowadzili wspaniałą lekcję, dzięki której nasi uczniowie mogli na żywo 
wysłuchać melodii płynącej z instrumentów smyczkowych, strunowych i dętych. 
Widownia wzięła udział w ciekawych muzycznych konkursach i zagadkach, 
których główną nagrodą była książka pt. „Co tak pięknie gra?”. Niezwykłe mu-
zyczne książeczki zostały ufundowane przez ich autora – pana Włodzimierza 
Izbana. Serdecznie dziękujemy doktorowi Tadeuszowi Samborskiemu, członko-
wi Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Preze-
sowi Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy”, który był inicjatorem i funda-
torem tego niezwykłego koncertu. Bardzo serdecznie dziękujemy, że zostaliśmy 
wybrani spośród wielu szkół na Dolnym Śląsku i cudowni artyści gościli w małej 
uroczej szkole w Uboczu, bawiąc i ucząc naszych uczniów.

6 grudnia w naszej szkole gościliśmy niezwykłego gościa. Przybył 
z wielkim workiem prezentów i szerokim uśmiechem. To Święty Mi-
kołaj, tak cierpliwie wyczekiwany przez nasze dzieci od samego rana. 
Kiedy tylko się pojawił na każdej twarzy zawitała radość. Nasze uro-
cze przedszkolaki z panią Danusią Sieradzką przygotowały z tej okazji 
piosenki i wierszyki, których wytrwale uczyli się przez cały miesiąc. 
Każdy chciał zamienić kilka słów z miłym brodatym gościem. Każde-
mu się udało, gdyż Święty Mikołaj miał dla nas dzisiaj mnóstwo czasu. 
Święty Mikołaju! Już za Tobą tęsknimy!

W SP w Uboczu
Uroczy koncert

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

17 listopada w Szkole Podstawowej w Gry-
fowie Śląskim obchodziliśmy urodziny Kubusia 
Puchatka – patrona szkolnej biblioteki. 
 W tym dniu zostały rozstrzygnięte konkursy 
czytelniczo- plastyczne: „Kubuś Puchatek mój 
przyjaciel” oraz „ Kubusiowa zakładka” ogłoszone 
przez aktyw biblioteczny, przeznaczone dla klas 
I i II. Zwycięzcami zostali: Zuzia Wawrzyniak 
z klasy 1a, Maja Rutkowska z klasy 1b., Nikola 
Zygmunt z klasy 1c. Wyróżnienie otrzymała - 
Alicja Pastuch z kl. 1a. Najładniejszą zakładkę 
wykonała uczennica klasy 2a - Gabriela Dąbrow-
ska. Zwycięzcy obu konkursów oraz nauczyciele 
zostali zaproszeni na Kubusiowego torta. Ponoć 
był pyszny. Zapraszamy na Kubusiowe urodziny 
za rok.

Urodziny Kubusia Puchatka
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Gimnazjum Lubi Ludzi! Za nami kolejna 
edycja Szlachetnej Paczki i ponad trzy tygodnie 
niezwykle wytężonej pracy. Jak zawsze udział w 
projekcie niesie ze sobą ogromną odpowiedzial-
ność, gdyż wybierając rodzinę jesteśmy zobo-
wiązani dostarczyć jej pomoc, której bardzo potrzebuje. I jak poszło tym 
razem? 38 wielkich paczek z żywnością, środkami higieny i czystości, 
specjalnymi upominkami i...NOWĄ kuchenką gazowo-elektryczną, 
dzięki której rodzina nareszcie będzie mogła spędzić cudowne Święta! 
Zatem...dziękuję rodzicom i uczniom naszego Gimnazjum, którzy tak 
ochoczo zaangażowali się w przygotowanie Szlachetnej Paczki.

Dziękuję firmie INDIGO Gryfów Śl. Monika Szurmiej-Tutaj za za-
kup wymarzonej kuchenki. Dziękuję gronu pedagogicznemu i pracow-
nikom obsługi, którzy zorganizowali zbiórkę w celu zakupu środków hi-
gienicznych dla chorego Piotra. Dziękuję mieszkańcom Gryfowa, którzy 
okazali się wielkimi przyjaciółmi Gimnazjum i ogromnie wsparli nasz 
udział w akcji. Jeszcze raz, ode mnie i obdarowanej rodziny, dzię-kuuu-
-jeee-my! Do zobaczenia za rok!

 Aleksandra Suduł
źródło: facebook Gimnazjum w Gryfowie Śląskim

8 grudnia do naszej szkoły zawitali niezwykli goście. Na zaproszenie 
pani dyrektor, grona pedagogicznego i całej społeczności uczniowskiej, 
Gimnazjum odwiedziła grupa dzieci z Przedszkola Publicznego w Gry-
fowie Śląskim. Dla naszych milusińskich przygotowano wiele atrakcji. 
Maluchy rozpoczęły swoją wizytę od obejrzenia świątecznej bajki w spe-
cjalnie przygotowanej dla nich Sali Kinowej. Następnie dzieci udały się 
do Sali Cukiernika, gdzie wraz z gimnazjalistami i nauczycielami deko-
rowały świąteczne ciasteczka.

Przedszkolaki bardzo szybko znalazły wspólny język z ich starszymi 
kolegami (w końcu każdy z nas ma w sobie coś z dziecka) i z zapałem 
zabrały się do pracy. Kolorowy lukier, posypki, ciasteczka w kształcie 
choinek, gwiazdek i bombek...aaaa na koniec – spotkanie ze Świętym 
Mikołajem w jego Fabryce Prezentów. Mikołaj, zmęczony całonocnym 
pakowaniem prezentów dla Szlachetnej Paczki, poprosił maluchy o po-
moc w udekorowaniu 38 ogromnych paczek przygotowanych dla potrze-
bującej rodziny! Dzieci ochoczo zabrały się do pracy. Po kilku minutach 
prezenty były już gotowe, a wysiłek przedszkolaków został wynagrodzo-
ny małymi upominkami. Bardzo dziękujemy za dzień pełen niezwykłych 
emocji, uśmiechów i radości. Do rychłego zobaczenia kochani!

Aleksandra Suduł
źródło: facebook Gimnazjum w Gryfowie Śląskim

W Gimnazjum
Przedszkolaki w GimnazjumSzlachetna Paczka

W czwartkowe przedpołudnie 7 grudnia przedszkolaki z grupy „Misie” 
poznawały poezję pani Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak. Dzień ten był pełen 
różnych zabaw i niespodzianek związanych z poezją naszej rodzimej poet-
ki. Pani Elżbieta czytała wspaniałe wiersze i bajki swojego autorstwa, które 
wzbogaciła krótkim przedstawieniem teatralnym z udziałem dzieci I wła-
snoręcznie wykonanymi, przepięknymi pacynkami. Dzieci bardzo uważnie 
słuchały wierszy i bajek, aktywnie odpowiadały na pytania, nie rezygnując 
z  zadania swoich własnych. Wszyscy bawili się wspaniale, pani Elżbieta 
wprowadziła ciepły, bajkowy nastrój. Na zakończenie grupa „Misie" zrobiła 
sobie pamiątkowe zdjęcie z poetką i zaprosiła ją na kolejne spotkanie.

Wioletta Olszewska

Dzień poezji w Przedszkolu 
Publicznym w Gryfowie Śląskim

W Przedszkolu
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Podziel się z nami swoją pasją
Kostki, begleri, balisongi, iluzje...

Z Miłoszem Ostrogą, uczniem III klasy tech-
nikum informatycznego ZSOiZ w Gryfowie 
Śląskim rozmawia Katarzyna Romanowicz-
-Kłosin.

Od jak dawna układasz kostkę Rubika?
Od mniej więcej 6 lat.

Jak i kiedy zaczęła się Twoja przygoda z kostką?
Jechałem z mamą do kuzynów, którzy 

mieszkają na Pomorzu, a więc podróż miała być 
długa. Mama zauważyła kostkę w kiosku i po-
stanowiła mi ją kupić, żebym się nie nudził i nie 
marudził.
Czy kostka Rubika była wówczas czymś no-
wym?

Nie, większość moich rówieśników ją już 
miała, była popularna.
Ile masz kostek?

Około 15.
Po co Ci aż tyle, czymś się różnią?

Wielkością i ceną.
Czy teraz też można kupić kostki Rubika?

Oczywiście, w sklepie z zabawkami, są one 
najbardziej zgodne z oryginałem.
Brałeś udział w jakichś zawodach ?

Tak, w 2012 roku w Katowicach, było tam 
około 200 uczestników, w tym Czesi.
Kto wygrywa tę rywalizację?

Ten, kto ułoży najszybciej. Każdy zawodnik 
ma 5 ułożeń, odrzuca się najlepsze i najgorsze, 
z pozostałych trzech wyciąga się średnią.
Jaka jest najlepsza kostka Rubika?

Taka, której budowa umożliwia ścinanie ką-
tów, a to z kolei wpływa na szybkość układania.
Nadal jesteś fanem kostki Rubika?

Teraz trochę mniej układam, ale mam nowe 
hobby, to begleri, balisongi i nieskończona kost-

ka. Wszystkie te „zabawki” łączy to, że można 
zająć ręce, a ja cały czas muszę coś układać, mu-
szę coś robić.
Oświeć mnie (i czytelników), co to jest begleri?

To dwie kulki połączone sznurkiem. Prze-

kłada się je między palcami i chodzi o to, żeby 
były w ciągłym ruchu i nie upadały.
Skąd wziąłeś tę „zabawkę” ?

Zamówiłem z Chin przez Internet, czeka się 
średnio od 3 tygodni do 2 miesięcy, ale koszt to 
zaledwie 1 dolar.
A balisongi?

To są noże motylkowe z dwoma ostrzami, 
rączkami zamyka się ostrze, to też doskonale 
podnosi sprawność manualną.
Skąd się dowiadujesz o takich ciekawych re-
kwizytach?

Oczywiście z Internetu. Na odpowiednich 
stronach są też instrukcje dotyczące wykorzy-
stania danego gadżetu, można też zobaczyć, jak 
prawidłowo układać rękę przy balisongach. In-
teresuje mnie, też iluzja karciana.
Chodzisz do technikum informatycznego, za-
mierzasz pracować w tym zawodzie?

Oczywiście.
A co z hobby?

To część kuglarstwa i na pewno dalej będę 
szukać nowinek, ale mam zamiar pracować jako 
informatyk.
Dziękuje za rozmowę.
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Wernisaż fotografii „Glinoludy” odbył się w Bibliotece Publicznej 
8 grudnia. Ireneusz Paciocha zaprezentował gryfowianom cykl interesu-
jących zdjęć, oprawę muzyczną wieczoru zapewnił Włodzimierz Zdzie-
nicki.

O autorze:
Urodził się we Włoszczowej w 1951 roku. Młodość spędził w Tarno-

brzegu, obecnie mieszka we Lwówku Śląskim. Z zawodu jest nauczycie-
lem informatyki. Jego dwie największe pasje to rysunek satyryczny i foto-
grafia, którą zajmuje się od lat szkolnych.

Debiutował w pismach akademickich Opola i Górnego Ślą-
ska. W  Lwówku Śląskim współpracował z lokalną prasą. W Kurie-
rze Lwóweckim miał stałą rubrykę z rysunkami satyrycznymi „Z teki 
Ireneusza Paciochy”. Jest laureatem konkursu fotograficznego mie-
sięcznika „FOTO”, tygodnika „TAK i NIE” oraz licznych konkursów 
lokalnych. W latach 80. swoje zdjęcia publikował w tygodniku „Siarka”. 
 
O wystawie

Wystawa „Glinoludy” jest pokłosiem pracy artystycznej autora na Bo-
lesławieckim Święcie Ceramiki, gdzie jedną z atrakcji jest GLINIADA 
– Parada z Miłości do Gliny”. Barwny korowód Glinoludów to obiekt 
idealny dla fotografika, dający wiele możliwości interpretacji. Ireneusz 
Paciocha uwiecznił dla potomnych portrety postaci z korowodu, w efek-
cie czego powstała intrygująca, pobudzająca wyobraźnię wystawa, do 
obejrzenia której serdecznie Państwa zapraszamy. Wystawa będzie czyn-
na do końca stycznia 2018 r.

M.

Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny

Zarówno w bibliotece w Gryfowie, jak i wiejskich filiach bibliotecznych listopad i grudzień to bardzo intensywny czas dziecięcych spotkań, zabaw 
i okazyjnych imprez. Za nami wieczory andrzejkowe, Światowy Dzień Pluszowego Misia, mikołajki i inne przedsięwzięcia. Nie mamy miejsca w Ku-
rierze, by opisać te wydarzenia oraz pochwalić się galerią zdjęć, zapraszamy więc na naszą stronę internetową www.biblioteka.gryfow.pl i profil na 
FB pod adresem www.fb.com/biblioteka.gryfow. Odwiedzajcie nas, lajkujcie, komentujcie. Dziękujemy. 

W bibliotece gorąco

Misiolandia w Gryfowie ŚląskimMisiolandia w Gryfowie Śląskim

Świeżaki w Rząsinach Andrzejki w Uboczu
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Był taki zespół...
W latach 50. i 60. grali na weselach i za-

bawach na terenie Gryfowa, Lwówka, Jeleniej 
Góry, Mirska i Bolesławca. Mowa o bardzo 
modnym wówczas zespole muzycznym pana 
Bronisława Kamińskiego. W bogatym skła-
dzie był m. in. akordeon, skrzypce, klarnet, 
saksofon i bęben. W zespole grali muzycy 
z Rząsin, Niwnic i Gryfowa Śląskiego.

Na zdjęciu od lewej:
Stanisław Figiel – bęben, Bronisław Kamiń-
ski – skrzypce, klarnet, saksofon, Bogdan So-
łoniewicz – akordeon. Wymienieni muzycy 
w od 2000 r. grywali także w Gryfowskiej Ka-
peli Podwórkowej oraz w zespole Gryfowianie.

Zygmunt Bodak

Większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, iż nie odebranie skie-
rowanego do nas listu poleconego może mieć bardzo negatywne skutki 
prawne. O ile powszechnie wiadomo, iż list zwykły może być traktowany 
tak jakby „nie doszedł” do adresata, to z kolei nie wszyscy mają świa-
domość, że z listem poleconym jest zupełnie inaczej. Listonosz w razie 
naszej nieobecności pozostawia nam tzw. awizo i wyznacza termin 7 dni 
na zgłoszenie się po przesyłkę na poczcie, jeżeli w tym terminie nie od-
bierzemy korespondencji otrzymamy tzw. powtórne awizo z kolejnym 
terminem 7 dni na odbiór. Zgodnie z obowiązującym prawem przyjmuje 
się, że po upływie 14 dni od pierwszej próby doręczenia listu, adresat 
zapoznał się z wysłaną wiadomością, jest to tzw. „fikcja doręczenia”. Nie-
stety zdecydowana większość społeczeństwa nie zna skutków formalnych 
nieodebrania listu poleconego. Oczywiście najbardziej negatywne skutki 
mogą nas spotkać, gdy nie odbierzemy poleconej korespondencji z sądu, 
prokuratury, policji, urzędu skarbowego czy też innego urzędu państwo-
wego. 

Zanim przejdę do negatywnych skutków, to najpierw kilka słów na 
temat doręczeń pism urzędowych. W postępowaniu karnym, postępowa-
niu cywilnym i administracyjnym przepisy prawne w zasadzie wskazują 
ten sam sposób doręczenia przesyłek. Osobie fizycznej, tj. pospolitemu 
„Kowalskiemu” doręczenia dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy 
lub wszędzie tam, gdzie się adresata zastanie. Jeżeli listonosz nie zastanie 
adresata w mieszkaniu, to może doręczyć list dorosłemu domownikowi, 
a jeśli takiego domownika nie ma, to administracji domu, dozorcy, sołty-
sowi, jeżeli osoby te zobowiązują się przekazać list adresatowi. Odbiera-
jący pismo potwierdza odbiór własnoręcznym podpisem, wskazując przy 
tym datę odbioru. W razie niemożności doręczenia pisma w ten sposób, 
list zostanie złożony na poczcie, a informacja o tym zostanie nam prze-
kazana poprzez umieszczenie zawiadomienia (awiza) w drzwiach miesz-
kania lub w skrzynce pocztowej. List na poczcie będzie czekał na nas 
14 dni. Bardzo często słyszę od ludzi, iż listonosz nie zostawił żadnego 
awiza, dlatego też doradzam wszystkim, którym „giną” awiza skorzystać 
z darmowej usługi Poczty Polskiej i otrzymywać wiadomość sms o awiza-
cji przesyłki (wystarczy na poczcie wypełnić odpowiedni druk). Tak jak 
już wcześniej wspomniałam, po upływie 14 dni przesyłkę poleconą uzna-
je się za doręczoną z dniem upływu terminu wskazanego w powtórnym 
zawiadomieniu. Przesyłka wówczas zostaje zwrócona do nadawcy, np. do 
sądu, z adnotacją, że nie została podjęta w terminie, ale z uwagi na „fikcję 
doręczenia” uznana zostanie jako skutecznie doręczona.

Jakie zatem mogą być negatywne skutki? Wszystko zależy od tego 
co w danym liście się znajdowało. Przykładowo sąd może przesłać do 

Prawnik radzi
W grudniowym odcinku naszego cy-
klu prawnik pani Bernadetta Baszak 
omawia skutki prawne nie odebrania listu poleconego.

nas nakaz zapłaty (jest to orzeczenie sądu w sprawie cywilnej nakazujące 
nam zapłatę na rzecz określonej osoby kwotę wskazaną w tym nakazie, 
te orzeczenia są wydawane bez naszego udziału na niejawnym posiedze-
niu sądu), w którym nakazuje nam w terminie 14 dni zapłacić określoną 
kwotę lub też w tym terminie złożyć sprzeciw lub zarzuty. Zatem w sy-
tuacji kiedy nie odbierzemy tego listu wróci on do sądu, a sąd uzna go za 
doręczony. Skutkiem będzie uprawomocnienie się nakazu zapłaty, a więc 
uprawomocnienie się obowiązku zapłaty i w rezultacie możemy spodzie-
wać się wszczęcia postępowania egzekucyjnego, a o fakcie wydania naka-
zu zapłaty dowiemy się w momencie zajęcia nam przez komornika konta 
bankowego. Takie sytuacje zdarzają się bardzo często i niestety „odkrę-
cenie” tego może być utrudnione, gdyż będziemy musieli podjąć w odpo-
wiednim terminie kroki prawne i usprawiedliwić powód braku odbioru, 
przy czym powód ten musi być konkretny np. pobyt w szpitalu. Podobnie 
jest z wyrokami nakazowymi w postępowaniu karnym, czy też decyzjami 
z urzędu, tracimy wówczas „na własne życzenie” możliwość odwołania 
się. Innym przykładem może być skierowanie do nas listu poleconego, 
w którym znajduje się wezwanie do stawiennictwa w sądzie, prokuraturze 
czy też policji w charakterze świadka. W tym miejscu pragnę Państwu 
wskazać, że nikt nie musi nas pytać o zgodę czy chcemy być świadkiem 
czy też nie, a więc jeśli mamy jakąkolwiek wiedzę na dany temat, to osoby 
zainteresowane mogą wskazać nas jako świadka. W przypadku nieode-
brania listu nie będziemy znali terminu naszego przesłuchania, a zatem 
nie wstawimy się na to przesłuchanie, wówczas sąd może ukarać nas 
grzywną za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, a do bardzo oporne-
go świadka może nawet zastosować przymusowe doprowadzenie w asy-
ście policji, co niewątpliwie nie należy do przyjemności.

Wobec powyższego skierowanego do nas listu poleconego nie może-
my ignorować, gdyż zawartość tej przesyłki może wymagać od nas od-
powiedniego działania. Jako dobrą radę polecam Państwu odnotować na 
korespondencji datę, w której odebraliśmy list, z doświadczenia wiem, że 
pamięć jest ulotna, a data odbioru jest wyznacznikiem do kiedy możemy 
np. złożyć sprzeciw czy też odwołanie. 

Podsumowując niezależnie od tego czy odbierzemy list i zapoznamy 
się z jego treścią, czy też nie podejmiemy się obioru korespondencji, to 
i tak będzie miało to ten sam skutek – korespondencja zostanie potrakto-
wana jako skutecznie doręczona, czyli tak jakbyśmy ją przeczytali, więc 
lepiej odebrać list, bo przynajmniej będziemy wiedzieli co w nim się znaj-
duje. Pamiętajmy – brak odbioru listu poleconego może stworzyć dla 
nas bardzo negatywne skutki, dlatego ważne jest, by wszelkie urzędo-
we listy odbierać i uważnie czytać ich treść.

Jeśli mają Państwo pytania związane z zagadnieniem porusza-
nymi przez naszego prawnika, możecie je zadać za pośrednictwem  
Kuriera Gryfowskiego i na jego łamach zostanie udzielona odpo-
wiedź lub też uzyskać nieodpłatną poradę prawną w biurze senatora 
Rafała Ślusarza w każdą środę w godz. od 15.00 do 17.00.
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Kiedy siedemdziesiąt lat temu przyjeżdżałem z rodzicami do Gryfowa, 
a było to w lipcu 1947 roku, zwiedzaliśmy tereny sąsiadujące z miejscem 
naszego mieszkania. Wśród wielu zwiedzonych miejsc był basen wraz z 
przyległym do niego lasem. Basen był wtedy czynny, miał podstawowe 
wyposażenie tj. trampolina, pomost przez środek, szatnie, brodzik dla 
dzieci, całość zachęcała do korzystania.Przylegający las miał wytyczone 
ścieżki i dróżki, przy których w kilku miejscach były zakola na ławki. Były 
też udogodnienia, z których przez wiele lat korzystali liczni mieszkań-
cy. Osobiście po tych ścieżkach chodziłem z rodzicami prawie w każdą 
niedzielę. Chodziłem w późniejszym okresie ze swoimi dziećmi, a obec-
nie z wnukami. Spacery po lesie kontynuowałem do czasu obecnego, co 
czyniło również wielu mieszkańców. Ostatnio przeżyłem szok, bowiem 
nasze ścieżki i dróżki zostały totalnie zniszczone. Takiego wandalizmu 
dokonali leśnicy, którzy korzystając z ciężkiego sprzętu, robili planowe 
prace leśne. Wszystko można zrozumieć, tylko skoro zniszczono, to trze-
ba naprawić. Las to nasze wspólne dobro, a nie tylko leśników. Podobne 
zdarzenie miało miejsce na drodze dojazdowej ze wsi Wieża do Jeziora 
Złotnickiego. Leśnicy robiąc swoje porządki przy okazji zniszczyli też 
drogę. Dla przypomnienia droga ta była wyasfaltowana i była udogodnie-
niem dla korzystających. Kiedy rozmawiałęm w tej sprawie z leśniczym 
w Świeradowie to stwierdził, że drogi leśne są własnością lasu?? (chyba 
Leśnictwa lub Lasów Państwowych?) a na remonty nie ma środków.
Koło się zamyka. A szkoda, bo mimo wszystko powinni liczyć się ludzie, 
mieszkańcy, którzy od czasu do czasu idą do lasu, aby pooddychać świeżym 
powietrzem.

Albert Kwass,

Piątego grudnia bieżącego roku minęła 150 rocznica urodzin Józefa 
Piłsudskiego. W związku z tą rocznicą, w ramach uroczystych obchodów 
Święta Niepodległości, 11 listopada odsłonięto w Gryfowie pamiątkową 
tablicę na cześć Marszałka.11 listopada 1918 roku, po 123 latach zabo-
rów, Polska powróciła na mapę Europy, za co w owym czasie Polacy ko-
chali Piłsudskiego.

Biografia Marszałka fascynowała wielu autorów zarówno polskich jak 
i zagranicznych, o czym świadczy bogata bibliografia, dotycząca działal-
ności politycznej, ale też wątków rodzinnych i osobistych. Józef Klemens 
Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w wielodzietnej, niezamożnej, 
ziemiańskiej rodzinie o korzeniach szlacheckich, w Zułowie na Litwie 
(w ówczesnym zaborze rosyjskim). Został ochrzczony w Kościele Rzym-
skokatolickim w Sorokpolu.

W rodzinie Piłsudskich niezwykle żywe były tradycje niepodległo-
ściowe, podtrzymywane szczególnie przez matkę Marię z Billewiczów, 
która marzyła, aby wychować synów: Józefa i o rok starszego od niego 
Bronisława na bojowników o wolność ojczyzny, którą znali tylko z opo-
wiadań. Dom rodzinny był pierwszą szkołą polskości, gdzie potajemnie 
czytano książki historyczne, a ulubionym poetą Ziuka (tak w domu nazy-
wano Józefa), był Juliusz Słowacki. Szwajcarska guwernantka uczyła chłop-
ców języka niemieckiego i francuskiego.

W 1884 roku, niespełna siedemnastoletni Ziuk stracił matkę, która 
zmarła w wieku 42 lat. Pochowano ją na cmentarzu w Sugintach, a 12 
maja 1936 roku jej prochy przeniesiono uroczyście do krypty na wileń-
skiej Rossie, zgodnie z ostatnią wolą jej syna Józefa. Ojciec Piłsudskiego, 
Józef Wincenty został pochowany na cmentarzu w Petersburgu. Syn nie 
domagał się sprowadzenia prochów ojca do kraju. W 1886 roku Józef wy-
jechał do Charkowa na studia medyczne, których jednak nie ukończył, 
ponieważ, zamieszany przypadkowo w przygotowania do zamachu na 
cara Aleksandra III został aresztowany i w 1888 roku zesłany na Syberię, 
gdzie przebywał do 1892 r.

Lata spędzone na zesłaniu wykorzystał na pogłębianie wiedzy hi-
storycznej i wojskowej, ponieważ przygotowywał się do walki zbrojnej 
z zaborcami. Po powrocie z Syberii rozpoczął intensywną działalność 
polityczną na terenie zaborów; redagował pismo ROBOTNIK, kierował 
organizacją PPS, następnie - utworzoną przez siebie frakcją rewolucyjną 
PPS. W Japonii szukał wsparcia polskich dążeń niepodległościowych, oraz 
pomocy finansowej. Musiało jednak upłynąć ponad 20 lat, zanim nadszedł 
odpowiedni moment historyczny, jakim był wybuch I wojny światowej, aby 
Piłsudski spróbował wykorzystać osłabienie zaborców zaangażowanych w 
działania wojenne; na bazie oddziałów strzeleckich utworzył w Krakowie 
Kompanię Kadrową. Następnie władze austriackie zgodziły się na zor-
ganizowanie przez Piłsudskiego Legionów Polskich, które brały udział 
w walkach na froncie galicyjskim. W zaborze rosyjskim powstała Polska 
Organizacja Wojskowa. Jednak sprawa polska nie zyskiwała poparcia ze 
strony państw centralnych tak, jak tego Piłsudski oczekiwał, a za swoją 
działalność był wielokrotnie karany. W lipcu 1917 roku, za sprowoko-
wanie tzw. kryzysu przysięgowego, został osadzony przez Niemców w 
twierdzy w Magdeburgu, skąd zwolniony, przyjechał 10 listopada 1918 
roku do Warszawy. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała 
Piłsudskiemu władzę wojskową. Następnie, utworzony 18 listopada rząd 
Jędrzeja Moraczewskiego powołał go, 22 listopada, na urząd Tymczaso-
wego Naczelnika Państwa. W styczniu 1919 roku, Sejm Ustawodawczy 
wybrał go na Naczelnika Państwa, którą to funkcję pełnił do grudnia 
1922 roku. Był również Marszałkiem Polski i zwierzchnikiem sił zbroj-
nych (do czerwca 1923 roku). Piłsudski posiadał umiejętność jednoczenia 
narodu w walce o Polskę. Wykazał też niezwykłe zdolności strategiczne 
człowieka czynu, co udowodnił podczas zwycięskiej bitwy warszawskiej 
15 sierpnia 1920 roku, zwanej "cudem nad Wisłą", która przeszła do hi-
storii największych bitew świata.

Po zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza w 1922 roku, Pił-
sudski ustąpił w 1923 roku ze wszystkich stanowisk i wycofał się z życia 
politycznego. W maju 1926 roku powrócił i dokonał zamachu stanu, zw. 
przewrotem majowym, który zapoczątkował rządy sanacji. Zarzucano 
Marszałkowi, że od 1926 roku sprawował władzę dyktatorską. Dwukrot-
nie pełnił funkcję premiera rządu: w latach 1926-28 i 1930. Był również 
ministrem spraw wojskowych i generalnym inspektorem sił zbrojnych pra-
wie do końca życia, które przerwała ciężka choroba.

Piłsudski był dwukrotnie żonaty. Z drugiego małżeństwa, z Alek-
sandrą Szczerbińską, z którą był do śmierci, miał dwie córki: Wandę 
i Jadwigę. Zmarł 12 maja 1935 roku w Warszawie, po ciężkiej chorobie, 
którą długo ukrywał. Został pochowany na Wawelu, a jego serce, zgodnie 
z ostatnią wolą wyrażoną w testamencie, spoczęło obok matki na cmen-
tarzu wileńskim na Rossie. Na grobie umieszczono dwa cytaty z utworów 
ulubionego wieszcza Marszałka - Juliusza Słowackiego. Józef Piłsudski, 
jak każdy człowiek, miał zalety i wady, ale jak mało kto, całe życie po-
święcił Polsce; najpierw walcząc o odzyskanie niepodległości, a po jej 
odzyskaniu, budując ustrój II Rzeczypospolitej. Do ostatnich swoich dni 
służył Polsce najlepiej jak umiał i jak uważał, że należy służyć Ojczyźnie. 

Helena Okulowska

Droga do niepodległości (Wybitny Umysł)

Dla kogo las?

fot. Ryszard Tatarczuk
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Książka na grudzień 
„Udane życie nie jest kawiorem. 
Luksusowym towarem dostępnym 
tylko dla wybranych. Jest na wyciągnięcie ręki. 
Dla wszystkich. Nie sprowadza się do pieniędzy, 
kariery, dóbr materialnych, wakacji spędzonych 
w drogich hotelach, malowania paznokci lakie-
rem za dwieście złotych czy noszenia małego 
pieska w torebce. Tylko do dostrzegania tego, 
co wokół nas, robienia tego, co się kocha, 
do częstego sprawiania sobie przyjemności.” 

Moi drodzy, dziś razem z Ewą Podsiadły-Natorską 
po razu drugi zabieram Was na wycieczkę do cudownie 
pozytywnego Radomia. Tylko czy Radom w dalszym 
ciągu jest tak szczęśliwym, pełnym Błękitnych Dziew-
czyn miejscem? Czy projekt zapoczątkowany przez 
Kaję Redo przetrwał czy też okazał się tylko sezono-
wym trendem? Tego wszystkiego dowiecie się czytając 

drugą część „Błękitnych Dziewczyn” tj. „Nie omijaj szczęścia”

Po Kongresie Szczęśliwych Polek życie Kai Redo nabiera tempa. Dziew-
czyna postanawia związać się z Michałem i podjąć pracę w jego zakładzie fo-
tograficznym, dostaje też propozycje współpracy z popularnym magazynem. 
Jednak jak wiadomo, kiedy życie zaczyna mienić się wszystkimi odcieniami 
różu należy uważać, bo kłopoty czają się tuż za rogiem i tylko czekają na 

Sandra poleca

Ewa Podsiadły-Natorska
Nie omijaj szczęścia

odpowiedni moment, żeby nieproszone namieszać w naszym życiu. Tak też 
dzieje się w przypadku Kai i jej najbliższych: Jej związek zaczyna zbaczać 
z obranego kursu a w głowie Kai pojawiają się wątpliwości co do uczuć jej 
partnera, dodatkowo musi stawić czoła swojemu byłemu narzeczonemu, któ-
ry chce odzyskać dziewczynę. Również najlepsze przyjaciółki Kai borykają 
się z problemami: Mini jest nękana przez stalkera, a Madzia spodziewa się 
potomstwa. Czy w natłoku wydarzeń i kłopotów Kaja nadal będzie optymi-
stycznie patrzącą na świat Błękitną Dziewczyną?

W pierwszej części serii Kaja dała się poznać jako pozytywna, nieco zwa-
riowana młoda kobieta z tysiącem pomysłów na minutę i jedną misją- na-
uczyć Polki być szczęśliwe i niewątpliwie osiągnęła w tym temacie sukces 
a założona przez nią strona z dnia na dzień przyciągała nowych czytelni-
ków. Jednak zastanawiałam się, jak wyewoluuje jej postać w chwili, gdy pew-
ne sprawy przestaną układać się po jej myśli i napotka pierwsze problemy. 
W „Nie omijaj szczęścia” dostałam odpowiedź na swoje pytania. Cóż, poja-
wiające się problemy na ogół  przytłaczają każdego jednak najważniejsze jest 
to, jak sobie z nimi radzimy gdy minie już początkowa frustracja i Kaja jest 
najlepszym wzorem tego, jak powinniśmy radzić sobie z problemami, gdyż 
jak to mówią „Kiedy życie daje Ci cytryny, zrób z nich lemoniadę” i mam 
wrażenie, że właśnie tą złotą zasadą kieruje się nasza bohaterka, która każdy 
problem potrafi przekuć w sukces. Kiedy większość ludzi załamałaby się pod 
ciężarem piętrzących się problemów Kaja postanawia zainicjować nową akcję 
w ramach „Szczęśliwych Polek” a mianowicie „Pamiętnik Pozytywów”, w 
którym zachęca Polki do zapisywania, co miłego przytrafiło im się każdego 
dnia. Cóż, nic tylko brać z niej przykład.  

„Nie omijaj szczęścia” to niezwykle optymistyczna powieść o przyjaźni, 
miłości, ale przede wszystkim o szukaniu szczęścia we wszystkich aspektach 
życia, o sprawianiu sobie drobnych przyjemności i przede wszystkim o tym 
jak ważne jest życie w zgodzie z samym sobą. Mam wrażenie, że ta lektura 
jest skuteczniejsza niż niejeden poradnik motywacyjny: zaraża pozytywnym 
nastawieniem i pozwala spojrzeć na własne życie nieco łaskawszym okiem. 
Zdecydowanie polecam wszystkim, którzy potrzebują zastrzyku pozytywnej 
energii. Oprac. Sandra Gałka
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W nie najlepszych humorach zakończyli roz-
grywki piłkarskie klasy B grupy II gracze Zry-
wu Ubocze. Zabrakło szczęścia, a w niektórych 
meczach kluczowych piłkarzy, kilka kontuzji, 
żółte kartki i wyniki nie mogły być powalają-
ce. Reorganizacja w strukturach OZPN Jelenia 
Góra - chodzi o zmniejszenie grup do 4 - dopro-
wadziła do tego, że trafiliśmy do najsilniejszej 
grupy jeleniogórskiej, gdzie drużyny posiadają 
bardzo doświadczonych graczy, czego skutek 
widać w tabeli. Na wiosnę pozostał nam zaległy 
mecz w Starej Kamienicy i nadzieja, że będzie 
tylko lepiej. Z pozytywnych wiadomości warto 
przypomnieć, że gramy u siebie, mamy prze-
stronny kontener i kilku młodych, obiecujących 
graczy, którym potrzeba ogrania i doświadcze-
nia. W rundzie jesiennej brało udział 26 graczy, 
którym chciałbym serdecznie podziękować za 
walkę, trud, pot i krew pozostawione na placu 
gry. Chciałbym także serdecznie podziękować 
prezesowi Marianowi Baszakowi, który pomi-
mo wielu trudności nie poddaje się.

 Marek Baszak 

Bardzo dobrze spisali się młodzicy AP Gryfów Śląski, grający jak zwykle ze starszymi kolegami 
w silnie obsadzonym turnieju, który odbył się w Wymiarkach. Województwo lubuskie, trochę inne 
zasady gry w halówkę, nie przeszkodziły nam w odniesieniu przekonywującego zwycięstwa. Poniżej 
wyniki: AP Gryfów – Promień Żary 1:0 bramka: Gajewski Kacper; AP Gryfów – Iskra Wymiarki I 
2:0 bramki: Listwan Miłosz, Bzdęga Oliwier; AP Gryfów – Iskra Wymiarki II 1:1 bramka: Jezierski 
Tymoteusz; AP Gryfów – Zryw Zielona Góra 6:0 bramki: 3x Oliwier Bzdęga, 2x Listwan Miłosz, 
Gajewski K. Warto dodać, iż w turnieju królem strzelców został Oliwier Bzdęga. 
Skład drużyny: Spiżewski Michał, Rybski Filip, Jezierski Tymoteusz, Listwan Miłosz, Gajewski 
Kacper, Bzdęga Oliwier, Krawczyk Patryk Trener: Gajewski Krzysztof.

Akademia Piłkarska przypomina, iż zapisy do nas trwają cały rok. Zapraszamy dzieci z rocznika 
2005 – 2014. Więcej informacji u trenera pod numerem telefonu – 507-828-309 

Kolejne zwycięstwo Akademii Piłkarskiej Rozgrywki 
Zrywu Ubocze

Ubiegły sezon Gryf kończył na bardzo dobrym, bo 
szóstym miejscu w jeleniogórskiej klasie okręgowej. Ape-
tyty przed nadchodzącym sezonem 2017/2018 były na-
prawdę spore, bo wiadomo, że rosną w miarę „jedzenia” 
– a raczej – wygrywania. Tegoroczne rozgrywki okazały 
się być jednak bardziej wymagające, niż zeszłoroczne, 
bowiem okręgówkę zasiliło solidne grono spadkowiczów 
z IV ligi: Piast Wykroty, Lotnik Jeżów Sudecki, Granica 
Bogatynia, GKS Warta Bolesławiecka – to ekipy, z któ-
rymi w przeszłości z reguły przegrywaliśmy. Jeśli cho-
dzi o beniaminków, to do klasy „O” awansowały: 
Victoria Ruszów, BKS Bobrzanie Bolesławiec, TS 
Parzyce oraz Orzeł Wojcieszów. Poza Bogatynią 
oraz Wojcieszowem nowi okręgówkowicze weszli 
w ligę, jak dziki w kukurydzę i nadawali ton w run-
dzie jesiennej. 

Początek jesieni Gryf zanotował wręcz fatalny – 
w sześciu pierwszych kolejkach nawet nie wygrał, 
dwa razy w żenujący sposób tracąc zwycięstwa 
z Lubaniem i Świerzawą – oba mecze w Gryfowie. 
Porażki w mocnych Wykrotach, czy Jeżowie raczej 
były do przewidzenia. Skutkiem słabej postawy 
Gryfa była rezygnacja ze stanowiska trenera Ro-
berta Rodziewicza, którego zastąpił Daniel Koko. 
Z Rodziewicza, jako grającego trenera, zeszła pre-
sja, a Koko – doświadczony i preferujący prostą pił-
kę – dowodził zespołem, widząc wszystko z ławki. 
Ten ruch był genialny w swojej prostocie, jak poka-
zała przyszłość. Każda zła passa kiedyś się kończy 
i nastąpiło to 23 września, kiedy posłaliśmy w Co-
smos drużynę z Radzimowa aż 5-0, a bohaterem 
spotkania był Marek Wiedro, który zdobył dwie 
bramki i trzy razy asystował, mając tym samym 
udział we wszystkich pięciu bramkach. Następnie 
zimny prysznic w Warcie Bolesławieckiej, gdzie 
z kolei to my dostaliśmy cztery gole, nie strzelając 
ani jednej. Wtedy w drużynie wszystkie tryby po-
prawnie zaskoczyły i silnik zwany Gryfem odpalił, 
pokonując u nas 4-0 Orła Wojcieszów. Pora była na 
wyjazd do lidera w dalekim Ruszowie, położonym 
w Borach Dolnośląskich – beniaminek zbudował 

bardzo mocną drużynę, po awansie wzmocnił się 
kilkoma „ligowymi” piłkarzami, ba – nie przegrał 
u siebie od równo roku! Jednak piłka nożna jest 
pięknym sportem i skazywany na porażkę Gryf 
sprawił niespodziankę kolejki, ogrywając lidera na 
jego terenie jeden do zera, po bramce Serdeczne-
go…a tydzień później pechowo przegraliśmy u sie-
bie z Parzycami, tracąc w głupi sposób wygraną, 
którą mieliśmy „w nogach”. W następnej serii gier 
kolejny po Ruszowie arcytrudny wyjazd – bo do 
wicelidera z Bolesławca…i znowu sensacja kolejki 
– Gryf wygrywa dwa do jednego po golach Mar-
ka Wiedro. Do końca rundy pozostały trzy kolejki 
i trzy razy zebraliśmy komplet punktów – najpierw 
rekordowo gromiąc u siebie Zebrzydową aż 7-0, 
później w podnoszącej się z kolan Bogatyni skrom-
ne, ale ważne 2-1 dla nas i truskawkę na torcie po-
stawiliśmy u siebie, pokazując miejsce w szeregu w 
ostatniej kolejce Hutnikowi Pieńsk, zwyciężając 
5-2. Gdyby zsumować wyniki od przełamania 
Gryfa do końca rundy – bylibyśmy liderem ligi. 
Gryf wrócił z zaświatów do świata żywych, koń-
cząc jesień na szóstym miejscu. 

Na uwagę zasługuje postawa: Marka Wiedro 
(król strzelców z 10. bramkami na koncie i 4. asy-
stami, następny za nim Serdeczny zdobył 8 goli 
i zanotował dwie asysty), Adriana Schonunga (naj-
lepszy asystent: 12 asyst) i na pewno duetu stope-
rów Marcin Cieślak – Robert Rodziewicz, którzy 
wyczyniali cuda, ratując tyłek Gryfowi dziesiątki 

razy, choć oczywiście cała drużyna zasługuje na 
komplementy. Swoją drogą letni transfer Cieślaka 
(wcześniej Nowogrodziec, Lubań, czy Olszyna) 
okazał się strzałem w dziesiątkę – dawno Gryf nie 
miał tak dobrego obrońcy. Warto również wspo-
mnieć o rozwijającej się młodzieżówce Gryfa, tak 
zaniedbywanej przez wiele lat – trampkarze pod 
wodzą Andrzeja Sieliło zajmują 3.miejsce w lidze 
terenowej, gdzie ostatni sezon kończyli na szarym 
końcu. Juniorom nie idzie za dobrze, ale kilku 
chłopaków z poprzedniego sezonu przeszło do 
drużyny seniorów, co odbiło się na formie zespołu 
juniorów. Od lata jest szansa, że w Gryfie będzie 
łącznie kilka kategorii młodzieżowych, a nie tylko 
juniorzy i trampkarze, jak z reguły bywało. Gryf 
jest odbudowywany już od kilku lat, ale widać po-
woli stabilizację i owoce ciężkiej pracy – oby tak 
dalej!

Paweł Zatoński

Wielki comeback Gryfa!
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 6 grudnia do Centrum Kultury w Uboczu zawitał św. Mikołaj z ogromnym workiem prezentów, 
który zamówiła w Laponii pani sołtys Emilia Polesiak. Nie łatwo było zdobyć od Mikołaja prezent. 
Dzieci musiały przynieść pracę plastyczną związaną z Świętami Bożego Narodzenia. Pomocnica 
Mikołaja - Śnieżynka, odbierała przyniesione przez dzieci rysunki, stroiki, bombki itp. 

Następnie dzieci pod kierunkiem niżej podpisanej współorganizatorki tejże imprezy, wzięły 
udział w wielu konkursach o tematyce mikołajowej. W ten sposób każde dziecko, począwszy od 
kilkumiesięcznych maluszków po młodzież szkolną zasłużyło na paczkę.

Dziękujemy bardzo za pomoc w organizacji mikołajek: Radzie Sołeckiej Wsi Ubocze, radnemu 
Michałowi Niebieszczańskiemu, panom: Andrzejowi Kownackiemu i Kacprowi Jaworskiemu 
oraz pani Magdalenie Koćmierowskiej. 

Joanna Czerwiec

Witaj Mikołaju w Uboczu!

3 grudnia do wszystkich grzecznych dzieci w Proszówce zawitał św. Mikołaj. 
Dzieci na początek spotkania obejrzały teatrzyk o śpiącej królewnie, aktywnie 
uczestnicząc z aktorami w zabawie. Potem z niecierpliwością czekały na paczki mi-
kołajkowe. Mikołaj wysłuchał pięknych piosenek i wierszyków i obiecał, że wróci do 
nas w przyszłym roku. 

Kamila Zajączkowska

Podziękowanie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie 

Ślaskim składa serdeczne podziękowanie sołtysowi wsi Pro-
szówka panu Janowi Augustowi za ufundowanie dziesięciu 
paczek z okazji Mikołaja dla naszych podopiecznych. Serdecz-
nie dziękujemy!

Mikołaj w Proszówce
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...i Mikołajowa
7 grudnia gościła w grupie „Stokrotek” Mikołajowa czyli bibliotekar-

ka Jolanta Kuczyńska. Czytała nam bajkę pt.: „Mikołajowy strój”. Dzieci 
w skupieniu słuchały o przygodach Mikołaja, który wyróżniał się charak-
terystycznym strojem.

Wizyta Mikołaja w naszym przedszkolu, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku, do którego wszyscy przygotowują się starannie. 
Każda grupa wykonuje ciekawe prace plastyczne, na których oczywiście króluje Mikołaj oraz przygotowuje piosenkę lub wiersz. (...)

Mikołaj nie zawiódł dzieci i nie kazał długo na siebie czekać. W pierwszej kolejności obejrzał piękne przedstawienie przygotowane przez dzieci z grupy 
„Motylki”. Punktem kulminacyjnym okazał się jednak sam moment wręczania paczek. Nasz gość zaczął swoją wizytę od naszych najmłodszych, którzy po 
raz pierwszy witały Mikołaja w przedszkolu. Wszystkie dzieci bardzo przeżywały to spotkanie i oczywiście zapewniały Mikołaja, że są bardzo grzeczne.

W przedszkolu Mikołaj...
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Zatrzymani na dachu
Późnym wieczorem dzielnicowi z Komi-

sariatu Policji w Gryfowie Śląskim otrzymali 
informację o miejscu pobytu mężczyzny który 
jest poszukiwany przez policję. Natychmiast 
zorganizowano większe siły policyjne, wskazany 
budynek został otoczony między innymi przez 
policjantów po cywilnemu którzy pełnili służ-
bę wywiadowczą na terenie Gryfowa Śląskiego. 
Po chwili policjanci pojawili się pod drzwiami 
z nakazem zatrzymania. Poszukiwany jednak 
nie zamierzał otwierać drzwi policjantom, dla-
tego tez podjęto decyzję o siłowym wejściu do 
pomieszczenia. Wtedy, jak się okazało, dwaj 
mężczyźni, którzy tam przebywali postanowili 
wyjść przez okno na stromy dach 5 piętrowego 
budynku licząc, że policjanci ich nie zauważą. 
Ich pomysł okazał się bezskuteczny gdyż zostali 
przez policjantów na dachu zatrzymani.

33 letni mieszkaniec Gryfowa Śląskiego był 
poszukiwany celem odbycia kary pozbawienia 
wolności i osadzenia w zakładzie karnym za 
kradzież.

W mieszkaniu policjanci znaleźli dodatko-
wo narkotyki – 16 działek marihuany i 2 dział-
ki metamfetaminy oraz rzeczy m.in. sprzęt 
wędkarski i nurkowy, elektronikę, pochodzące 
z  włamań z terenu Gryfowa i okolic. Dzielni-
cowi na miejscu rozpoznali rzeczy pochodzące 
z  włamania do mieszkania, które miało miej-
sce 16 listopada tego roku na terenie Gryfo-
wa. Reszta rzeczy została zabezpieczona przez 
policjantów kryminalnych celem dokładnego 
skatalogowania i  ustalenia z którego włamania 
pochodzą. Obaj mężczyźni 33 i 23 latek zostali 
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Kurier Gryfowski

zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresz-
tu gdzie policjanci dochodzeniowo-śledczy będą 
z nimi wykonywali czynności procesowe.

***
Dwaj sprawcy włamania

do salki katechetycznej zatrzymani
Włamanie do salki katechetycznej przy para-

fii w Gryfowie Śląskim ujawnili harcerze, którzy 
spotkali się na zbiórce w sobotę rano. Spraw-
cy, po wyłamaniu drzwi, dostali się do środka 
skąd ukradli rzutnik oraz zestaw nagłaśniający 
służący właśnie harcerzom i ministrantom do 
spędzania wolnego czasu. Sprawcy byli na tyle 
bezczelni, że wyrwali aż kable zasilające elek-
tronikę, które były wtynkowane w ścianę. Jak 
się okazało, po przeglądnięciu pomieszczenia, 
złodzieje nie pogardzili także innymi rzeczami 
m.in. świeczkami i przyrządami przygotowany-
mi do wykonania przez harcerki stroików świą-
tecznych, a nawet metalowym wieszakiem.

Na miejscu pojawili się policjanci z Komi-
sariatu Policji z Gryfowa Śląskiego. Oględziny 
miejsca włamania i opis skradzionych rzeczy 
wskazywał na straty opiewające na kwotę ponad 
3000 złotych.

Policjanci sprawdzili miejsca gdzie ewen-
tualnie sprawcy mogliby takie rzeczy sprzedać 
oraz wytypowali trzy mieszkania do przeszuka-
nia. Jak się okazało, już pierwsze przeszukanie 
przyniosło pozytywne rezultaty. W mieszkaniu 
22 latka policjanci odnaleźli skradziony zestaw 
nagłaśniający oraz część rzeczy. W trakcie czyn-
ności ustalono i zatrzymano także drugiego ze 
sprawców 27 letniego także mieszkańca Gryfo-
wa.

Policjanci pracują w dalszym ciągu nad od-
zyskaniem reszty skradzionych rzeczy. Warto 
przy okazji przypomnieć, iż osobie która kupi 

kradzioną rzecz grozi odpowiedzialność praw-
na za przestępstwo paserstwa co obarczone jest 
karą pozbawienia wolności do lat 5. Dlatego 
apelujemy o zastanowienie i sprawdzenie przed 
zakupem rzeczy po bardzo atrakcyjnej cenie czy 
przypadkiem nie pochodzi z kradzieży.

Obaj sprawcy zostali zatrzymani w policyj-
nym areszcie. Odpowiedzą przed Sądem Rejo-
nowym w Lwówku Śląskim za włamanie, za co 
grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10. 

***
Sprawcy włamania do mieszkania 
zatrzymani na gorącym uczynku

Mieszkaniec Gryfowa Śląskiego przebywając 
poza domem otrzymał powiadomienie z syste-
mu alarmowego o próbie włamania do swojego 
mieszkania. Natychmiast powiadomił najbliższą 
jednostkę policji z Nakła w województwie ku-
jawsko – pomorskim. Policjanci z Nakła błyska-
wicznie skontaktowali się z kolegami z drugiego 
końca Polski z komisariatu w Gryfowie Śląskim 
przekazując im otrzymaną informację.

Na wskazane miejsce w Gryfowie udał się pa-
trol policji który zatrzymał na gorącym uczynku 
włamania do mieszkania dwoje sprawców. Wła-
mywacze byli bardzo zaskoczeni pojawieniem 
się policjantów na miejscu, próbowali się tłuma-
czyć, iż późnym wieczorem wprowadzają się do 
wynajmowanego mieszkania. Lecz po chwili nie 
stawiając oporu oddali się w ręce policjantów.

38 letni mężczyzna i 18 letnia kobieta miesz-
kańcy Mirska zostali zatrzymani i osadzeni 
w  policyjnym areszcie. Sprawcy ukradli sprzęt 
elektroniczny o wartości ponad 5000 zł. Za po-
pełnione przestępstwo odpowiedzą przed Są-
dem Rejonowym w Lwówku Śląskim za co grozi 
im kara pozbawienia wolności do lat 10.

Policja apeluje jednocześnie do wszystkich 
mieszkańców o zwrócenie uwagi na zabezpie-
czenia swojego mieszkania w szczególności pod 
kątem ewentualnego montażu systemu alarmo-
wego oraz dokładnego zamykania posesji oraz 
domofonów do budynków.

Oprac. asp.szt. Mateusz Królak

Tanie obiady
abonamentowe

Nie wszyscy wiedzą, że w Miodowym 
Gryfie można zapisać się na obiady abo-
namentowe. Taki obiad składa się z zupy, 
drugiego dania oraz kompotu. Istnieje moż-
liwość wykupienia abonamentu na okres ty-
godnia lub miesiąca - wtedy koszt obiadu to 
tylko 12 zł. Zapraszamy!

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, umiera ponad 
sto osób a blisko dwa tysiące ulega podtruciu. W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których 
urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzra-
sta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest 
niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.

Dla własnego bezpieczeństwa rekomendujemy zabezpieczenie mieszkań czujkami wykrywa-
jącymi tlenek węgla w powietrzu.

Prawo zobowiązuje zarządców oraz właścicieli budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 
jednorodzinnych, do przeprowadzania kontroli instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i ko-
minowych co najmniej raz w roku.
Dodatkowo w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, 
usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
- od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej cztery razy w roku;
- od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej dwa razy w roku;
- od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz 
w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

NIE dla czadu

życzenia salonik
prasowy kolejowa


