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17 listopada o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie mał-
żeńskie. Zaproszono pary małżeńskie, które w bieżącym roku obchodziły 50 lat pożycia małżeńskiego, a byli to państwo: 
Sabina i Wiesław Baranowscy, Irena i Stanisław Biały, Maria i Józef Borowy, Władysława i Marian Dudowie, Janina i Marian Grońscy, Elżbieta 
i Witold Guzińscy, Stanisława i Zygmunt Hryciew, Anna i Lechosław Kędziowie, Maria i Zbigniew Kolasowie, Kazimiera i Ryszard Lewandowscy, 
Irena i Kazimierz Luchowscy, Zofia i Stanisław Maruszczakowie, Janina i Kazimierz Reszkowie, Mirosława i Aleksander Rubajowie, Maria i Kazi-
mierz Wilczyńscy, Anna i Marian Żaczkowie.

Prezydent RP postanowieniem z 4 października 2018 roku odznaczył jubilatów medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale wraz z gratula-
cjami i życzeniami przeżycia w zdrowiu i szczęściu następnych rocznic wręczał burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik w obecności 
zaproszonych gości: przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Skrzypka i księdza dziekana naszej parafii Krzysztofa Kurzei. 

Miłą uroczystość zakończył krótki koncert Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej pod kierownictwem Zygmunta Bodaka.

Złote Gody

Jolanta Dudzik
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Tradycyjnie, 6 grudnia w naszej szkole odbyło się wyjątkowe wyda-
rzenie sportowe pn. „Bieg Mikołajkowy”. W biegu tym wystartowało 156 
osób. Oprócz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Uboczu wystartowa-
li zawodnicy ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Gryfowie Śląskim. Liczna grupa przyjechała ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Olszynie oraz zawodnicy ze Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu 
i MKS Parasol Wrocław. 

Bieg prowadzony był przez niezwykle wysportowanego Świętego 
Mikołaja na elektrycznych saniach. Każdy śmiałek, który wziął udział 
w Biegu otrzymał czapkę Świętego Mikołaja, pamiątkowy dyplom oraz 
medal. Sportowcy, którzy stanęli na podium otrzymali dodatkowe imien-
ne dyplomy i medale.
Każdy gość mógł zjeść pyszną bułkę oraz napić się gorącej herbaty lub kawy.

Serdecznie dziękujemy Pawłowi Kaczmarowi – Dyrektorowi IX 
Ogólnopolskiego Biegu Mikołajkowego za sprawną organizację. Ser-
decznie dziękujemy Annie Michalkiewicz, Dyrektor Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim za prowadzenie imprezy. 
Bardzo dziękujemy sponsorom, którzy nieodpłatnie zaopatrzyli nas w po-
częstunek i nie tylko:
Stowarzyszenie Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów”, Stowarzyszenie 
Mocni w Gryfowie, Cukiernia – Stanisława Czernik, Zakład Piekarni-
czo-Cukierniczy Krasucki, Piekarnia – Grzegorz Kownacki, Piekarnia 
– Julia i Wiesław Wnukowiczowie, Dyrektor Wielospecjalistycznego 
Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu Zofia Barczyk, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Gryfowie Śląskim Alicja Kownacka, Dyrektor Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski Marzena Wojciechowska, 
Agnieszka Zdrojewska, Pan Krzysztof Babiak, Rada Rodziców przy 
Szkole Podstawowej im. W. S. Reymonta w Uboczu.
Niezwykle gorąco dziękujemy Rodzicom, którzy tego dnia wsparli nas 
swoją obecnością i pomocą, a byli to państwo: Katarzyna Frydrych, Aneta 
Aleksandrowicz, Renata Skoczeń, Zuzanna Baszak, Ewelina Baszak, 
Klaudia Cymerman,Patrycja Tuńczyk, Karolina Kowalczyk, Paulina 
Złotek, Karolina Jancewicz. Paweł Karaczun, Leszek Kicuła.
Dziękujemy pani Renacie Celuch za udzielanie fachowej pomocy me-
dycznej. 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 Radnym: Markowi Niebylskiemu 
i Krzysztofowi Szczerbickiemu za obecność i przekazanie nagród zwy-
cięzcom biegu.

Dziękuję Wszystkim pracownikom oraz uczniom Szkoły Podstawo-
wej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu, bo dzięki WAM 
ten dzień był cudownym wydarzeniem.

IX Ogólnopolski Bieg Mikołajkowy

Dyrektor Szkoły Anna Pląskowska
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15 listopada, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębior-
czości, miało miejsce symboliczne otwarcie firmy Solar Eco Energia.  
Oficjalnie firma działa w nowej siedzibie od lipca 2018 r. Już wkrótce na-
sza strefa ekonomiczna zapełni się nowymi przedsiębiorstwami, ale warto 
pamiętać, że to właśnie oni byli pierwsi. 

Otwarcie firmy odbyło się w obecności władz miasta: burmistrza 
Olgierda Poniźnika, zastępcy burmistrza Andrzeja Tartaka i przewod-
niczącego Rady Miejskiej Roberta Skrzypka oraz w asyście redakcji  
Kuriera Gryfowskiego. W trakcie spotkania właściciel firmy pan Jarosław 
Mielniczyn oprowadził gości po budynku, zapoznał z częścią pracującej 
ekipy (większość była w terenie, bo zleceń nie brakuje) oraz opowiedział 
o początkach firmy, jej rozwoju, a także koncepcjach na przyszłość. Obec-
nie Solar Eco Energia zatrudnia 10 osób. Nad całością przedsięwzięcia 
czuwa pan Jarosław Mielniczyn wraz z żoną Katarzyną.

Czy taka duża inwestycja w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej 
Przedsiębiorczości była dobrym pomysłem?

Nie brakowało ludzi wątpiących w sukces tego przedsięwzięcia, a na-
wet takich, co stukali się w głowę z pytaniem: w co ty się pakujesz?. 
Nie mieli racji – firma ma się dobrze, rozwija się, a plany na przyszłość są 
szerokie. W obiekcie, w którym wcześniej funkcjonowała firma, na ulicy 
Rzecznej 30, nie byliśmy w stanie dalej się rozwijać. W nowej siedzibie 
zyskaliśmy nowe możliwości handlu polegające na dynamicznej ekspozy-
cji produktów, okazania ich klientom, pokazania jak funkcjonują.

Co oferuje klientowi państwa firma?
W skrócie: zajmujemy się takimi rzeczami jak instalacje centralnego 

ogrzewanie, montaż kotłów, instalacje fotowoltaiki, montaż kolekto-
rów słonecznych, montaż pomp ciepła, instalacje grzewcze, instalacje  

SOLAR ECO ENERGIA 
nowa siedziba była strzałem w dziesiątkę

wod-kan, wentylacje i rekuperacje. Usługa jaką oferujemy to połączenie 
profesjonalnego doradztwa, sprzedaży z montażem oraz długookresowe-
go serwisu instalacji odnawialnych źródeł energii oraz techniki grzew-
czej.

Co was wyróżnia spośród firm o podobnej specjalizacji?
Wykorzystujemy wyłącznie wysokogatunkowe towary pochodzą-

ce od renomowanych wytwórców. Bacznie obserwujemy nieustannie 
zmieniające się trendy, przepisy prawne, możliwości wynikające z tego 
dla klientów, co natychmiast znajduje odzwierciedlenie w naszej ofercie. 
W Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości rozszerzy-
liśmy naszą działalność o kompleksową usługę polegającą na prowadze-
niu klienta od momentu pierwszego kontaktu, poprzez przedstawienie 
mu dostępnych opcji, sprzedaż i montaż produktu, a później wieloletni 
serwis. Czyli wychodzimy naprzeciw klienta oferując mu najlepsze dla 
niego rozwiązania grzewcze o bardzo dobrej jakości i dobrej dla klienta 
cenie. To wszystko oczywiście w jednym miejscu.

Redakcja
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Prawnik radzi
W grudniowym odcinku naszego cyklu radca 
prawny Bernadetta Baszak omawia prawa kon-
sumenta w zakresie odstąpienia od umowy.

Jeśli mają Państwo pytania związane z zagadnieniem 
poruszanymi przez naszego prawnika, możecie je zadać 
za pośrednictwem Kuriera Gryfowskiego i na jego łamach  
zostanie udzielona odpowiedź lub też uzyskać nieodpłatną 
poradę prawną w biurze senatora Rafała Ślusarza w każdą 
środę w godz. od 15.00 do 17.00.

Zbliżają się święta i czas robienia zakupów, a przede wszystkim czas 
robienia prezentów. Warto zatem znać prawa konsumenta w zakresie od-
stąpienia od umowy. Zgodnie z przepisami prawa za konsumenta uważa 
się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. 
zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalno-
ścią. Przepis wyraźnie wskazuje na relacje między konsumentem a przed-
siębiorcą w zakresie zawierania umów, gdzie konsument występuje jako 
klient. Zgodnie z tą ustawową definicją przepisy ustawy o prawach kon-
sumenta mają zastosowanie jedynie do konsumentów, którzy zawierają 
umowę z przedsiębiorcą, zatem jeśli sami jesteśmy przedsiębiorcą i zawie-
ramy umowę z innym przedsiębiorcą, lub jeśli umowę zawiera konsument 
z konsumentem, to przepisów o ochronie praw konsumenta nie zastosu-
jemy. Ma to ogromne znaczenie w zakresie odstąpienia od umowy, gdyż 
jeśli np. kupujemy daną rzecz za pośrednictwem portalu allegro i jeśli 
sprzedawcą jest konsument, to nie będziemy mogli od umowy odstąpić.

Kiedy przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy – konsument, 
który zawarł umowę na odległość (tzn. przez internet, zakup w e-sklepie) 
lub zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na pokazie „po-
ścieli”, czy też w swoim mieszkaniu), ma prawo odstąpić od takiej umowy 
bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jest to tzw. prawo do namy-
słu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i  rozważenie 
zakupu. WAŻNE – takie uprawnienie nie przysługuje nam w przypad-
kach zakupów w sklepach tradycyjnych (choć to czy możemy zwrócić 
daną rzecz do sklepu tradycyjnego jest zależne od woli sprzedawcy, nie-
które sklepy dają możliwość swoim klientem zwrotu towaru nawet i do  
30 dni, jednakże nie mają one takiego obowiązku).

Jeśli zatem zakupiliśmy towar na odległość lub poza lokalem przedsię-
biorstwa i nie jesteśmy zadowoleni z zakupu to w terminie 14 dni musimy 
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Forma oświadczenia może 
być dowolna, jednak dla celów dowodowych lepiej uczynić to na piśmie 
i takie oświadczenie wysłać listem poleconym (wówczas liczy się data 
stempla pocztowego i mamy potwierdzenie wysłania oświadczenia w ter-
minie, kopię oświadczenia zawsze zostawiamy dla siebie). Oświadczenie 
takie można sformułować samodzielnie, choć najczęściej wraz z przesył-
ką otrzymujemy już gotowy formularz, który wystarczy uzupełnić. 

Wzór oświadczenia
Dane konsumenta    miejscowość i data 
       
     Dane przedsiębiorcy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja niżej podpisany ………………… niniejszym oświadczam, iż odstępuję 
od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………

      Podpis

Jaki jest skutek złożenia takiego oświadczenia – w razie złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, uważa się umowę za niezawartą. 
Wówczas zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i konsumenta ciążą pew-
ne obowiązki. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu 
zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (cenę 
zakupionej rzeczy i koszty przesyłki, przy czym koszty przesyłki zwra-
cane są do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki w danej 
ofercie). Konsument zaś jest zobowiązany odesłać towar niezwłocz-
nie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym złożył 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy (liczy się data stempla pocztowe-
go, oczywiście wysyłamy w taki sposób aby mieć potwierdzenie nada-
nia). Wyjątkiem, kiedy to przedsiębiorca ma obowiązek odebrać towar od 
konsumenta we własnym zakresie, jest sytuacja gdy charakter towaru nie 
pozwala na odesłanie go w zwykły sposób pocztą np. jest to pralka, lub 
umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa lub towar dostar-

czono do miejsca zamieszkania konsumenta. Jeżeli odsyłamy towar, to 
niestety to my ponosimy koszty zwrotu rzeczy, w tym koszty opakowa-
nia, zabezpieczenia, nadania przesyłki, chyba że sprzedający zgodził się 
je pokryć. Inną bardzo ważną kwestią jest to, że jesteśmy odpowiedzialni 
wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru w związku z korzy-
staniem z niego w nieodpowiedni lub nadmierny sposób. Konsument ma 
prawo zbadać funkcjonowanie towaru, ale tylko w taki sposób, w jaki 
mógłby to uczynić gdyby rzecz kupowałby w sklepie stacjonarnym, nie 
może jednak używać rzeczy, a jeśli tak zrobi, to sprzedawca ma prawo 
obciążyć nas dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem warto-
ści towaru. W niektórych przypadkach możliwość odstąpienia od umowy 
będzie niemożliwa, przykładem tego jest zakup nagrania na płycie CD, 
jeśli zdejmiemy z płyty folię ochronną, to w tym momencie utraciliśmy 
prawo odstąpienia od umowy.

Podsumowując powyższe, pamiętajmy, że jeśli robimy zakupy w skle-
pie stacjonarnym, to przed dokonaniem zakupu warto zapytać czy będzie 
przysługiwało nam prawo odstąpienia od umowy, gdyż jest to tylko dobra 
wola sprzedawcy, a jeśli robimy zakupy przez internet upewnijmy się, że 
kupujemy od przedsiębiorcy, a nie od konsumenta i pilnujmy terminu 14 
dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jednocześnie życzę Państwu radosnych i spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych osób, w miłości, radości 
i ciepłej atmosferze, a Nowy Rok niech przyniesie Państwu pełno rado-
snych chwil i spełnienie najskrytszych marzeń.

EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ

DENTYSTYCZNYCH

Rząsiny 87, Tel. 794-090-866
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Szanowni Mieszkańcy, z dniem 19.11.2018 r. Gmina Gryfów Śląski 
zakończyła realizację programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej 
emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

Wpłynęło 131 wniosków o dofinansowanie wymiany starych pieców, 
które zostały pozytywnie zweryfikowane. Ostatecznie z dopłat skorzy-
stało 97 gospodarstw domowych Gminy Gryfów Śląski. Zlikwidowano 
łącznie 145 źródeł ogrzewania starego typu opalanych paliwem stałym, 
z  czego 60 szt. w mieszkaniach, 84 szt. w domach jednorodzinnych  
i 1 szt. we wspólnocie mieszkaniowej. 

Dzięki dotacji zamontowano 60 kotłów gazowych, 1 piec elektryczny 
wraz z panelami fotowoltaicznymi, 16 kotłów na biomasę, 20 pieców wę-
glowych 5 klasy i jedną pompę ciepła.Łączna wartość inwestycji wyniosła 
1 513 795,62 zł, w tym wartość dofinansowania 715 453,38 zł. 

W wyniku tych działań poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem 
PM10 zmniejszy się o 1,829 Mg.

Właścicieli domów jednorodzinnych którzy chcą skorzystać z dofi-
nansowania na wymianę ogrzewania i termomodernizację budynku za-
praszamy do wzięcia udziału w programie „Czyste Powietrze” realizo-
wanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu.

Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu:
„Ochrona powietrza związana z trwałą likwidacją w lokalach 

mieszkalnych i nieruchomościach ogrzewania opartego 
na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła w ramach 

„Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski”

Dotacje do ogrzewania

W związku z upływającą w 2019 roku kadencją Sołtysów i Rad So-
łeckich zostaną przeprowadzone nowe wybory tych organów na nową 
kadencję 2019-2024. Akt wyborczy zostanie zgodnie z sołecką ordynacją 
wyborczą poprzedzony przedwyborczymi zebraniami wiejskimi, które 
odbędą się wg. poniższego harmonogramu.

Harmonogram przedwyborczych zebrań wiejskich
1) Wolbromów, 20 stycznia 2019 r. godz. 11:00, świetlica wiejska
2) Rząsiny, 20 stycznia 2019 r., godz. 13:15, świetlica wiejska
3) Ubocze, 20 stycznia 2019 r., godz. 15:00, świetlica wiejska
4) Młyńsko, 27 stycznia 2019 r., godz. 10:15, świetlica wiejska
5) Proszówka, 27 stycznia 2019 r., godz. 14:00, świetlica wiejska
6) Wieża, 27 stycznia 2019 r., godz. 16:00, świetlica wiejska
7)Krzewie Wielkie 27 stycznia 2019 r., godz. 18:00, świetlica wiejska

Na zebraniach tych przedstawione będzie sprawozdanie kadencyjne 
Sołtysa i Rady Sołeckiej za lata 2015-2019, sołecka ordynacja wyborcza 
oraz dokonany zostanie wybór Sołeckiej Komisji Wyborczej.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich odbędą się w dniu 10 lutego 2019 r.
Siedziby lokali wyborczych oraz godziny głosowania zostaną ustalone na 
ww. zebraniach wiejskich i podane do publicznej wiadomości.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Druga edycja konkursu 
„Wiem, czym oddycham” zakończona

Nie udało się wygrać czujnika jakości powietrza w naszym mieście, 
w  zorganizowanym przez fundację AVIVA konkursie „Wiem, czym 
oddycham”. Nie znaleźliśmy się wśród 100 laureatów tego konkursu.  
Na 2357 jego uczestników w całym kraju, na lokalizację tego urządzenia 
w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oddano 72 głosy i tym 
samym zajęliśmy 216. miejsce. Głosowanie trwało do 5 grudnia br.. 
Wszystkim, którzy wspierali tą akcję i oddali głos serdecznie dziękuję.

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Stanisław Jóźwiak

Podziękowania
Bardzo serdecznie dziękuję:
- Panom Mariuszowi i Andrzejowi Kownackim z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ubocze, którzy własnym samochodem dokonali nieodpłatnie 
transportu do Wrocławia motopompy pożarniczej, a następnie po naprawie 
przywieźli ją z powrotem do swojej jednostki OSP.
– Pani Edycie Wilczackiej – dyrektorowi Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim za pomoc 
w wykoszeniu skarp przy potoku Oldza w Gryfowie Śląskim. 
Panom:
- Jerzemu Guzemu – radnemu Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, 
Markowi Makowskiemu – kierownikowi Zarządu Dróg Powiatowych 
w Lwówku Śląskim, Józefowi Sadowskiemu – st. specjaliście ds. dróg i mo-
stów w ZDP w Lwówku Śląskimoraz wykonawcy remontu ulicy Rzecznej 
w naszym mieście, Przedsiębiorstwu Robót Drogowych w Jałowcu
za pomoc oraz wykonanie odbudowy kanalizacji deszczowej w tej ulicy. 
Wcześniej przerwany kolektor uniemożliwiał odpływ wody do rzeki Kwisy, co 
w przypadku wystąpienia obfitych opadów deszczu powodowało zagrożenie 
powodziowe dla budynków położonych koło Fabryki Odzieży i Tkanin Żaro-
odpornych „IZO-TERM”.

Referent ds. inwestycji i infrastruktury Rafał Olszówka

Bardzo serdecznie dziękuję Państwu Mirosławie i Jerzemu Horba-
czom za podarowanie srebrzystej choinki, która zdobi Wielospecjali-
styczną Przychodnię Zdrowia.

Niezwykle serdecznie dziękuję pracownikom Zakładu Budżetowego 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim za przy-
strojenie miasta na okres świąteczno-noworoczny. Tym bardziej dziękuję, 
iż Zakład uczynił to bez angażowania środków budżetowych Gminy.

W imieniu dzieci i swoim własnym dziękuję załodze Hotelu Stacja 
nad Kwisą na czele z Beatą Sochą za zorganizowanie mikołajek dla dzie-
ci z gryfowskiej gminy.

Pragnę serdecznie podziękować Zakładowi Remontowo-Budowla-
nemu Agaty i Roberta Słowińskich z Wrocławia za niezwykłą pomoc 
finansową, dzięki której do dzieci z Ubocza, w tym do filii biblioteki 
w Uboczu, zawitał Święty Mikołaj.

Resort środowiska zachęca mieszkańców Polski do udziału w progra-
mie Czyste Powietrze. Celem programu jest zmniejszenie lub uniknię-
cie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery. 
Projekt skupia się na wymianie w budynkach jednorodzinnych starych 
pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji by efektywnie 
zarządzać energią. 

W ramach programu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubie-
gać się o dofinansowanie na łermomodernizację budynków. Korzystając 
z programu uzyskać można zwrot części poniesionych kosztów. Mak-
symalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.  
Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą tą kwotę, dodatkowe koszty 
mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifi-
kowany projektu to 7 tys. zł. 

Program przewiduje dofinansowanie między innymi na:
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) doieple-
nie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej,
• instalację odnawialnych źródeł energii, 
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji 
na stronach: https://wwvv.mos_gov.pl/czyste-powietrze/ oraz https://
portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
Olgierd Poniźnik
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Rada Miejska Gminy 
Gryfów Śląski 18 paździer-
nika 2018 r. uchwaliła stawki 
podatków lokalnych, które 
będą obowiązywały w 2019 
roku. Między innymi:

Podatek od nieruchomości
1) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej – 21,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,78 zł od 1m² 
powierzchni użytkowej,
d) pozostałych, wykorzystywanych na cele prowadzenia gospodarstwa do-
mowego – komórki, szopy, stodoły 4,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,22 
zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
2) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł za  
1 m² powierzchni
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 
zł od 1 m² powierzchni

Podatek rolny 

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2019 roku wy-
niesie 135,9 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych, 
natomiast dla gospodarstw rolnych nieprzekraczających 1 ha przelicze-
niowego w 2019 roku wyniesie 271,80 zł za ha przeliczeniowy gruntów.

Jednocześnie informuje się, że uchwałą nr XLVI/1587/18 Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie 
ustalenia wykazu miejscowości w województwie dolnośląskim położo-
nych na terenach górskich i podgórskich dla celów obniżenia podatku 
rolnego z aktualizowano wykaz miejscowości wg. którego ulgą górską 
objęto wieś Młyńsko, Proszówka oraz Rząsiny.

Podatek od środków transportowych
Stawki podatku od środków transportowych na 2019 rok zostały pod-

wyższone w przybliżeniu o 1,6 % w stosunku do stawek obowiązujących 
na terenie Gminy Gryfów Śląski w roku 2018, co powoduje wzrost kwoty 
podatku w przedziale od 10 zł do 40 zł w zależności od kategorii pojazdu 
np.
• od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 
powyżej 9 ton i mniejszej niż 12 ton – 1.120,00 zł,
• od ciągników siodłowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespolu po-
jazdu o 2 osiach i dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 31 ton 
– 2.130,00 zł,
• od przyczepy i naczepy o 3 osiach i więcej o dopuszczalnej masie całkowi-
tej pojazdu nie mniej niż 38 ton – 1.680,00 zł

Pełne teksty uchwał opublikowane są w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Gminy Gryfów Śląski na stronie www.bip.gryfow.pl

Renata Adamska, Paulina Owoc

Nowe stawki podatkowe

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użyt-
kowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w roku 2018 
znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej www.gryfow.pl  
i www.bip.gryfow.pl w zakładce nieruchomości.

Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 
1716) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nastąpi z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku i dotyczyć będzie 
nieruchomości zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jed-
norodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej 
połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. Tego dnia użytkownicy 
wieczyści zostaną automatycznie uwłaszczeni, stając się współwłaścicie-
lami gruntów, na których stoją ich budynki.

Gmina poinformuje mieszkańców o zmianach w oficjalnych zaświad-
czeniach. Zgodnie z ww. ustawą na wydanie dokumentu potwierdzają-
cego przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
Gmina ma czas do końca 2019 roku. 

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu będzie ponosić na 
rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wszystkie osoby, któ-
re staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do 
uiszczania opłaty za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty 
przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie ma odpowia-
dać wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej 
w  dniu przekształcenia. Opłaty będą waloryzowane co trzy lata, przy 
zastosowaniu wskaźników cen ogłaszanych przez Główny Urząd Staty-
styczny. Właściciel gruntu może zgłosić właściwemu organowi na piśmie 
zamiar jednorazowego jej wniesienia, co będzie dla niego korzystne, gdyż 
uniknie waloryzacji opłaty, tak jak będzie miało to miejsce w przypadku 
wnoszenia opłaty przez okres 20 lat.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sylwia Cichońska – insp. 
ds. gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, pok. 
nr 10 lub pod nr tel. 75 78-11-266. 

Użytkowanie wieczyste zmieni 
się we własność już od 1 Stycznia 2019 roku
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Zakończył się remont drogi powiatowej nr 2526D – ul. Rzeczna 
w Gryfowie Śląskim na dł. 0,27 km. Wartość prac wyniosła 623.634,60 
zł. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Jało-
wiec przy udziale podwykonawcy: MG-TECH Inżynieria Lądowa Ma-
riusz Gałkowski Jeżów Sudecki. Zakres robót obejmował: - wykonanie 
warstwy jezdnej (warstwa ścieralna), w ilości 1750 m2, wykonanie górnej 
warstwy (warstwa wyrównawcza), w ilości 75 kg/m2 – 130 Mg, roboty roz-
biórkowe (rozbiórka nawierzchni, a także wpustów, przykanalików, krawęż-
ników), frezowanie istniejącej nawierzchni, w ilości 200 m2, roboty ziem-
ne – korytowanie, w ilości 859 m2, remont konstrukcji nawierzchni jezdni 
(oczyszczenie, naprawa ubytków, wzmocnienie), remont chodnika, w ilości 
391 m2, wykonanie krawężników i obrzeży, w ilości 732 mb, wykonanie 
ścieku betonowego, remont odwodnienia (odtworzenie wpustów deszczo-
wych, przykanalików, studni kanalizacyjnych, montaż klapy zwrotnej), nie-
zbędne roboty wykończeniowe: regulacja studzienek i zaworów w jezdni, 
remont poboczy – placów wzdłuż drogi w granicy pasa drogowego.
Dofinansowanie:
Gmina Gryfów Śląski - 65.020 zł; Powiat Lwówecki – 65.020,60 zł
Dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 493.594 zł (dro-
ga została uszkodzona przez intensywne deszcze i powódź, które wystąpiły 
na terenie Powiatu Lwóweckiego w lipcu 2012 roku).

Droga została odebrana 6 grudnia bez uwag.

Dobiegają końca ostatnie z tegorocznych inwestycji drogowych, re-
alizowanych na ulicy Grodzkiej oraz Polnej w Gryfowie Śląskim Reali-
zująca obydwa zadania Firma MG-TECH Inżynieria Lądowa z Jeżowa 
Sudeckiego wykazała się wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem, 
wykonując prace na ulicy Grodzkiej w niezwykle trudnych warunkach. 
Na obydwu drogach wykonywane są obecnie nawierzchnie a wykonawca 
zapewnia, że przed świętami ulice zostaną oddane do użytkowania.

Przypomnijmy, że na realizacje wspomnianych zadań Gmina Gryfów 
Śląski pozyskała środki finansowe w formie promesy Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
w łącznej kwocie 944 095,00 złotych, a całkowita wartość przebudowy 
ulic Polnej i Grodzkiej to 1 343 743,55 zł.

Remont Grodzkiej i Polnej Koniec prac na ulicy Rzecznej

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Marek Makowski

Nasze Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały w III kwartale 2018 
roku dotacje do zakupu sprzętu i wyposażenia oraz na remonty strażnic.  
Dotacje te przyznał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w wysokości 30.719,00 zł. oraz nasza Gmina w kwocie 8853,00 złotych. 
Łączna wartość przyznanych dotacji to 39.572,00 złotych. 
Za powyższe środki:
- dokonano remontu strażnicy OSP w Krzewiu Wielkim, wartość prac 
19.500,00 zł.,
- wykonano prace remontowe w OSP Gryfów Sl., 8254,00 zł.,
- strażacy zakupili: detektor wielogazowy dla OSP Gryfów Śląski, 2988,00 
zł., 5 hełmów bojowych dla OSP w Uboczu o wartości 3900,00 zł., sprzęt 
i wyposażenie dla OSP Rząsiny, 3430,00 zł. oraz ubranie bojowe dla OSP 
w Proszówce o wartości 1.500,00 zł..

Dużej pomocy w przyznaniu dotacji dla ww. OSP udzieliła Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim oraz Bur-
mistrz naszej Gminy. 

W lipcu br. przekazano OSP sprzęt ratowniczy, w tym pierwszej po-
mocy medycznej o wartości 26 682,00 zł. zakupiony z dotacji Ministra 
Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Po-
mocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości przy jednoprocen-
towym wkładzie naszej Gminy. 

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Stanisław Jóźwiak

Dotacje dla strażaków
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We wtorek, 20 listopada o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu 
Gminy i Miasta odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski wybranej na lata 2018-2023.
 W programie sesji znalazły się następujące punkty:
• złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady 
Miejskiej oraz burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski,
• wybór przewodniczącego Rady Miejskiej,
• wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Sesję otworzył radny senior Antoni Łoziński, który poprosił radnych 
o odebranie aktów powołania i złożenie uroczystego ślubowania. Bur-
mistrz Olgierd Poniźnik po złożeniu ślubowania podziękował wyborcom 
i zwrócił się do wszystkich radnych z zaproszeniem do wspólnej pracy na 
rzecz gminy i miasta Gryfów Śląski. Burmistrz złożył także gratulacje 
radnym powiatowym obecnym na sesji: przewodniczącej Rady Powiatu 
Lwóweckiego Małgorzacie Szczepańskiej oraz staroście Danielowi Koko.

W dalszej części sesji odbyły się zaplanowane wybory. Radni zgłosili 
dwóch kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej: Mateusza Kró-
laka i dotychczasowego przewodniczącego Roberta Skrzypka. W tajnym 
głosowaniu 8:7 zwyciężył Mateusz Królak. Następnie złożono zawiado-
mienie o utworzeniu dwóch klubów radnych. Radny Cichoń złożył na 
ręce przewodniczącego Królaka zawiadomienie o utworzenie klubu rad-
nych Aktywni dla Gminy Gryfów Śląski, natomiast radna Urszula Maga 
o utworzeniu klubu Popierani przez Prawo i Sprawiedliwość.

Kolejnym punktem sesji był wybór wiceprzewodniczących. Zapro-
ponowano trzy kandydatury: Arkadiusza Cichonia, Ryszarda Saw-
czaka i Roberta Skrzypka, który nie wyraził zgody na kandydowanie. 
W wyniku tajnego głosowania Ryszard Sawczak otrzymał 9 głosów po-
parcia, a Arkadiusz Cichoń 10 głosów poparcia. Obaj kandydaci zostali 
zaakceptowani na stanowiska wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Na przewodniczącego komisji rewizyjnej został zgłoszony jeden rad-
ny- Mariusz Kozak. W głosowaniu otrzymał 13 głosów poparcia, a tym 
samym został przewodniczącym komisji.

Po raz pierwszy w historii naszej gminy sesja była transmitowana na 
żywo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obrady sesji inaugu-
racyjnej oglądało na żywo ok. 30 osób. Nagranie z obrad sesji jest udostęp-
nione za pomocą portalu youtube.com na kanale gryfowpl.
Bezpośredni link do transmisji znajduje się poniżej:
www.youtube.com/watch?v=NtuVHB8fhjA

Sesja Inauguracyjna

17 listopada odbyła się I sesja Rady Powiatu, na której zostały wybra-
ne nowe władze. W głosowaniu tajnym Starostą Lwóweckim proporcją 
głosów 15:2 został wybrany Daniel Koko. Wicestarostą został Zbigniew 
Grześków. W skład Zarządu weszli: Józef Stanisław Mrówka, Zenon 
Zatchiej i Wiesław Ziółkowski. Przewodniczącą Rady Powiatu została 
Małgorzata Szczepańska, wiceprzewodniczącą Teresa Wachal. 

Radni Rady Powiatu Lwóweckiego: 1. Piotr Czembrowski, 2. Bolesław 
Faściszewski, 3. Jerzy Fidorów, 4. Zbigniew Grześków, 5. Tadeusz Jagiełło, 
6. Iwona Kobierecka, 7. Daniel Koko, 8. Józef Stanisław Mrówka, 9. He-
lena Okulowska, 10. Krystyna Piotrowicz, 11. Olga Sasin, 12. Małgorzata 
Szczepańska, 13. Eugeniusz Ścigan, 14. Teresa Wachal, 15. Zenon Zatchiej, 
16. Janina Zych, 17. Wiesław Ziółkowski

Nowe władze powiatu
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18 i 25 października pozostanie na długo w pamięci dzieci z grupy 
„Misie”, „Jeżyki” i rodziców. Właśnie w tych dniach odbyła się ważna 
uroczystość  – „Pasowanie na Przedszkolaka”.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krót-
kiej części artystycznej, w której maluszki zaprezentowały swoje umie-
jętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Występując przed tak wielką 
publicznością, dzieci wykazały się nie tylko swoimi umiejętnościami, ale 
również wielką odwagą. Punktem kulminacyjnym spotkania było ślubo-
wanie. Po jego złożeniu Pani dyrektor Małgorzata Krakowska dokonała 
pasowania na przedszkolaka  magiczną kredką. Na pamiątkę tego waż-
nego dnia dzieci otrzymały dyplomy, odznaki-„Jestem  przedszkolakiem” 
oraz klocki edukacyjne i słodki upominek.

11- 12 października dzieci z naszego Przedszkola uczestniczyły w sean-
sie edukacyjnym w mobilnym planetarium „Mój kosmos”. Dzięki pokazom 
dowiedziały się i zobaczyły jak powstaje wszechświat, galaktyki, Układ 
Słoneczny. Pokaz, dla każdej z grup osobno, odbył się w specjalnej kopule 
o kształcie kuli, które dawała wrażenie przestrzeni kosmicznej. Dzieci odby-
ły podróż przez Układ Słoneczny, przechadzały się po Marsie, lądowały na 
Księżycu. Mogły również poznać zjawiska związane z ruchem sfery niebie-
skiej, zmianą położenia planet, zaćmieniem Słońca i deszczem meteorytów. 
W jednej chwili przedszkolaki przeniosły się w  zagadkowy świat  kosmosu. 

29 października rodzice z grupy „Tygryski” przygotowali teatralno-
-muzyczną niespodziankę – przedstawienie pt. „Rzepka” Juliana Tuwima 
i wykazali się wielkimi zdolnościami aktorskimi. Utwór „Rzepka” nie 
wymagał od naszych aktorów nauki tekstu na pamięć, jednak głównym, 
nie mniej ważnym zadaniem było przedstawienie charakteru postaci 
poprzez gest, ruch, a przede wszystkim kostium. Trzeba przyznać, że 
rodzice wykazali się pomysłowością, rozbawiając w różnorodny sposób 
swoje pociechy. Nie możemy zapomnieć o roli „małej rzepki”, w której 
to wystąpił Wiktor – wychowanek naszej grupy „Tygryski”. Chłopiec 
z wielką odwagą i powagą odtworzył swoją kreację aktorską. Serdecznie 
dziękujemy aktorom, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w spektaklu  
i z ogromną chęcią zaangażowali się w jego przygotowanie.

W październiku dzieci z grup „Tygryski”, „Motylki”, „Słonecz-
ka”, „Biedronki”„ oraz „Stokrotki” wraz z opiekunkami z Przedszkola  
Publicznego w Gryfowie Śląskim udały się na wycieczkę do Biblioteki 
Publicznej. Przedszkolaki i z wielką radością zapoznały się z magicznym 
dla nich miejscem. Pani bibliotekarka przeczytała dzieciom opowiadania 
o leśnych zwierzętach. Przedszkolaki uważnie słuchały, a potem oma-
wiały przeczytaną wcześniej książkę. Spotkanie z małymi czytelnikami 
umiliła muzyka i tańce. Każdy przedszkolak wyszedł z biblioteki nie tyl-
ko z uśmiechem na twarzy, ale także z zakładką do książki otrzymaną 
na pamiątkę. 

Co słychać u przedszkolaków?
Pasowanie na przedszkolaka

Planetarium w przedszkolu

Rodzice dzieciom

Wizyta w bibliotece
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Projekt  Ponadnarodowa mobilność uczniów 
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawo-
dowego  pod nazwą  „Leśnicy i informatycy na 
praktykach zagranicznych”  Program Operacyj-
ny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfi-
nansowany z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego o numerze 2017-1-PL01-KA102-037526 
dobiegł końca.

Jego głównym celem było wdrożenie wiedzy 
zdobytej w trakcie teoretycznego szkolenia zawodo-
wego w warunkach anglojęzycznego rynku pracy 41 
uczniów, przez co zwiększą się ich szanse na zatrud-
nienie na europejskim jak i polskim rynku pracy.
Realizowane cele szczegółowe: 
• zwiększenie umiejętności porozumiewania się 
w językach obcych (j. angielski) wśród uczniów 
• zwiększenie motywacji uczniów do nauki, w tym 
również języków obcych oraz samodoskonalenia 
• wykształcenie u uczniów kompetencji między-
kulturowych
• zwiększenie umiejętności zawodowych i do-
świadczenia
• uświadomienie uczniom konieczności rozwija-
nia swoich umiejętności komunikacyjnych i in-
terpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości 
sukcesu na rynku pracy

Współpracowaliśmy z Instytucją Przyjmu-
jącą Your International Training doświadczoną 
irlandzka firma działająca w dziedzinie rozwoju 
zawodowego i edukacji. Od 10 lat jest partnerem 
projektów mobilności dla szkół i uczelni z krajów 
UE oraz innych państw niebędących jej członka-
mi. Główna siedziba firmy znajduje się w Mallow 
na południu Irlandii, a dwie inne w Youghal i Sligo. 
W leśnej posiadłości nagrodzonej przez irlandzkie 
ministerstwo ochrony środowiska za utrzymanie bio-
różnorodności w Hrabstwie Sligo Longford Deme-
sne Wood szkoliło się 25 leśników a w Chamber of 
Commerce and Industry 16 informatyków.

Szkoła gościła dyrektora do spraw projektu Your 
International Training FBD Building (1st Flo-
or) Spa Squar Mallow Co. Cork w celu ustalenia 
zasad współpracy w realizacji staży zawodowych 
naszych uczniów. Przed mobilnością, uczniowie 
otrzymali wsparcie w formie zajęć przygotowaw-
czych z języka angielskiego zawodowego z ele-
mentami kultury Irlandii w ilości 30 godzin dla 
każdej grupy branżowej i 10 godzinne szkolenia: 
zarządzania treścią w Internecie, warsztatów pe-
dagogiczno-psychologicznych, kursu – Specyfika 
ochrony środowiska naturalnego Irlandii. W Ir-
landii szkolili się na 20 godzinnym kursie języka 
angielskiego a w szkole redagowali Europass CV 
i Europass Paszport Językowy. W ramach wsparcia 
praktycznego i logistycznego zapewniono prakty-
kantom transport Polska<->Irlandia, ubezpieczenie 
NWW, OC, KL plus EKUZ, opiekę – 3 szkolnych 
opiekunów + opiekun językowy + koordynatorzy 
stażu. Uczestnicy projektu otrzymali „kieszon-
kowe”, wsparcie zespołów projektowych w szkole 
i Irlandii, zakwaterowanie u rodzin irlandzkich, co 
w dużym stopniu wpłynęło na podniesienie umie-
jętności posługiwania się językiem angielskim. 
Były przeprowadzane spotkania organizacyjne 
z  uczestnikami projektu i ich rodzicami. Tech-
nikom leśnikom zapewniono ochronne ubranie 
branżowe, wszyscy stażyści otrzymali praktyczne 
rozmówki polsko <-> angielskie. 

Po zakończeniu stażu uczniowie uzyskali Eu-
ropass Mobility Certificates, potwierdzający 
realizację Europejskiej Ścieżki Kształcenia Za-
wodowego, zdobytych umiejętności zawodowych 
i językowych. Certyfikat sporządzono w dwóch 
wersjach językowych polskiej i angielskiej. W do-
kumencie wskazany jest poziom umiejętności oraz 
kwalifikacji nabytych przez jego posiadacza. Zna-
czenia dokumentowi dodaje fakt, że jego treść jest 
poświadczona zarówno przez krajową organizację 
wysyłającą, jak i przez zagraniczną organizację 
przyjmującą oraz Krajowe Centrum Europass. 
Certyfikat odbycia stażu w Irlandii potwier-
dzony przez obydwie strony partnerskie (dwie 
wersje językowe), rekomendacje irlandzkich 
pracodawców, Certyfikat ukończenia kursu 
j. angielskiego w Irlandii od YIT, Certyfikat 
ukończenia kursu j. angielskiego od ZSOiZ 
w Gryfowie Śląskim, zaliczenie obowiązko-
wych praktyk szkolnych na podstawie prowa-
dzonych przez uczniów dzienniczków praktyk, 
wystawione przez irlandzkiego przedsiębiorcę, po-
twierdzone przez opiekuna stażu z ramienia szkoły, 
Europass CV i Europass Paszport Językowy 
od ZSOiZ w Gryfowie Śląskim.

Poprzez realizację programu praktyk uczest-
nicy projektu nabyli wiedzę teoretyczną i prak-
tyczną oraz umiejętności związane z kierun-
kiem kształcenia i przyszłym zawodem: 
• podnieśli umiejętności wprowadzania i wykorzy-
stywania wiedzy teoretycznej wyniesionej ze szkoły 
i tym samym uzyskane kompetencje zarówno zawo-
dowe jak i społeczne będą w najbliższej przyszłości 
skutkować większą atrakcyjnością na rynku pracy,
• podnieśli kompetencje językowe i przełamali 
barierę komunikowania się w języku obcym 
w miejscu pracy i w życiu prywatnym,
• nabyli kompetencje międzykulturowe – umie-
jętność pracy w zespole, umiejętność współpracy 
z ludźmi z różnych kręgów kulturowych
• zdobyli umiejętności i kompetencje społeczne 
tj. umiejętność rozwiązywania wynikłych pro-
blemów i konfliktów, umiejętność radzenia sobie 
w sytuacjach stresowych, umiejętność budowania 
więzi emocjonalnych z innymi członkami grupy, 
umiejętność budowania oraz utrzymywania pra-
widłowych relacji interpersonalnych

Projekt zwiększył doświadczenie naszej szko-
ły w realizacji projektów międzynarodowych, jak 
również podniósł jej atrakcyjność edukacyjną. 
Uczniowie zdobyli doświadczenie w wymiarze za-
wodowym, językowym, osobistym i kulturowym. 
Poprzez narzędzia oceny kompetencji uczestnicy 
projektu mogą swoje umiejętności przedstawić we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Kadra szko-
ły wykorzysta swoją wiedzę i umiejętności w po-
dejmowaniu prób nawiązania trwałej współpracy 
z instytucjami kształcenia zawodowego w innych 
krajach Unii Europejskiej również z wykorzysta-
niem platformy e-Twinning. Nauczyciele zawodu 
dokonają analizy programów staży do wymagań 
europejskiego rynku pracy.

Rezultatami projektu dzieliliśmy się z wy-
korzystaniem strony internetowej i facebook 
ZSOiZ, YIT, Longford Demesne Wood, na-
uczycieli, uczniów, platformy e-Twinning oraz 
EPALE, kącika ERASMUSA+ w szkole, 
lokalnej prasy i portali informacyjnych. Przy-
gotowaliśmy ulotki o efektach realizowane-
go projektu, prezentacje multimedialne, film. 
Spotykaliśmy się z gimnazjalistami w trakcie 
Drzwi Otwartych Szkoły oraz podczas promo-
cyjnych wyjazdów do gimnazjum. Podzielili-
śmy się rezultatami projektu i jego przebiegiem 
podczas uroczystego zakończenia z wręczeniem 
certyfikatów, europassów z udziałem rodziców, 
społeczności szkolnej, przedsiębiorców i władz.

Dzięki udziałowi w mobilności uczniowie zde-
cydowanie stwierdzili, że nauczyli się jak lepiej my-
śleć logicznie i wyciągać wnioski, znajdować roz-
wiązania w trudnych lub nietypowych sytuacjach, 
planować i organizować zadania i czynności oraz 
współpracować w grupie, zdecydowanie poprawili 
swoje zawodowe umiejętności, są bardziej pew-
ni siebie, lepiej znają swoje mocne i słabe strony, 
nauczyli się współpracować z osobami z innych 
środowisk i kultur, potrafią się lepiej adaptować i 
odnajdywać w nowych sytuacjach, myśleć i anali-
zować sytuacje, stali się bardziej tolerancyjni w sto-
sunku do innych osób i zachowań, są bardziej cie-
kawi i otwarci na nowe wyzwania, lepiej podejmują 
decyzje, bardziej interesują się sprawami Europy. 
Uważają także, że wzrosły ich szanse na to, żeby 
otrzymać nową lub lepszą pracę, mają lepsze wy-
obrażenie na temat swoich celów i aspiracji za-
wodowych, mają lepsze możliwości znalezienia 
stażu lub zatrudnienia w kraju i są lepiej przygo-
towani do podejmowania zadań wymagających 
większej odpowiedzialności.

Nasze rekomendacje na przyszłość: 
1. W dalszym ciągu aplikować o środki do progra-
mów unijnych na kolejne staże/praktyki dla uczniów. 
2. Zorganizować szkolenia job-shadowing dla 
nauczycieli. 
3. Poszukiwać nowych partnerów z innych krajów do 
współpracy w nowych, kolejnych projektach.
4. Motywować uczniów do nauki języków ob-
cych – dobra komunikacja w miejscu pracy to 
podstawa sukcesu w realizacji zadań stażysty. 
5. Poprawa monitoringu i nadzoru nad praktykami 
przez wszystkie strony – Instytucję Wysyłającą, 
Pośredniczącą oraz Instytucję Przyjmującą (firmę) 
i uczestnika dla zapewnienia wysokiej jakości prak-
tyk. Większe angażowanie uczestników w każdym 
zakresie przez cały okres trwania mobilności. 
6. W trakcie kolejnych staży organizować wizyty 
w zagranicznych zakładach pracy. 
7. Promować projekt, korzyści udziału w nim 
i możliwości, jakie stwarza dla jego uczestników. 
8. Umożliwiać uczniom pracę w zagranicznych 
zakładach celem nabycia cennego zawodowego 
doświadczenia.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim
zakończył projekt „Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych”

Koordynator projektu Renata Nowak
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5 grudnia delegacja pocztu sztandarowego ze Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Reymonta w Uboczu wzięła udział w uroczystych obcho-
dach 93. Rocznicy śmierci naszego patrona na cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie. Uroczystość została zorganizowana przez Stowarzysze-
nie „Nasz Reymont” oraz Ogólnopolski Klub Szkół Reymontowskich. 
Przy grobie Władysława Stanisława Reymonta zgromadziły się delegacje 
z wielu szkół jego imienia z całej Polski (...)

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pocztów sztandarowych do 
grobu Władysława Stanisława Reymonta. Tam wysłuchaliśmy pięknych 
i wzruszających przemówień oraz byliśmy świadkami składania hołdu 
i należytej czci naszemu patronowi.Mieliśmy okazję zobaczyć Warszawę, 
zwiedziliśmy Kościół św. Krzyża, w którym złożone zostało serce nasze-
go Patrona, Muzeum Etnograficzne oraz Stację Muzeum. Oddając hołd 
pierwszemu Nobliście Polski Niepodległej, każdy z nas poczuł dumę, że 
to właśnie on jest Patronem naszej szkoły, a uroczystość wpisała się w hi-
storyczne obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Delegacja SP 
na uroczystościach w Warszawie

Dziękujemy serdecznie panu doktorowi Tadeuszowi Samborskiemu, 
pani Zofii Grzebisz-Nowickiej, pani Aurelii Sobczak, księdzu Stani-
sławowi Zarosie, pani doktor Mirosławie Bednarzak-Libera oraz panu 
Ryszardowi Miazkowi. Niezmiernie miło nam było, że swoją obecnością 
zaszczycił nas Wójt Lipiec Reymontowskich pan Marek Sałek wraz z rad-
nym gminy panem Jackiem Dąbrowskim. Dziękujemy bardzo Urzędowi 
Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego oraz Urzędowi Mar-
szałkowskiemu Województwa Mazowieckiego. W szczególny sposób je-
steśmy wdzięczni pani Prezes Stowarzyszenia „Nasz Reymont” - Bożenie 
Żelazowskiej. 

W imieniu Stowarzyszenia „Nasz Reymont” oraz Ogólnopolskiego 
Klubu Szkół Reymontowskich

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W.S. Reymonta w Uboczu
Anna Pląskowska

Sukces naszych zdolnych uczennic w XIII Powiatowym Konkursie Plastycznym „Dekoracje świąteczne z masy solnej – kolorowe święta z moty-
wem patriotycznym”. Miło jest nam poinformować, iż nasze uczennice odniosły sukces podczas plastycznego konkursu organizowanego przez Szkołę 
Podstawową nr 2 im. Bohaterów 10- tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim.

Martyna Frydrych, uczennica klasy V, zajęła II miejsce w kategorii wiekowej 7 – 10 lat. Wiktoria Gawlak, uczennica klasy VIII otrzymała Wyróż-
nienie w kategorii wiekowej 11- 14 lat. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Wszystkim uczniom z naszej szkoły, którym nie udało 
się otrzymać nagrody serdecznie gratulujemy wykonania pięknych prac i przypominamy, iż udział w każdym konkursie to przede wszystkim zabawa. 

Monika Maciejko

Sukcesy szkolnych artystów

W SP w Uboczu
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W listopadzie w Szkole Podstawowej nr 1 
w  Gryfowie Śląskim obchodziliśmy DZIEŃ 
POSTACI Z BAJEK. Tego dnia pani Agniesz-
ka w stroju Kangurzycy z Maleństwem cho-
dziła po szkole i rozdawała dzieciom cukierki 
zachęcając przy tym do odwiedzenia biblioteki 
szkolnej. Natomiast członkowie aktywu biblio-
tecznego przygotowali bajkę o „Czerwonym 
Kapturku” i przedstawili ją uczniom z edukacji 
wczesnoszkolnej zachęcając do czytania bajek 
i  baśni. Na widowni oprócz uczniów zasiedli 
także wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej 
oraz Dyrekcja.

W piątek 23 listopada obchodziliśmy w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim – „Światowy 
Dzień Pluszowego Misia”. W tym dniu niżej podpisana bibliotekarka przebrana za pluszowego Misia, 
witała na parterze oraz przed szkołą wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli, tuląc do siebie naj-
młodszych uczniów oraz częstując cukierkami. Pluszowy Miś zaprosił do biblioteki uczniów klas I-III 
na przedstawienie, które przygotował aktyw biblioteczny z udziałem Misia. Dzieci zauroczone insce-
nizacją odśpiewały mu sto lat i z uśmiechem oraz piosenką na ustach „Jadą, jadą misie” wróciły do klasy. 
W tym dniu, uczniowie przyszli do szkoły ze swoimi milusińskimi, a kto wypożyczał książki ze swym 
pluszowym przyjacielem, otrzymywał „małe co nieco” od patrona biblioteki – Kubusia Puchatka.

Agnieszka Guzy

Dzień Pluszowego Misia W SP w Gryfowie

Dzień Postaci 
z Bajek

Agnieszka Guzy
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„Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś” – hasło 
to było przewodnim motywem tegorocznego spotkania uczniów klas 
0,1,2,3 z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia, które od-
było się w naszej szkole. Imprezę przygotowały i poprowadziły przy po-
mocy wszystkich nauczycieli z edukacji wczesnoszkolnej: Ewa Chorzępa,  
Kamila Łużna, Magdalena Truszkowska i Anna Szczyrbak. Zajęcia za-
częły się przedstawieniem historii Dnia Pluszowego Misia oraz przedsta-
wieniem sylwetki misiów – bohaterów literackich: Misia Uszatka, Kubu-
sia Puchatka i...

  Dzieci z zainteresowaniem oglądały gazetkę, wystawkę maskotek 
i książek o misiach i niedźwiedziach.Ilość zadawanych pytań i trafność 
odpowiedzi świadczyła o ogromnym zaangażowaniu maluchów. Atrak-
cją spotkania były konkursy, pląsy i głośne czytanie bajki o przygodach 
Puchatka. Zainteresowanie uczniów świadczy o tym, że mimo wielu no-
woczesnych zabawek miś jest ulubioną maskotką dzieci, a moda na misie 
nie przemija.

16 i 19 listopada w naszej szkole odbył się Szkolny Konkursu Wie-
dzy o Polsce „Kocham Cię Polsko” zorganizowany przez niżej podpisaną. 
Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych, podnoszenie 
poziomu wiedzy dotyczącej naszego kraju oraz odkrywanie, rozwijanie 
i promowanie uzdolnień oraz pasji uczniów. Konkurs odbył się w dwóch 
kategoriach – klas II-III i IV-VIII. W pierwszym dniu konkursu wzięli 
udział uczniowie z klas starszych - 9 osób. Ich zadaniem był odpowie-
dzieć na pytania dotyczące różnych dziedzin tj. symbole Polski, położe-
nie i sąsiedzi, podaj miasto, w którym znajdują się wymienione obiekty, 
sławni Polacy, wszystko naj… w Polsce oraz daty historyczne. Pierwsze 
miejsce zdobyła uczennica klasy VII - Dominika Ścigan.

W drugim dniu konkursu wzięli udział uczniowie klas młodszych – 6 
osób. Ich zadaniem było odpowiedzieć na 7 pytań otwartych i 9 zamknię-
tych dotyczących symboli narodowych, legend, krajobrazu Polski oraz 
najważniejszych świąt patriotycznych. Pierwsze miejsce zdobył uczeń 
klasy II – Szymon Mścisz. Gratulujemy  zwycięzcom!

 30 listopada uczniowie klas 0 - 5 oraz udali się do Teatru w Luba-
niu na spektakl teatralny „Detektyw Pozytywka” w wykonaniu aktorów 
Teatru Współczesnego z Krakowa.Spektakl przeniósł małych widzów 
w świat zagadek, tajemnic i dziwnych sekretów. Tytułowy bohater przed-
stawienia to bardzo kulturalny i sympatyczny detektyw, który jest właści-
cielem agencji detektywistycznej „Różowe okulary”.Spektakl urozmaico-
ny był piosenkami, które przypadły dzieciom do gustu, gdyż doskonale 
bawiły się w trakcie oglądania przedstawienia. Wspaniałe efekty świetlne 
i dźwiękowe oraz zmieniająca się scenografia zrobiły na małych widzach 
niezapomniane wrażenie. Dzięki spektaklowi „Detektyw Pozytywka” 
dzieci nauczyły się, jak należy rozsądnie zarządzać swoim czasem.

 28 listopada w Szkole Podstawowej im. Osadników Ziemi Mirskiej 
w Mirsku odbył się Regionalny konkurs Historyczny „Droga do niepod-
ległości”. Uczniowie rozwiązywali test obejmujący zagadnienia z historii 
Polski w latach 1914-1935. Pytania miały charakter zamknięty i otwar-
ty. W konkursie wzięli również udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Rząsinach: Beata Dżygóra, Mateusz Chodorski i Anna Przesmycka.

 Nie udało im się co prawda zdobyć miejsca na podium, ale uzyskali 
niezły wynik. Konkurs był świetną okazją do poszerzenia wiedzy histo-
rycznej i spotkania z rówieśnikami z innych szkół. Planowana jest konty-
nuacja konkursu w przyszłych latach.

W SP w Rząsinach
Dzień Pluszowego Misia

Magdalena Truszkowska

Kocham Cię Polsko 

Magdalena Truszkowska

Detektyw Pozytywka

Edyta Tkacz

Sławomir Jasiński

Droga do niepodległości 
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Fascynują ich mury, barierki, wszelkie miejskie konstrukcje architek-
toniczne. Oczy świecą im, gdy w infrastrukturze miejskiej widzą poten-
cjalny plac treningowy. Wykształca się u nich pewnego rodzaju zmysł. 
On pozwala dostrzec możliwości wykonania skoku w terenie, który dla 
przeciętnego śmiertelnika w najśmielszych snach takich szans nie daje. 
Zanim poznałam gryfowskich parkourów, byłam przekonana, że ten ro-
dzaj aktywności ruchowej charakterystyczny jest dla Paryża, Berlina czy 
Warszawy. Otóż nie. Również w naszym mieście mamy młodych adep-
tów tej sztuki. Jakub Krakowski, Szymon i Bartek Tatarczukowie oraz 
Seweryn Pastuch- uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej opowiada-
ją, czym jest i co im daje parkour. Możecie ich spotkać na gryfowskich 
ulicach, zwłaszcza po południu. Szczególnie lubią okolicę ulicy Żerom-
skiego, ale ja spotkałam ich przed budynkiem poczty na ulicy Kolejowej.  
Co ich fascynuje? Parkour, czyli metoda treningowa polegająca na bez-
piecznym przemieszczaniu się w mieście z punktu A do punktu B. Dyscy-
plina ta polega na rozwijaniu umiejętności pokonywania przeszkód i dopa-
sowywaniu swoich ruchów do otoczenia. Ma ona już swoje festiwale – 19 
sierpnia odbył się w Trójmieście XI Międzynarodowy Festiwal Parkour
Czy parkour jest legalny? W Nowym Jorku na Manhattanie jest przecież 
zakazany. Czy jest bezpieczny? Te pytania zadają sobie rodzice i pewnie 
początkujący traceurzy.
- Kuba (rozmawiam z Jakubem Krakowskim), skąd czerpiecie wiedzę 
na temat parkour?
- z Internetu, z filmików uczymy się techniki. One bardzo dokładnie wy-
jaśniają technikę. Internet daje tutaj dużo możliwości.
- Czego potrzebujecie, aby trenować parkour?
- Tak naprawdę wystarczy jakiś dobry murek, stare garaże mają odpo-
wiednią wysokość. Nawet sobie pani nie zdaje sprawy, ile w Gryfowie jest 
miejsc, które mogłyby się podobać parkurom.
- Co daje Wam parkour?
- Ćwiczymy szybkość, kondycję, zręczność, siłę czy gibkość. 
- Jak reagują ludzie? Wasz trening to niecodzienny widok.
- Bardzo różnie. Niektórzy krzyczą, ale większość ze zrozumieniem.  
Staramy się niczego nie zniszczyć.
To dobry moment, aby o komentarz poprosić rzecznika Policji Mateusza 
Królaka: - O czym powinni pamiętać fani tej dyscypliny?
- Parkour wywodzi się z zachowań które każdy z nas ćwiczył jako dziec-
ko, w lesie wspinanie się po gałęziach, na podwórku itp. a młodzież prze-
niosła to teraz w realia miasta. Jest to sport, który na pewno zasługuje na 
uwagę. Ale należy pamiętać, iż nie jest to sport, który ćwiczymy na sali, 
tylko w terenie często niebezpiecznym. Podstawowym zadaniem każdego 
kto chce uprawiać tą dyscyplinę jest zbadanie czy tam gdzie ćwiczymy jest 
bezpiecznie, czy dach lub murek nie zawali się pod naszym ciężarem. Ko-
lejnym ważnym aspektem jest poszanowanie prywatności oraz nie nisz-
czenie mienia. Odbicie śladu buta na tyle co wyremontowanej elewacji 
może nas drogo kosztować. Dodatkowym aspektem jest także ubezpie-
czenie, które może nie pokryć szkody lub nie pokryć naszego leczenia je-
śli ubezpieczyciel uzna, że uprawialiśmy sport ekstremalny. Dlatego (i tu 
prośba do rodziców) prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami lub 
wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Jeśli zachowamy zdrowy rozsą-
dek i będziemy przestrzegali zasad, na pewno nikt nie będzie miał nam za 
złe, że taką dyscyplinę uprawiamy, dotyczy to także podejścia służb mun-
durowych do osób, które ćwiczą parkour. Warto zaznaczyć ciekawostkę, 

Podziel się z nami swoją pasją
Treningowy raj jest na Żeromskiego

że służby mundurowe w swojej pracy często używają elementów parkouru 
na przykład w pościgu za sprawcą przestępstwa po mieście. Ja ze swojej 
strony życzę satysfakcji z tego rodzaju dyscypliny i wysokich osiągnięć.

Gryfowscy parkourzy to fajni chłopcy. Bardzo zdolni i zdeterminowa-
ni, aby tę swoją ulubioną dyscyplinę sportu zgłębiać. Z pewnością zasłu-
żyli na to, aby ich treningom przyjrzał się profesjonalista. Może mogliby 
trenować na sali, z wykorzystaniem bezpiecznego sprzętu? Szukamy tre-
nera dla gryfowskich parkourów. Szukamy pomysłu na bezpieczną prze-
strzeń do treningów. Oprac. Małgorzata Szczepańska
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Światowy Dzień Pluszowego Misia w naszej bibliotece obchodziliśmy 
26 listopada wraz z przedszkolakami z grupy „Wiewiórki” i „Zajączki” 
z Przedszkola Miejskiego przy ul. Przedszkolaków oraz ich opiekuna-
mi. Podczas zajęć dzieci usłyszały zabawne wierszyki o misiach, bajeczkę 
o misiu pt.: „Pan Miś chrapie”, oglądały różne misiowe książeczki oraz 
tańczyły z pluszowymi miśkami. Zaczarowaną salę, gdzie dzieci mogły 
spędzić miło czas nazwano MISIOLANDIĄ i tam maluchy otrzymały 
misiowe czapeczki oraz słodki poczęstunek. Uczestnicy zajęć przeży-
li super przygodę z misiami, a w zamian za to przekazali prowadzącym 
super portrety misiowe. Prace dzieci można oglądać w holu biblioteki.  
W zabawach towarzyszyły dzieciom miś brunatny (pani Agnieszka) i Ku-
buś Puchatek (pani Jolanta). Dziękujemy za przybycie i zapraszamy po 
misiowe książeczki. 

Andrzejki obchodzone są w Polsce z 29 na 30 listopada. Ten wyjątko-
wy wieczór w bibliotece tradycyjnie stał się dla nas świetną zabawą w od-
gadywanie przyszłości, tego, co nas czeka w szkole, w domu czy w miło-
ści. Na chwilę oderwaliśmy się od rzeczywistości i przenieśliśmy w świat 
marzeń i fantazji. Przygotowaliśmy wróżby i serca z imionami, było lanie 
wosku, wędrowne buty, zaczarowane zapałki i kubeczki, worek przyszło-
ści symbole z kolorami i inne andrzejkowe zabawy. Dziękuję rodzicom 
pani Edycie i pani Kasi za słodki poczęstunek dla dzieci. 

11 grudnia do biblioteki przybyli uczniowie klasy III SP wraz z opie-
kunem panią Ewą Chorzępą. W tym to dniu biblioteka zamieniła się 
w  krainę pełną zapachów świątecznych. Dzieci na wstępie wysłuchały 
opowiadania pt.: „Przyjaciele z piernika”, poznały przepis na lukier i same 
go zrobiły, a następnie ozdabiały pierniczki kolorowymi cukierkami, ko-
kosem i rodzynkami. Pierniczki upiekła dla dzieci nasza nowa bibliote-
karka pani Teresa Cierlik, której bardzo za to dziękujemy. Zabawa była 
niesamowita, a kolorowe pierniczki dzieci mogły zabrać do domu. Spo-
tkanie prowadziła pani Mikołajowa Jolanta. Zapraszamy dzieci do lektu-
ry świątecznej, najnowsza książeczka, którą polecamy to „Święta z Zosią 
i Stasiem” Anieli Cholewińskiej – Szkolik.

Dzień Misia w bibliotece

Jolanta Kuczyńska

Andrzejki

Wróżka Jolanta

Mikołajki w filii biblioteki w Rząsinach

Jolanta Kuczyńska
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W filii biblioteki w Uboczu świętowaliśmy kolejne urodziny młode-
go czytelnika. 9. urodziny obchodził Tomek Kryza. Koledzy solenizanta 
mieli mnóstwo frajdy uczestnicząc w rywalizacjach zespołowych. Druży-
na Tomka wygrała -jak mogłoby być inaczej? Po pysznym torcie energii 
nie brakowało. Urodzinowy projekt w bibliotece trwa i cieszy się zaintere-
sowaniem. Serdecznie zapraszamy w nasze skromne progi.

Jeśli listopad w bibliotece to oczywiście Światowy Dzień Pluszowego 
Misia. Kubuś Puchatek zawitał do przedszkolaków. Dzieci z ogromnym 
zaskoczeniem i radością bawiły się z misiem biorąc udział w wielu kon-
kurencjach. Poznały też książki, których głównym bohaterem jest miś.  
Na koniec zatańczyły z pulchniutkim bohaterem dnia   w rytm melodii 
„Stary niedźwiedź mocno  śpi”. W nagrodę  za wspaniałą zabawę otrzy-
mały malowanki oraz słodkie co nieco.

Podczas nadchodzącego Finału będziemy grać „dla dzieci małych i bez 
focha” „Na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”

Na ulicach od godzin porannych kwestować będą wolontariusze.  
Od wczesnego popołudnia zaprosimy Państwa do Ośrodka Kultury, 
gdzie zlokalizowana będzie scena WOŚP, kawiarenka, pokazy pierwszej 
pomocy i wiele innych atrakcji. Podczas imprezy odbędą się licytacje ga-
dżetów przekazanych przez Darczyńców, a całkowity uzyskany dochód 
zostanie całości przekazany na konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Szczegółowy program wkrótce. A już teraz zapraszamy 
na profil sztabowy www.fb.com/Sztab-WOŚP-Gryfów-Śląski

Gryfów Śląski zawsze mierzy wysoko!!! Zagrajmy razem!!!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie 
Śląskim będący jednocześnie Sztabem 27. Finału

zaprasza na 
FINAŁ WOŚP W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

Niedziela 13 stycznia 2019 r. 
Siedziba Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury, ul. Kolejowa 33a

23 listopada w sali widowiskowej M-GOK odbył się koncert kończący 
gryfowskie obchody 100.Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. Na scenie wystąpił wokalista i kompozytor Kuba Michalski ze 
swoim autorskim programem Śpiewana Historia Polski. Artysta obda-
rzony niezwykłym, głębokim głosem sprawnie przeprowadził zgroma-
dzoną publiczność przez wydarzenia z naszej historii ilustrując je swoimi 
kompozycjami do tekstów znanych poetów (m.in. Staffa, Herberta, Le-
śmiana, Kochanowskiego, Asnyka a nawet Tuwima). Nie zabrakło naj-
słynniejszych pieśni Jacka Kaczmarskiego. Pojawiły się również piękne 
ballady Leonarda Cohena. Dziękujemy Państwu za obecność i zaprasza-
my do udziału w kolejnych wydarzeniach.

Anna Michalkiewicz

Śpiewana historia Polski

Listopad w bibliotece w Uboczu

Joanna Czerwiec
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Dawno w gryfowskim futbolu nie mieliśmy takiego urodzaju, jaki mamy 
dzisiaj – seniorzy Gryfa są wiceliderem klasy okręgowej po rundzie jesien-
nej, a pierwsza drużyna młodzików zagra na wiosnę w lidze wojewódzkiej. 
Rok 2018 już wpisuje się na karty historii rodzimego sportu, a przecież jesz-
cze nie tak dawno mogliście Państwo słyszeć, że Gryf walczy o utrzymanie 
w okręgówce lub awansuje do niej z A-klasy, że młodzież ledwo zbiera się 
na mecze, a tam dostaje regularne lanie od innych zespołów. Gdyby ktoś 
powiedział kilka sezonów temu, że ten rok będzie dla nas tak pozytywny, 
chyba każdy popatrzyłby na taką osobę z drwiącym uśmiechem, a jednak. 
„Dopóki piłka w grze – wszystko jest możliwe”. 

Zaczynając od piłki seniorskiej – Gryf w ostatnich latach często ocie-
rał się o powiedzmy top 5 ligi, ale z reguły w tyle głowy miał najpierw 
wywalczenie utrzymania, a teraz? Po rundzie jesiennej zajmujemy dru-
gie miejsce w jeleniogórskiej klasie okręgowej, tuż za Lotnikiem Jeżów 
Sudecki, mając na koncie 34 punkty i bilans bramkowy 34:9 (najlepsza 
obrona ligi). Lider z Jeżowa ma tylko trzy oczka więcej przy bramkach 
36:11. Za nami czają się kolejno: Nysa Zgorzelec (30 pkt), Włókniarz 
Leśna (28 pkt) i Piast Wykroty (24 pkt). Powiem krótko – gdyby ktoś 
przed sezonem postawił 100 zł na drugie miejsce Gryfa po jesieni, zgar-
nąłby teraz niezłą sumę. Ile lat obrywaliśmy solidnie od powyższych 
zespołów (może za wyjątkiem Leśnej), a dzisiaj? Jeżów pokonany 1-0, 
remis z Nysą 0-0, z Wykrotami 2-2, a z Leśną 2-0 do przodu. Ba – po-
konaliśmy nawet Wartę Bolesławiecką, pierwszy raz od wielu lat. Można 
raczej zapytać – z kim Gryf nie wygrał? Przegraliśmy tylko jeden mecz, 
w Radzimowie 0-3 na początku rundy – ten mecz nam wybitnie nie wy-
szedł, w każdym calu. Reszta to już historia. Nie przegraliśmy od 3 do 
15 kolejki, w 9 meczach z rzędu nie tracąc nawet bramki, a kiedy już 
ją straciliśmy, zanotowaliśmy rekordowo wysoką wygraną w Bolkowie 
z tamtejszym Piastem, bo aż 8-1. Co złożyło się na tak znakomite wy-
niki gryfowian? Skład praktycznie ten sam, co rok temu, z niewielkimi 
zmianami, a więc zgrany i ograny w okręgówce, pod dowództwem Da-
niela Koko. Trzon drużyny był dostępny praktycznie co mecz (niektó-
rzy specjalnie na ten 1 mecz w tygodniu jechali przez całe Niemcy). Do 
tego w zasadzie obyło się bez kontuzji i pauz za kartki. Dysponowaliśmy 
żelazną obroną (zwłaszcza trio: bramkarz Król i stoperzy: Romanowski 
i  Cieślak czyścili dosłownie wszystko). Po bokach wspomagani przez 
młodziutkiego Adamskiego (rocznik 2000) i niezmordowanego Kozania. 
W pomocy najczęściej grali Ptaszkowski (najmniejszy, ale od wszystkie-
go: odbiera, rozgrywa, asystuje), od lat – kapitan Marzec i Gandurski od 
rozegrania i stałych fragmentów gry. Z przodu było różnie, ale najczęściej 
grał duet Tyszkowski – Gola. Pierwszego gryfowscy fani doskonale zna-
ją, gość jest w życiowej formie – na 34 bramki Gryfa jesienią strzelił 9, 

a przy 8 asystował. Mimo wielu plotek – zostaje u nas na wiosnę i pomoże 
w kontynuowaniu świetnej serii. Drugi o iście piłkarskim nazwisku to 
nasz nowy nabytek – dołączył do Gryfa latem z Kościelnika i z miejsca 
zanotował 5 goli i 2 asysty w 15 meczach (rocznik 1999). W ofensywie 
swoje liczby dodali Serdeczny, Wiedro, Roskowiński, A.Włodarek. Poza 
nimi występowali także: bramkarz Opolski, Herdzik, R.Wójcikowski, 
Koko (trener), T.Cieślak (tak jak Gola – z Kościelnika), Złocik i Celuch. 
Przygodę z Gryfem zakończyli m.in. Rodziewicz (były grający trener), 
czy Schonung. Mamy bardzo zgrany skład, chłopaki dojeżdżają często 
setki kilometrów specjalnie na mecze, trenują, atmosfera jest kapitalna – 
każdy oddaje swoje serducho.

Czy wiosną Gryf podtrzyma formę i powalczy o awans do IV ligi? 
W wyższej lidze niż okręgówka nie graliśmy od kilkudziesięciu lat, a sko-
ro w końcu jest szansa…czemu nie? Warto jednak pamiętać, że przed 
nami cała runda wiosenna, wiele ciężkich wyjazdów, a do tego ewentual-
ne (odpukać) kontuzje, kartki. Wiele też zależy od transferów zimowych 
i letnich, no i przede wszystkim podstawą jest budżet i sponsorzy – bez 
tego nie ma nawet co marzyć o IV lidze, gdzie rywale mocniejsi, a wyjazdy 
dalekie. Możemy obiecać jedno - wiosną nie składamy broni, a sezon oce-
nimy w czerwcu. Chcemy z tego miejsca podziękować naszym wiernym 
kibicom, którzy (pomijając mecze domowe, gdzie zawsze przychodzą na 
trybuny) często jeżdżą z nami swoimi autami na mecze wyjazdowe. Po-
dziękowania składamy również na ręce naszych sponsorów, na których 
zawsze możemy liczyć, m.in.: Pas-Trans, Max - Okna i Drzwi, czy Bolix.

Rekordowe wyniki drużyny seniorskiej to tylko część dobrych wieści 
z Gryfa. Latem doszło do historycznego wydarzenia, bowiem gryfow-
ska piłka zjednoczyła po latach swoje siły i teraz występuje pod herbem 
najstarszego gryfowskiego klubu. Przypomnijmy, że wcześniej w naszym 
miasteczku funkcjonowały osobno (oprócz naszego Gryfa) również UKS 
Gryfów (pod egidą Pana Matusewicza) oraz Akademia Piłkarska Gry-
fów, zarządzana przez Krzysztofa Gajewskiego. Teraz dzieci od najmłod-
szych lat mogą uczyć się przywiązania do jednego klubu, co zaprocentuje 
na późniejszym etapie ich rozwoju, ale przede wszystkim mogą się szkolić 
w zdrowej atmosferze. Trenerzy Sieliło, Gajewski, Dam, czy Soczyński 
radzą sobie świetnie – na treningach i meczach mają praktycznie kom-
pletne kadry swoich młodzieżowych ekip. Dzieci mogą u nich liczyć na 
solidne szkolenie, a atmosfera w każdym zespole jest znakomita – dla-
tego na zajęcia dojeżdżają często młodzi spoza naszej gminy. Wszystko 
to składa się na dobre wyniki: juniorzy młodsi 7 miejsce w okręgówce, 
trampkarze 8 miejsce w okręgówce, młodzicy I 1 miejsce w okręgów-
ce i na wiosnę zagrają w lidze dolnośląskiej (na 13 meczów wygrali 13,  
a bilans bramkowy to rekordowe 100:7), młodzicy II 1 miejsce w terenów-

Gryf wiceliderem okręgówki, 
a młodzicy z awansem do ligi dolnośląskiej!
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ce i na wiosnę zagrają w okręgówce. Do tego nasza młoda armia notuje 
bardzo dobre rezultaty w kategoriach: żak, orlik, przedszkolak (tam już 
nie ma lig). Wyniki gryfowskiej młodzieży i jej rozwój rokują bardzo do-
brze w kontekście przyszłości rodzimej piłki, która pierwszy raz od wielu 
lat jest ustabilizowana od najmłodszych do seniorów. Bardzo dziękujemy 
wszystkim rodzicom – miło widzieć, że chcecie aby Wasze pociechy spę-
dzały aktywnie wolny czas, a do tego pomagacie w kwestiach organiza-
cyjnych i dopingujecie młodych – ukłony dla Was!

Jeśli wśród Was, Szanowni Czytelnicy lub Waszych znajomych są 
osoby, które chcą zapisać dzieci do Gryfa – zapraszamy! Jeśli (Wy lub) 
Wasi znajomi byliby chętni do sponsorowania Gryfa (na różnych płasz-
czyznach) – gorąco zachęcamy do współpracy! Wszelkie bieżące informa-
cje znajdziecie ponadto na naszym facebook’u i stronie internetowej – jak 
zawsze.

Z piłkarskim pozdrowieniem
Redaktor naczelny Gryfa Gryfów Śląski Paweł Zatoński

Książka na grudzień

Jesteście pewni Waszego życia? Bliskich?  
Rodziny? Przyjaciół? Znacie ich na wylot i ufacie 
bezgranicznie? A może nie raz okazało się, że ludzie, 
za których dalibyście uciąć sobie rękę w rzeczywi-
stości wcale nie są tymi, za kogo ich uważaliście? 
Jeżeli tak, to z pewnością świetnie zrozumiecie Jolę  
– bohaterkę najnowszej książki Piotra Podgórskie-

go pt. „Zagubione życie”. 
     Jolanta to dojrzała kobieta, matka i żona, która żyje w złotej klatce. 

W przeszłości los jej nie oszczędzał: jej pierwszy mąż zniknął z dnia na 
dzień, gdy kobieta była w ciąży i przez ćwierć wieku nie pojawił się żaden 
ślad, świadczący o tym, że mężczyzna żyje. Czytelnicy poznają Jolę bli-
sko dwadzieścia lat po tych wydarzeniach, kiedy to jest już żoną innego 
mężczyzny- biznesmena Szymona, a jej syn studiuje w Krakowie. Wyda-
wać by się mogło, że wiedzie idealne życie, przynajmniej do czasu kiedy 
dowiaduje się o romansie swojego męża. Kolejne wydarzenia w jej życiu to 
pasmo nieszczęść, kiedy to Jola dowiaduje się, że całe jej dotychczasowe 
życie było jedną wielką mistyfikacją. 

Na szczęście, kiedy wydawało jej się, że została ze wszystkim sama, 
niespodziewanie okazało się, że może liczyć na wsparcie sąsiada, o które-
go istnieniu dotychczas nie miała pojęcia.

  Jak potoczą się losy kobiety i czy uda jej się stanąć na nogi? Tego Wam 
nie zdradzę, ale pewne jest, że zarówno przeszłość, jak i teraźniejszość 
spłatają jej niezłego figla i wywrócą jej życie do góry nogami. 

„Zagubione życie” to powieść obyczajowa z szeroko rozwiniętym wąt-
kiem kryminalno-sensacyjnym. Głowna bohaterka zostaje wciągnięta 
w wir intryg, których sama nie jest świadoma i nieco nieudolnie błądzi 
przez dłuższy czas nie dopuszczając do swojej świadomości oczywistych 
sygnałów, dopiero prawda powiedziana prosto w oczy działa na nią jak 
kubeł zimnej wody i sprawia, że kobieta zaczyna łączyć fakty i uzmysła-
wia sobie pozycję, w jakiej aktualnie się znajduje. 

Piotr Podgórski bardzo sprawnie operuje piórem, nadając całości lek-
ki, niezobowiązujący ton. Nie próbuje na siłę skrywać przed czytelnikami 
tajemnic z życia bohaterki, ale też nie mówi o nich wprost, za to potrafi 
zasiać ziarno niepewności, dzięki któremu czytelnik zaczyna zastanawiać 
się, analizować aż w końcu dochodzi do odpowiednich wniosków, bo tak 
naprawdę już od samego początku, kiedy główna bohaterka jest szczę-
śliwa i wydaje jej się, że ma całkiem udane życie, czytelnik już zaczyna 
czuć, że coś tutaj nie gra i z biegiem czasu tylko się w tym przekona-
niu utwierdza. „Zagubione życie” to bardzo nieoczywista, jednak mimo 
wszystko optymistyczna opowieść o tym, jak przewrotny jest los i jakie 
potrafi płatać figle, ale także o tym, że po każdej burzy wychodzi słońce 
i, że zawsze warto dać sobie szansę na szczęście, trzeba tylko (albo aż) 
walczyć o swoje.  

Oprac. Sandra Gałka

Sandra poleca

Piotr Podgórski
ZAGUBIONE ŻYCIE
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Osiem lat temu Marysia napisała list do Mikołaja, w którym popro-
siła o wybudowanie w Młyńsku świetlicy wiejskiej. Długo to trwało, bo 
Mikołaj ma wiele zleceń, ale cierpliwość Marysi i jej sąsiadów została wy-
nagrodzona. Dziś mieszkańcy wsi mają wspaniały obiekt – mówił pod-
czas powitania Mikołaj, który 8 grudnia 2018 roku przybył na uroczyste 
otwarcie Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w Młyńsku.

Uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej dokonali poprzez zdjęcie liter 
z symbolicznego szlabanu przedstawiciele mieszkańców, władz i wykonaw-
cy. Pierwszą literę nazwy, literę M zdjęła sołtys Maria Sosnowska. Zdję-
cie drugiej litery przypadło zastępcy burmistrza Andrzejowi Tartakowi, 
O zdjęcie litery Y poproszony został wykonawca robót pan Jacek Wojcie-
chowski. Najstarszy z mieszkańców Młyńska Pan Edward Król zdjął literę 
Ń. Zdjęcie litery S przypadło w udziale przewodniczącemu Rady Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski poprzedniej kadencji, w której podejmowane były 
decyzje o jej budowie, radnemu Robertowi Skrzypkowi. Literę K zdjął 
przewodniczący Rady Miejskiej obecnej kadencji radny Mateusz Królak. 
Ostatnią literę nazwy, literę O zdjął jeden z najmłodszych mieszkańców 
Młyńska Janek Łój. Po zdjęciu wszystkich liter napisu Mikołaj, w którego 
wcielił się burmistrz Olgierd Poniźnik otworzył symboliczny szlaban. Od 
teraz mieszkańcy sołectwa mogą się cieszyć nowym miejscem spotkań.  
Historia budowy obiektu była bardzo długa i niezwykle burzliwa. – Hi-
storia powstania świetlicy wiejskiej w Młyńsku to historia trzech procesów 
administracyjno-prawnych, planistycznego, finansowego i inwestycyjne-
go. A wszystko rozpoczęło się w lutym 2010 roku. Wtedy to właśnie bur-
mistrz Olgierd Poniźnik wszczął postępowanie administracyjne w celu 
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie 
budynku świetlicy wiejskiej – mówił podczas uroczystego otwarcia An-
drzej Tartak, który szczegółowo przypominał cały proces dochodzenia do 
tej ostatecznej decyzji. – Zbliżał się koniec 2017 roku, rozpoczęły się prace 
nad tegorocznym projektem budżetu. I wtedy to właśnie burmistrz Olgierd 
Poniźnik podjął jedynie słuszną decyzję. Pamiętam te słowa, burmistrz 
powiedział: „Nie możemy dłużej czekać, budujemy ze środków własnych”. 

Jak powiedział tak też zrobił. Projekt budżetu gminy na 2018 rok 
przewidywał kwotę 1.382.396,92 zł na realizację projektu pn. „Bu-
dowa centrum integracji społeczno–kulturalnej w Młyńsku”.  
Nie mniejszą determinację w dążeniu do wybudowania naszej świetli-
cy wykazali radni  ówczesnej Rady Miejskiej, którzy na grudniowej sesji 
przyjęli budżet gminy, otwierając tym samym ostatni rozdział tej pasjo-
nującej historii… – dodał zastępca burmistrza Andrzej Tartak. 

Dziś mieszkańcy zapominają o tych wszystkich trudnościach jakie 
piętrzyły się na drodze do realizacji inwestycji i cieszą się nowym obiek-
tem. – Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo to tak długo to trwało, że jeden 
z mieszkańców pytał nawet, czy dożyje tego dnia. Dziś będzie on doko-
nywał otwarcia – mówi Maria Sosnowska sołtys Młyńska, która przy-
znaje, iż mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tej inwestycji. Pani sołtys 
tłumaczy, iż do tej pory mieszkańcy sołectwa starali się działać, jednak 
bez takiego gminnego obiektu było to niezwykle trudne, mimo to udawa-
ło się zorganizować, czy to Święto Rodziny, czy mikołajki, czy dożynki… 
Takich inicjatyw mimo trudności było we wsi wiele. Teraz jak zapewnia 
pani sołtys mieszkańcy będą mogli się integrować, bawić i działać.

Anna Michalkiewicz, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gryfowie Śląskim przyznaje, iż bardzo by się cieszyła, gdyby miesz-
kańcy wszystkich sołectw byli tak aktywni jak mieszkańcy Młyńska. 
Z  wybudowania świetlicy zadowolony jest również burmistrz Gryfowa 
Śląskiego, który mimo trudności jakie piętrzyły się w ostatniej dekadzie 
nie odkładał tematu do szuflady. – Cieszę się bardzo, że sfinalizowaliśmy 
tę świetlicę tak rzutem na taśmę, bo w końcówce tej ostatniej kadencji 
Rady Miejskiej. Zaprosiliśmy dzisiaj tych radnych, którzy decydowali 
o tym, bo nie wszyscy zostali wybrani w skład nowej rady – mówił nam 
Burmistrz Olgierd Poniźnik.

Oprócz radnych ubiegłej kadencji w uroczystości udział wzięli tak-
że radni obecnej kadencji, przedstawiciele Rady Powiatu Lwówec-
kiego ze starostą Danielem Koko i Przewodniczącą Rady Małgorza-
tą Szczepańską na czele, a także wykonawca robót i oczywiście spore 
grono zadowolonych ze nowego Centrum Kulturalnego mieszkańców. 

Świetlica na mikołajki
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Święta księżna 
Jadwiga Śląska

W październiku bieżącego roku minęła 
775 rocznica śmierci Świętej Jadwigi Śląskiej, 
która jest patronką wielu kościołów, w tym 
naszego gryfowskiego kościoła parafialnego.

Data urodzin księżnej nie jest dokładnie 
znana. Źródła* podają najczęściej rok 1178. 
Podobnie nie jest znana dokładna data uro-
dzin Henryka Brodatego, męża Jadwigi, 
który był prawdopodobnie o 10 lat starszy od 
niej. Jadwiga urodziła się na zamku Andechs 
w Bawarii, jako jedna z ośmiorga dzieci mał-
żeństwa hrabiego Bertolda VI i Agnieszki 
Wettyńskiej. Otrzymała staranne wychowa-
nie i wykształcenie, najpierw w rodzinnym 
domu, a później w klasztorze w Kitzingen, 
prowadzonym przez jedną z jej sióstr. Tam uczyła się łaciny, pisma świętego, 
żywotów świętych, a także pielęgnowania chorych, haftu, muzyki i malar-
stwa. W 1190 roku została wysłana na dwór księcia Bolesława Wysokiego do 
Wrocławia. Bolesław Wysoki był ojcem księcia Henryka, a matką - Krysty-
na, druga żona Bolesława, z pochodzenia Niemka. Krystyna była orędow-
niczką dobrych relacji polsko-niemieckich i w tym duchu wychowała synów. 
Henryk, z którym wiązano wielkie nadzieje, został wyswatany za 12-letnią 
Jadwigę. Mimo młodego wieku, bawarska księżna wywarła duży wpływ na 
politykę męża. Henryk, w przeciwieństwie do Jadwigi, nie był wykształcony. 
To ona nauczyła go czytać i pisać. Mieli siedmioro dzieci, z których tylko 
dwoje weszło w wiek pełnej dojrzałości, tj. Henryk (1197r.) i Gertruda (1200 
r.). Trudne przeżycia rodzinne związane z kolejnymi zgonami dzieci sprawi-
ły prawdopodobnie, że małżonkowie złożyli śluby czystości. Jadwiga miała 
wówczas ok. 31 lat, Henryk - 41. Książę zapuścił brodę i nosił ją do końca 
życia, stąd przydomek Brodaty. 

W życiu Jadwigi nastąpiło pogłębienie życia religijnego i poświęcenie się 
dziełom miłosierdzia. Do legendy przeszło jej zamiłowanie do chodzenia 
boso, w imię pokory i skromności, oraz, aby nie odróżniać się od swego ludu. 
Przypisuje się jej ufundowanie ok. 20 obiektów sakralnych, m.in. klasztoru 
cysterek w Trzebnicy, szpitala św. Ducha we Wrocławiu, kilkunastu kościo-
łów parafialnych. Przy ich wznoszeniu pracowali często więźniowie, którym 
Henryk, na prośbę Jadwigi, zamieniał karę śmierci czy długiego więzienia 
na pracę przy budowie. Śląsk w owym czasie, podobnie jak inne obszary 
piastowskiej Polski, był słabo zaludniony, brakowało rąk do pracy. Henryk 
przyjmował osadników z Niemiec stwarzając im dogodne warunki gospo-
darowania. Z perspektywy czasu uznano, że książę zatracił nieco poczucie 
narodowe, preferując korzyści materialne. Generalnie jednak cieszył się opi-
nią dobrego zarządcy i dyplomaty, zapewniając rozwój i pokój podległym 
księstwom. Warto w tym miejscu dodać, że z rąk księcia Henryka Brodatego 
w 1217 roku prawa miejskie otrzymał Lwówek Śląski. Dla Gryfowa prawa 
miejskie nadał w 1412 roku Bolesław II Rogatka, syn Henryka Pobożnego 
i księżniczki Anny, czyli wnuk Henryka Brodatego i Jadwigi. 

Po śmierci męża w 1238 roku, Jadwiga zamieszkała w prowadzonym przez 
jej córkę Gertrudę, klasztorze w Trzebnicy, gdzie złożyła śluby zakonne. 
Zmarła 14.10.1243 r. w opinii świętości. Po 24 latach została kanonizowana 
przez papieża Klemensa IV. Dzień 16 października jest poświęcony Św. Ja-
dwidze, patronce Śląska, Polski, rodzin chrześcijańskich i pojednania polsko-
-niemieckiego. Jej kult istnieje również w Austrii, Czechach i na Węgrzech.
Źródła: *1. Zygmunt Boras „Książęta Piastowscy Śląska”; 2. Wikipedia 
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Kurier Gryfowski

   Życzę wszystkim użytkownikom tej świetlicy, by służyła długo do-
bru wszystkich mieszkańców sołectwa – mówi burmistrz Gryfowa 
Śląskiego, który przyznaje, iż na chwilę obecną świetlica nie jest jesz-
cze w pełni doposażona, ale rada sołecka Młyńska działa w tym tema-
cie bardzo prężnie. Przeznaczyła ona na wyposażenie obiektu środ-
ki z tegorocznego, ale także i przyszłorocznego funduszu sołeckiego.  
Po oficjalnym otwarciu burmistrz Olgierd Poniźnik i sołtys Maria So-
snowska wręczyli podziękowania i symboliczne upominki osobom, które 
przyczyniły się do powstania obiektu. Potem przyszedł czas na zabawę, 
którą umilały występy zespołów: Sołtysowe Gryfinki, Gryfowska Kapela 
Podwórkowa i niezwykle utalentowana sopranistka Sylwia Grzybowska, 
absolwentka Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie. Pani Sylwia jest inicjatorką 
powstania chóru „Bel Canto” w Polanicy Zdroju. Śpiewa muzykę opero-
wą zwłaszcza barok, operetkową i filmową, pieśni w języku hebrajskim 
i jidysz. W repertuarze ma arie Mozarta, Verdiego, Haendla oraz Lehara. 
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W ramach realizacji Inicjatywy Lokalnej 2018 dofinansowanej z bu-
dżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Stowarzyszenie Rozwoju Proszów-
ki gościło w „Proszówce – Wiosce Gryfa” członków Stowarzyszenia na 
rzecz osób niepełnosprawnych „MOCNI” z Gryfowa. Tradycyjnie oferta 
turystyczna rozpoczęła się warsztatami kaligrafii ”Historia Proszówki 
gryfim piórem pisana” w świetlicy wiejskiej. Następnie uczestnicy udali 
się w wyprawę odkrywców na Kapliczkę Leopolda po drodze rozwiązując 
zagadki, odnaleźli skarb i odwiedzili gospodarstwo Szymona Kownac-
kiego „Alpaki z Proszówki”. Te wyjątkowe zwierzęta skradły serca na-
szych gości. Na zakończenie czekały gry i zabawy na placu zabaw „Małej 
Myszki”, poczęstunek oraz pamiątkowe zdjęcia i upominki. Dodatko-
wo w ramach otrzymanego dofinansowania w wysokości 2000,00 zł na 
całość realizacji zadania, zakupione zostały gadżety promocyjne z logo 
gminy i stowarzyszenia oraz gry edukacyjne dla dzieci. 

Wieści z aktywnej Proszówki
 „Mocni” odwiedzili 

„Proszówkę -Wioskę Gryfa”

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki otrzymało w drodze konkur-
su wniosków z Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Izerskie” grant 
w wysokości 11.961,30 zł na zakup instrumentów i strojów dla zespołu 
ludowego „Sołtysowe Gryfinki z Proszówki”. Dzięki dofinansowaniu 
zakupiono skrzypce i akordeon oraz część garderoby. Nowe zakupy pod-
niosły rangę zespołu oraz dowartościowały członków i zachęciły do jesz-
cze większego zaangażowania w występy. Nowe instrumenty pozwoliły 
zespołowi na poszerzenie swojego dotychczasowego repertuaru. 

Sołtysowe Gryfinki w nowych 
strojach i z nowymi instrumentami

W dniu 2 grudnia w świetlicy wiejskiej w Proszówce odbył się wieczór 
mikołajkowy, który rozpoczął się rodzinnymi warsztatami lukrowania 
i  zdobienia pierniczków. Podczas którego nastąpiło podsumowanie za-
kończonego projektu Promocji Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej „Aktyw-
na Rodzina”. Najmłodsi uczestnicy projektu otrzymali dyplomy udziału 
w projekcie. Przez cały czas można było obejrzeć efekty realizacji pro-
jektu w postaci multimedialnej galerii zdjęć z warsztatów plastycznych 
i warsztatów fitness. Na dzieci tego wieczoru czekało wiele niespodzianek 
w postaci mikołajkowych animacji ze śnieżynką oraz teatrzyk „Bałwan-
kowe święta” w wykonaniu Teatru DUET z Gdańska. Najbardziej jednak 
wyczekiwanym momentem była wizyta specjalnego Gościa – Świętego 
Mikołaja, na którego czekały wszystkie grzeczne dzieci. 

Rodzinne spotkanie 
mikołajkowe w Proszówce
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Już po raz drugi wydarzenie z okazji Święta Niepodległości zorganizo-
wane przez zespół „Sołtysowe Gryfinki z Proszówki” cieszyło zaproszone 
zespoły oraz gości i mieszkańców sołectwa. Wydarzenie rozpoczął Soł-
tys Proszówki Jan August witając gości a wśród zaproszonych odwiedzili 
nas: Przewodniczący Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Robert Skrzy-
pek wraz z małżonką, Sekretarz Gminy Gryfów Jerzy Andrzejczak wraz 
z małżonką, Radny Rady Miejskiej Ryszard Łoziński wraz z małżonką, 
Sołtys Rząsin Katarzyna Jezierska. Następnie odśpiewana została wspól-
nie przez wszystkich zgromadzonych „Rota” i zaprezentowany rys histo-
ryczny przez Radnego Rady Miejskiej Jerzego Guzy. Wieczór uświetniły 
występy zespołów ludowych: Rząsinianki z Rząsin, Kapela Pogranicze ze 
Studniska k. Sulikowa oraz zespół Michalinki z Konradówki k. Legnicy. 
Podczas spotkania nastąpiła inauguracja nowego wizerunku zespołu Soł-
tysowe Gryfinki z Proszówki. Gospodarze wieczoru wystąpili w nowych 
strojach i przy akompaniamencie nowych instrumentów. 

W okresie od 28.10.2018 do 29.11.2018 w każdy poniedziałek i środę 
w świetlicy wiejskiej w Proszówce robiło się gwarno, ponieważ odbywały się 
zajęcia dla dzieci i dla osób dorosłych. Warsztaty odbywały się równolegle 
w dwóch odrębnych pomieszczeniach świetlicy. Uczestnikami zajęć oprócz 
mieszkańców wsi Proszówka byli również pozostali mieszkańcy gminy Gry-
fów. W trakcie zajęć fitness wykorzystywano sprzęt sportowy m.in. stepy, 
trampoliny, piłki, skakanki, hula-hop. Zajęcia były połączeniem sporej daw-
ki wysiłku i dobrej zabawy. Możliwość zastosowania wielu technik sprawiła, 
że trening był wszechstronny i zróżnicowany. Natomiast na zajęciach pla-
stycznych dzieci wykonywały m.in. pejzaże z darów jesieni, wariacje z rolek 
po papierze, lampiony ze słoików, a w okresie przedświątecznym wykonywa-
ły kreatywne bałwanki, kartki świąteczne oraz ozdoby bożonarodzeniowe. 
Podczas zajęć dzieci ubrały choinkę ozdobami wykonanymi własnoręcznie. 
Choinka była ozdobą spotkania mikołajkowego podsumowującego reali-
zację projektu. Dodatkowo na rozpoczęcie realizacji cyklu zajęć dla dzieci 
odbyła się w Proszówce zabawa Haloweenowa, a na zakończenie zabawa 
Andrzejkowa. Dzieci uczestniczyły w grach, zabawach, konkursach, tańcach 
i animacjach. Na realizację całości przedsięwzięcia Stowarzyszenia pozyska-
ło środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5000,00 zł 
w ramach których dodatkowo wydany został materiał promocyjny w postaci 
publikacji dla dzieci – kolorowanka z Proszówki. 

Z nowym rokiem rozpoczynamy realizację kolejnego projektu, tym ra-
zem dofinansowanego w wysokości 12.000,00 z Lokalnej Grupy Działania 
„Partnerstwo Izerskie”. Zapraszamy do świetlicy wiejskiej w Proszówce i do 
aktywnego udziału w warsztatach plastycznych dla dzieci i zajęciach fitness 
dla dorosłych. Dodatkowo zaplanowane są wykłady z dietetykiem oraz kurs 
nordic walking. Zwieńczeniem projektu dla najbardziej aktywnych będzie 
wycieczka autokarowa do Wrocławia. Więcej szczegółów już wkrótce na 
facebooku Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki.

Podsumowując rok 2018, był on bardzo udany dla Stowarzyszenia Roz-
woju Proszówki. Udało nam się pozyskać z różnych źródeł na realizację wie-
lu różnorodnych przedsięwzięć blisko 36.000,00 zł. Zrealizowaliśmy dwie 
duże imprezy plenerowe: w czerwcu „X Wyścig Kolarski MTB o puchar 
św. Anny z Proszówki” a w październiku „Piesze Wędrówki z Gryfowa do 
Proszówki”. Każdy wygrany konkurs i otrzymane dofinansowanie sprawia 
nam ogromną radość i dodaje skrzydeł do jeszcze większego zaangażowania 
na rzecz Proszówki i Gminy. Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobą 
zaangażowanym w działalność stowarzyszenia, na których pomoc zawsze 
możemy liczyć. Mamy nadzieje, że nowy roku będzie też owocny i uda nam 
się zrealizować kolejne wartościowe przedsięwzięcia. 

Promocja Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej 
poprzez organizację warsztatów „Aktywna Rodzina”

Od stycznia następny projekt

Podsumowanie roku w stowarzyszeniu

II Spotkanie Patriotyczne w Proszówce
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1 grudnia wszystkie dzieci z naszego sołectwa odwiedził Święty Mi-
kołaj. Na powitanie przepięknie zatańczył wspólnie z milusińskimi ka-
czuchy. Odbyło się kilka konkursów, w których dzieci z Wieży zaprezen-
towały się wspaniale, a także losowanie rekwizytów. 

Następnie dzieci obejrzały przedstawienie pt.: „Złota kaczka” w wyko-
naniu teatrzyku Krak-Art. Było wesoło... Dziękujemy za poprowadzenie 
całego spotkania panom Mariuszowi Swastkowi i Piotrowi Dąbrowie. 

Barbara Pasiak

Mikołaj w Wieży

Był taki zespół...
Gdy w roku 1960 w Lwówku Śląskim otwarto restaurację Rycerska, 

to pierwszym zespołem grającym tam na dancingach był band „Adasie” 
z Górnego Śląska. Otworzyli oni erę słynnych potem na całe wojewódz-
two zabaw, wieczorków i wszelkiego rodzaju tanecznych imprez. 

25 listopada Gryfowska Kapela Podwórkowa na zaproszenie sióstr 
zakonnych z Ośrodka Rehabilitacyjnego i Opiekuńczego Zgromadzenia 
Sióstr św. Elżbiety we Wleniu, bawiła kuracjuszy przebywających tam 
na leczeniu.

Gryfowska Kapela Podwórkowa we Wleniu

Zygmunt Bodak


