Mikołajki dwóch sołectw
czyli pociągiem z Mikołajem do Młyńska
1 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Młyńsku odbyła się impreza mikołajkowa dla dzieci dwóch sołectw z gminy Gryfów Śląski: Młyńska
i Wieży. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że do niedawno powstałego obiektu Świetlicy Wiejskiej w Młyńsku dzieci z wraz
ze swoimi opiekunami z sołectwa Wieża przybyły pociągiem. Bilet w obie
strony dla licznej, bo niemalże 187 osobowej grupy pasażerów sponsorowały Koleje Dolnośląskie. Impreza miała charakter integracyjny, poza
tym niewielka sala pełniąca funkcję świetlicy w Sołectwie Wieża nie mieści powiększającego się z roku na rok licznego grona dzieci, stąd padł pomysł, by w tym roku połączyć wspólnie siły, aby dzieci wraz z rodzicami
miały możliwość spędzić ten niezwykły dla nich dzień w komfortowych
warunkach.
Samo wyczekiwanie jak również przejazd pociągiem sprawił dzieciom
wiele radości. Niektóre z nich pierwszy raz podróżowały w ten sposób.
Również dorośli, na co dzień zmotoryzowani, z rozrzewnieniem wspominali czasy kiedy to pociąg właśnie był jednym z ich głównych środków
transportu.
W pociągu z pokładami dobrej energii czekał na dzieci Święty Mikołaj – Piotr Dąbrowa wraz z Śnieżynką – Alicją Hryniewicz i przedstawicielem Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Arkadiuszem Cichoniem,
który wcielił się w rolę kierownika pociągu. Na stacji kolejowej w Gryfowie Śląskim w oczekiwaniu na pociąg towarzyszyli naszym dzieciom
sołtys Wieży Justyna Wesołowska – pani konduktor, Starosta Powiatu
Lwóweckiego Daniel Koko, Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Szczepańska, dyrektor Biura Senatorskiego Rafała Ślusarza Urszula
Maga oraz radny Ryszard Sawczak.
Osobom tym dziękujemy w szczególny sposób tak za obecność jak
i całe zaangażowanie w sprawę. Dziękujemy także z całego serca pani
sołtys Marii Sosnowskiej i Radzie Sołeckiej Młyńska za możliwość spędzenia wspólnie tego dnia, uczestniczenia w zabawach tanecznych, a także obejrzenia przedstawienia Teatru Maska z Krakowa, pt. „Świąteczny
Dar - Magia i czar”. Wiele radości sprawiły dzieciom oczywiście paczki
mikołajkowe w postaci słodkich upominków oraz przypominające o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia piękne, szklane bombki choinkowe ofiarowane przez Starostwo Lwóweckie.
Patronat medialny nad imprezą pełniły Nowiny Jeleniogórskie, Muzyczne Radio Anna Tarkota, Ziemia Lubańska, Kurier Gryfowski,
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lwowek.info, eluban.pl, Paweł Zatoński – fotografia, Paweł Rubaj – fotografia, Tadeusz Urban – film.
Dziękujemy naszym sponsorom: Dyrekcji Kolei Dolnośląskich oraz Przemysławowi Dorskiemu z biura prasowego KD, firmie Citronex Artura, Roberta i Rafała
Toronowskich, HM Reality Nieruchomości Mirosław Hryniewicz, Eko
World recykling Kamil i Małgorzata Sobocińscy, Cukiernia Janiccy,

Piekarnia-Cukiernia M&J Horbacz, El-Stan Stanisław Fronc, Przemysław Fronc, Mer-Eco Skup i Sprzedaż Złomu Wiesław i Monika Meresowie, Jantur - Pieniążek przewozy osobowe, G i J Czarneccy, Sara Malaga
Tortowe Love, a także pani Urszuli Madze i panom Arkadiuszowi Cichoniowi, Mariuszowi Kozakowi, Mateuszowi Królakowi, Ryszardowi
Sawczakowi, Grzegorzowi Piejce za wszystkie słodkości, góry owoców
jakie przekazali dzieciom.
Dziękujemy, także za patronat nad całym wydarzeniem Urzędowi
Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego oraz Burmistrzowi
Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierdowi Poniźnikowi. Serdecznie
dziękujemy za pomoc Ryszardowi Łozińskiemu oraz strażakom z Młyńska na czele z prezesem Janem Kubiszynem i naczelnikiem Andrzejem
Okulowskim.
Miejmy nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia przyczynią się do upowszechnienia podróżowania koleją całymi rodzinami i czerpania z tego
takiej radości, jakiej doświadczyliśmy my i nasze pociechy, a w przyszłości
podstawiane składy skomunikują nas szerzej i dalej. Ten dzień wskazał
jak istotną potrzebą dla sołectwa Wieża, jest stworzenie miejsca, które
da możliwość integracji społeczności lokalnej i godziwych warunków dla
naszych dzieci.
Pełna fotorelacja na profilu FB Sołectwa Wieża pod adresem
www.facebook.com/wieza2015. Serdecznie zapraszamy, jest co oglądać!
Sołtys Wieży Justyna Wesołowska

Mikołaje z gminy
Gryfów Śląski

Ogromną radość podopiecznym Domu
dla Samotnych Matek z Dziećmi w Pobiednej sprawili mieszkańcy sołectw Wieża i Młyńsko w gminie Gryfów Śląski.
Rady sołeckie obu tych wsi w miniony
weekend zorganizowały dla najmłodszych
mieszkańców swoich sołectw Mikołajki.
Po pełnym emocji dniu okazało się, iż Mikołajowi zostało jeszcze sporo
podarków, szczególnie otrzymanych od sponsora owoców. Jak tłumaczy
nam jeden ze współorganizatorów, Pan Artur Hryniewicz z Wieży pomysł na ich zagospodarowanie znalazł się bardzo szybko. Przedstawiciele sołectw wspólnie doszli do wniosku, iż najlepiej będzie przekazać je
do Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi w Pobiednej. W ślad za tym
pomysłem pojawiły się kolejne. Padły propozycje dokupienia dla dzieci
słodyczy, a jedna z mieszkanek zaproponowała, że upiecze ciastka.
W poniedziałkowe popołudnie Mikołaje z podarkami przybyli do Pobiednej, gdzie osobiście rozdali prezenty dla najmłodszych.
W Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi w Pobiednej mieszka
dwanaście kobiet i dwadzieścioro dzieci. Radości z wizyty, oprócz – co
oczywiste – dzieci i ich mam, nie kryje również kierownik placówki
– My zawsze jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak ludzie nas wspierają.
– mówi Pani Jolanta Fijałkowska, która przyznaje, iż niezwykle cenna jest
sama idea, chęć dzielenia się. Ponadto tłumaczy, iż wiele z przebywających w Domu osób ma niską samoocenę, są to ofiary przemocy, więc taki
gest w ich stronę jest tym bardziej cenny i budujący. Takie akcje pozwalają
kobietom odzyskać wiarę w ludzi, wiarę w dobro, umiejętności dzielenia
się i chęć pomagania.
Pani Jolanta Fijałkowska kierownik z Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi w Pobiednej za naszym pośrednictwem dla Mikołajów
z Młyńska i Wieży składa najserdeczniejsze podziękowania za okazanie
podopiecznym serce.
źródło: lwówecki.info
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300 uczestników pobiegło w Biegu Mikołajkowym!

Tradycyjnie, 6 grudnia każdego
roku, na terenie naszej Gminytym razem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi
Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim
odbyło się wyjątkowe wydarzenie
sportowe „Bieg Mikołajkowy”. W tym roku był to 10. jubileuszowy bieg,
który nosił nazwę ,,X Ogólnopolski Bieg Mikołajkowy Cross Gryfitów”.
W biegu tym wystartowała rekordowa ilość zawodników-około 300.
Oprócz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim wystartowali zawodnicy z Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim,
ze Szkoły Podstawowej nr 1w Gryfowie Śląskim, ze Szkoły Podstawowej
w Uboczu, zawodnicy ze Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu, Młodzieżowy Klub Sportowy ,,Parasol” z Wrocławia oraz najmłodszy uczestnik -2-letni Dominik.
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 dodatkowo imienne dyplomy i medale. Każdy uczestnik biegu mógł zjeść pyszną bułkę,
napić się gorącej herbaty oraz zjeść zdrowe owoce.
Serdecznie dziękuję dyrektorom biegu: Panu Krzysztofowi Babiakowi
oraz Panu Pawłowi Kaczmarowi za organizację. Serdecznie dziękuję cudownej Śnieżynce – Pani Annie Michalkiewicz, Dyrektor Miejsko-Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim za prowadzenie imprezy.
Bardzo dziękuję sponsorom, którzy nieodpłatnie zaopatrzyli nas w poczęstunek i nie tylko:
1. Stowarzyszenie Aktywny Gryfów Cross Gryfitów, 2. Gminny Szkolny Związek Sportowy w Gryfowie Śląskim, 3. Urząd Gminy
i Miasta w Gryfowie Śląskim, 4. Mariusz Dragan-Radny Rady Miejskiej
Gminy i Miasta Gryfów Śląski, 5. Piekarnia – Pan Grzegorz Kownacki, 6. Piekarnia – Państwo Julia i Wiesław Wnukowicz, 7. Piekarnia-Cukiernia M&J Horbacz Jerzy Horbacz - Gryfów Śląski, 8. Krzysztof Król- Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim,
9. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu-Pani Alicja Kuźniarz, 10. Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski-Pani Marzena Wojciechowska
11. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP-Pani Jadwiga Hawryluk, 12. Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie
Śląskim – Pani Małgorzata Wiśniewska, 13. Pani Aleksandra Babiak
14. Pani Agnieszka Zdrojewska, 15. Paweł Rubaj, 16. Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim
Niezwykle gorąco dziękuję Rodzicom, którzy tego dnia wspierali nas
swoją obecnością i ogromną pomocą. Serdecznie dziękuję Funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Gryfowie Śląskim, Straży Miejskiej
w Gryfowie Śląskim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej za organizację ruchu na drodze podczas biegu.
Dziękuję Wszystkim Pracownikom oraz uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim. To dzięki WAM ten dzień był cudownym
wydarzeniem.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Anna Pląskowska

Fot. Mariusz Dragan

Fot. Mariusz Dragan
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Barbering, czyli gryfowskie brody
mają szanse zostać ujarzmione

Czy fryzjerstwo ma coś wspólnego
z medycyną? Owszem, barber może
być tym łącznikiem. Choć niektórzy
myślą, że to współczesny zawód, to
przypomnieć należy, że jego korzenie
sięgają średniowiecza. Niegdyś wierzono, że długie włosy są siedliskiem chorób. Barberzy asystowali wówczas przy drobnych zabiegach chirurgicznych mnichom, stawiali pijawki, upuszczali krew. Dopiero w VII wieku
ograniczono zakres ich działalności, bo wcześniej można było zapisać się
do nich nawet na amputację jakiejś niewielkiej części ciała… Niebieski,
biały i czerwony to kolory barberingu. Dlaczego? Bo to symbole żyły,
bandaża i krwi.
Tymczasem barbering wraca. Do Gryfowa również. Czym zajmuje się
barber dzisiaj? Dla niektórych to całkiem nowa nazwa, inni będą utożsamiać ją z fryzjerem męskim, co nie jest prawdą. Otóż podstawową misją
barbera jest troska o zarost klienta. Nie jest to też golibroda, bo podstawowa różnica pomiędzy nimi dotyczy narzędzia pracy. Golibroda posługuje
się brzytwą, barber zaś, jeśli po nią sięga, to wykorzystuje jej jednorazowe
odpowiedniki. Znawcy tematu twierdzą, że jeśli zależy nam na znalezieniu określenia, które w pełni odzwierciedlałoby zakres usług barbera, to
musielibyśmy nazwać go cyrulikiem. Ostatecznie barber to nie fryzjer ani
golibroda, to całkiem oddzielny zawód. Jak się okazuje bardzo potrzebny,

bo choć hipsterskich brodaczy z ulic Londynu wypierają ponoć fryzury
z kultowego już brytyjskiego serialu Peaky Blinders, to brody mają się
nadal całkiem nieźle. Barber to taki odpowiednik damskiego SPA, u barbera panowie kupią kosmetyki (olejki, balsamy, woski, specjalne pomady),
jakich nie ma w tradycyjnych drogeriach.
Tego wszystkiego i wiele jeszcze innych rzeczy dotyczących barberingu dowiedzieliśmy się od Kornelii i Kamila Wysoczańskich – właścicieli
Barber shopu w naszym mieście. Ich historia udowadnia, że wszystkie
drogi prowadzą do Gryfowa. Ta teza została już wielokrotnie na łamach
Kuriera Gryfowskiego udowodniona. Właścicielka Piwniczki – Magda
Rękawiczna wróciła tu po latach, aby ratować rodzinny biznes.
A kim jest gryfowska barberka?. Nasi bohaterowie znaleźli w Gryfowie swoje miejsce na ziemi, choć jego poszukiwania były długie i intensywne oraz obfitowały w wiele zwrotów akcji. Kornelia Wysoczańska
wróciła do Gryfowa po wielu latach, co więcej przywiozła tutaj męża
Kamila. Wcześniej próbowała zapuścić korzenie w Szwecji w okolicach
Sztokholmu, gdzie przebywała ponad 10 lat. Później była Legnica, Świdnica, Wałbrzych. Teraz jest Gryfów i nowa wspólna pasja obojga – barbering. Jedno jest pewne – gryfowskie brody mają szanse zostać ujarzmione.
Oprac. Małgorzata Szczepańska

Dobre czasy dla „Zrywu Ubocze”
w historii nie było niepokojącym jest ciągłe niszczenie nawierzchni boiska przez dziki, a także jeżdżenie w kółko po murawie kładami. Jeżeli
na dziki nie mamy wpływu to na bezmyślność tych drugich niszczycieli
myślę, że mamy wpływ.
Uprzejmie prosimy by zgłaszać Policji i Straży Miejskiej wszelkie
zniszczenia przez bezmyślnych ludzi.
Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

LZS „Zryw Ubocze” wreszcie doczekał się poprawy bazy sportowej.
Dzięki środkom z funduszu sołeckiego pawilon sportowy doczekał się
oświetlenia i przyłącza wodociągowego. Ze środków Gminy z programu
inicjatywy lokalnej boisko zostało wyposażone w wiaty dla zawodników
rezerwowych. Również w 2019 roku zostały odnowione ławki. Wszystkie te działania zostały zainicjowane przez niestrudzonego wieloletniego
Prezesa LZS „Zryw – Ubocze” Mariana Baszaka, który potrafił wokół
klubu stworzyć zarząd, który dzielnie go wspiera.
Cieszą także wyniki sportowe. Po rundzie jesiennej LZS „Zryw –
Ubocze” zajmuje 4 miejsce w tabeli klasy B. Mam nadzieję, że sezon wiosenny będzie również udany, czego piłkarzom gorąco życzę.
Mimo tych osiągnięć sportowych i doposażenia boiska jakiego jeszcze
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Zmiany w gminnym systemie
gospodarki odpadami
Szanowni Mieszkańcy! Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
informuje, że od 1 stycznia 2020 r. następują zmiany w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi
W dniu 6 listopada 2019 r. podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski podjęte zostały uchwały określające nowy sposób naliczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a także określono nowe wysokości stawki tej opłaty.
Powyższe zmiany spowodowane są nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie
z dniem 6 września 2019 r. oraz zwiększonymi kosztami transportu
i zagospodarowania odpadów komunalnych m.in. na skutek wzrostu opłaty
środowiskowej za składowanie odpadów, kosztów pracy, cen energii itp.
W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe wzory
deklaracji. Wobec powyższego każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację na nowych drukach.

1) NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości zamieszkałych wyliczana będzie na podstawie ilości osób
zamieszkujących daną nieruchomość.
• miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi
20 zł od osoby,
• zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w kwocie
2,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
WAŻNE:
• deklarację na nowych drukach należy złożyć do dnia 15 stycznia 2020
roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim - pokój nr 3 lub
przesłać za pośrednictwem poczty na adres tutejszego urzędu, tj. ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski
• termin płatności pozostaje bez zmian, tj. z góry za każdy miesiąc
do 15-tego dnia danego miesiąca
• przy wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy podawać rzeczywistą ilości osób zamieszkujących nieruchomość (w tym dzieci)
• w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość a ilości osób wskazanych w złożonej deklaracji,
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski może zażądać przedstawienia
dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji,
w szczególności potwierdzenia/oświadczenia dotyczącego zamieszkania
w innym miejscu niż zameldowania lub o objęciu opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscu aktualnego pobytu
• każdą zmianę co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość
(np. urodzenie się dziecka, zgon mieszkańca, zamieszkanie nowego lokatora itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
2) NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o określonej
pojemności (przy uwzględnieniu częstotliwości odbioru poszczególnych
frakcji odpadów komunalnych) oraz stawki opłaty wskazanej poniżej:
1) dla pojemnika o pojemności 120 litrów: w wysokości 5,89 zł,
2) dla pojemnika o pojemności 240 litrów: w wysokości 11,78 zł,
3) dla pojemnika o pojemności 1100 litrów: w wysokości 54,00 zł.
WAŻNE:
• deklarację na nowych drukach należy złożyć do dnia 15 stycznia 2020
roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim - pokój nr 3 lub
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przesłać za pośrednictwem poczty na adres tutejszego urzędu, tj. ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski
• termin płatności pozostaje bez zmian, tj. z góry za każdy miesiąc
do 15-tego dnia danego miesiąca
Jednocześnie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.:Dz.U.2019.poz. 2010), zgodnie z art. 6c ust. 2c ww. ustawy, przystąpienie właściciela nieruchomości
niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.
W świetle ww. przepisu właściciele nieruchomości niezamieszkałych,
którzy złożyli w Gminie deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostać w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi lub z niego wystąpić.
W związku z powyższym, w przypadku chęci przystąpienia do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, należy złożyć wraz z nową deklaracją stosowne oświadczenie (wzór
oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www. gryfow.pl oraz
w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim- pok. nr 3).
UWAGA:
• właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który nie przystąpi do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązany jest
do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Gryfów Śląski,
• w przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przepisów określonych art. 6c ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
nie stosuję się – nieruchomości te pozostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
3) DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANE NA CELE
REKREACYJNO -WYPOCZYNKOWE,
WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, ustalono ryczałtową stawkę opłaty w wysokości
160,00 zł rocznie od jednego domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
WAŻNE:
• termin złożenia pierwszej deklaracji upływa dnia 31 marca 2020 r.
• opłatę uiszcza się po raz pierwszy za rok 2020 w terminie
do dnia 15 kwietnia 2020 r.
UWAGA: USTAWOWY OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
PRZEZ WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach od 1 stycznia 2020r. wszyscy mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski (bezwzględnie) zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Jednocześnie informujemy, że od nowego roku od właścicieli nieruchomości z terenu gminy odbierane będą dodatkowo odpady
biodegradowalne. W związku z powyższym właściciele nieruchomości
winni zaopatrzyć się w pojemnik lub worek koloru brązowego do gromadzenia ww. odpadów.
Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się za spełniony w przypadku, gdy odpady
komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości zbierane są w podziale
na odpowiednie frakcje (oddzielnie), tj: papier, szkło, metale i tworzywa
sztuczne oraz odpady biodegradowalne, pozostałą część odpadów stanowią
odpady zmieszane (posortownicze). Odpady należy gromadzić na terenie
nieruchomości w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach.
WAŻNE:
• właściciele nieruchomości wyposażają swoje posesje w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we własnym zakresie
• właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku są zwolnieni z obowiązku
posiadania pojemnika lub worka przeznaczonego do gromadzenia tych
odpadów

UWAGA:
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny Burmistrz Gminy i Miasta
Gryfów Śląski określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie

NIE
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WRZUCAMY

NALEŻY
WRZUCAĆ
NALEŻY WRZUCAĆ

PAPIER

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE

dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
stosując wysokość stawki podwyższonej, stanowiącej dwukrotność miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej
na podstawie złożonej deklaracji.
Młodszy referent ds. gospodarki odpadami Agnieszka Olszówka

SZKŁO

BIO

ODPADY ZMIESZANE
(POSORTOWNICZE)

- gazety
- czasopisma
- katalogi
- ulotki
- książki
- zeszyty
- papier biurowy
i torebki papierowe
- papier opakowaniowy
- kartonowe
i tekturowe pudełka

- puste opakowania po: szamponach,
żelach pod prysznic, odżywkach,
balsamach do ciała, tonikach,
maseczkach, żelach do mycia twarzy,
- puste opakowania po tzw. chemii
gospodarczej domowej, tj.: płynach
do mycia naczyń, podłóg itp.
- worki foliowe: typu zrywka, folie
bąbelkowe, koperty bąbelkowe, itp.
- butelki po napojach i płynach
- plastikowe zakrętek
- plastikowe torebki i reklamówki,
- koszyczki po owocach
- kartony po napojach, mleku, sokach
i innych produktach spożywczych
- puszki po piwie, napojach,
konserwach i innych produktach
spożywczych
- zużyte igły i strzykawki tylko w
oznakowanych jednorazowych
przeznaczonych do tego celu
pojemnikach

- szklane butelki po
napojach i innych
produktach spożywczych
- słoiki bez nakrętek
- szklane opakowania po
kosmetykach ( jeżeli nie są
wykonane z trwale
połączonych kilku
surowców)

- nieprzetworzone resztki
żywności pochodzenia
roślinnego
- fusy z kawy, herbaty
- obierki
- skorupki z jaj
- odpady po owocach i
warzywach
- czerstwe pieczywo
- ścięte trawy, kwiaty, liście,
chwasty
- ścięte gałązki z drzew,
krzewów i żywopłotów

- stłuczoną ceramikę, talerze, kubki, dzbanki,
falkony, naczynia z duraleksu, doniczki ceramiczne
- zatłuszczony papier,
- brudne torebki plastikowe i zrywki
- zatłuszczone opakowania po maśle, margarynie
- lustra zbite, szkła okienne i okularowe
- kalkę techniczną
- szmatki, którymi pastowano się podłogę
- lakier do paznokci, tusz do rzęs
- torebki plastikowe i styropianowe tacki
- pampersy i art. higieniczne
- torebki po chipsach, kawie itp.
- szczoteczki do zębów, maszynki jednorazowe
do golenia
- pojemniki po lakierach, dezodorantach,piankach
- reszki żywności przetworzonej
- popiół (zimny),
- pisaki i długopisy
- odchody zwierząt domowych
- worki od odkurzaczy
- papierosy

- papier zatłuszczony i
brudny
- papier z folią, koperty
bąbelkowe,
- papierki po cukierkach
- papier termicznego i papier
przebitkowy (używany w
faksach, paragonach)
- opakowania po gipsie,
cemencie, zaprawach
budowlanych i murarskich
- kobiałki po jajkach
- styropian
- pieluchy jednorazowe
- papierowe rolki
(po paragonach z kas
fiskalnych, tzw. gilzy)
- kartony po mleku, sokach

- zabawki, sprzęt AGD i inny
elektroniczny
- styropian
- torebki po chipsach, kawie itp.
- zatłuszczone opakowania po
jogurtach, śmietanie, maśle,
margarynie, itp.
- odpady gabarytowe (np. plastikowe
listwy przypodłogowe)
- opakowania po lekarstwach
- doniczki plastikowe, konewki,
plastikowe skrzyneczki, koszyczki
- opakowania po wyrobach
gastronomicznych
- części samochodowe
- meble i odpady wielkogabarytowe
- odpady niebezpieczne
- opony

- szkło stołowe, porcelana
i ceramika
- talerze, kubki, dzbanki,
flakony
- kryształy, naczynia z
duraleksu
- doniczki ceramiczne
- szkło okienne, lustra, szyby
samochodowe
- szkło żaroodporne
i okularowe
- wszelkie żarówki, lampy
i neonówki
- szklane opakowania po
środkach chemicznych
i lekach
- kineskopy, monitory,
tablety, itp.

- resztki z obiadu, zup,
kompotów, soków
- mięso, kości,
- jedzenie przetworzone: sery,
kiełbasy, konserwy
- padłe zwierzęta
- popiołu
- worków z odkurzacza,
- ziemi i kamieni
- papierosów,
- pampersów i art.
higienicznych

- styropian
- azbest
- opony
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- papę
- meble i odpady wielkogabarytowe
- odpady budowlane i rozbiórkowe
- zużyte baterie i akumulatory
- tekstylia i odzież
- odpady niebezpieczne
- przeterminowane leki i chemikalia
- zużyte igły i strzykawki
W pojemnikach na odpady zmieszane
(posortownicze) mogą znajdować się wyłącznie
odpady komunalne, które nie zostały
zakwalifikowane do wrzucenia do pojemników
lub worków do gromadzenia poszczególnych
surowców (papier, metale i tworzywa sztuczne,
szkło, bioodpady ) i nie stanowią odpadów
niebezpiecznych
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W Gryfowie nie ma krasnoludków!
Nie proś świata żeby się zmienił. Ty zmień się pierwszy.
A. de Mello

Skrzyżowanie ulic Akacjowej i Sienkiewicza.

Skrzyżowanie ulic Oldzańskiej i Strzelniczej.

Odpady biodegradowalne (m.in.: ścięte gałązki z drzew, krzewów i żywopłotów, liście) oraz odpady wielkogabarytowe (m.in.: meble, sztuczne
choinki itp.) należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 42
w Gryfowie Śląskim, a nie pozostawiać przy ogólnodostępnych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i liczyć na to, że
odbiorą je krasnoludki.
Mamy dla Państwa przykrą wiadomość – w Gryfowie nie ma krasnoludków. Za to jest Straż Miejska, Policja i … mandaty. Zadbajmy o swoje otoczenie. A także o to, by zwrócić uwagę sąsiadowi, który być może
wciąż wierzy w sprzątające krasnoludki.

Remont wiaduktu dobiega końca
Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim bardzo serdecznie
i gorąco dziękuje zakładowi Linii Kolejowych w Wałbrzychu za kompleksową modernizację zabytkowego wiaduktu nad ulicą Nad Stawami
i potokiem Oldzy. Wiadukt po modernizacji zyskał już miano najbardziej
wyremontowanego obiektu Polskich Linii Kolejowych w Gryfowie Śląskim – wykonany jest w sposób wzorcowy. Chcę też podziękować Panu
Zbigniewowi Drozdowskiemu Zastępcy Dyrektora PLK PKP Zakład
w Wałbrzychu oraz Panu Januszowi Wolskiemu Zastępcy Naczelnika
PLK PKP Sekcja Eksploatacji w Jeleniej Górze – rodem z Gryfowa Śląskiego za pomoc w dążeniu do modernizacji tego wiaduktu.
Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

8

KURIER GRYFOWSKI GRUDZIEŃ 2019

Zamiar likwidacji Szkoły
Podstawowej im. Władysława
Stanisława Reymonta w Uboczu
W dniu 11 grudnia Rada
Miejska Gminy Gryfów Śląski
większością głosów radnych
przyjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu.
Przyczyną likwidacji szkoły
jest mała liczba uczniów, co powoduje bardzo wysokie koszty
prowadzenia szkoły. Ponadto organ prowadzący stwierdził brak inicjatywy deklarowanej przez rodziców uczniów na spotkaniu z Dolnosląskim
Kuratorem Oświaty w dniu 19 lutego 2019 r. w Uboczu, z której wynikało, że jeśli szkoła nie zostanie zlikwidowana to rodzice zabiorą uczniów
uczących się w szkołach gryfowskich i przeniosą ich spowrotem do Szkoły
Podstawowej w Uboczu. Ponadto deklarowano rozważenie możliwości
prowadzenia szkoły przez Stowarzyszenie. Sytuacja obecnie jest odwrotna jak w/w deklaracje, bowiem troje rodziców uczniów I klasy należących
do obwodu szkoły w Uboczu zapisało ich do innych szkół, a Stowarzyszenie Rozwoju Ubocza zakończyło swoją działalność dnia 3 marca 2019 r.
Biorąc pod uwagę w/w przyczyny oraz przyszłościową realną demografię organ prowadzący stwierdził, że w ciągu najbliższych kilku lat liczba uczniów w tej szkole będzie bardzo mała, zatem likwidacja szkoły jest
zasadna.
Pełny tekst uchwały XVI/87/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 11 grudnia 2019 r. jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo lokalne – uchwały Rady.
Uchwała została przekazana do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty celem wydania opinii.
Podinspektor ds. infrastruktury społecznej Marzena Szuflicka

Społecznik Roku 2019
Gminy i Miasta Gryfów Śląski
W dniu 11 grudnia Kapituła Konkursu o tytuł „Społecznik Roku 2019
Gminy i Miasta Gryfów Śląski” w składzie Olgierd Poniźnik – Burmistrz
– Przewodniczący, Jerzy Andrzejczak – Sekretarz – członek, Mateusz
Królak – Przewodniczacy Rady – członek, Marzena Szuflicka – podinspektor w Urzędzie Gminy i Miasta – członek, rozpatrzyła trzy zgłoszenia do konkursu.
Po bardzo wnikliwej analizie w/w zgłoszeń, biorąc pod uwagę bardzo
duże społeczne działania na rzecz środowiska oraz społeczności Gminy
i Miasta Gryfów Śląski, Kapituła postanowiła przyznać dwa równorzędne tytuły dla Pani Marii Sosnowskiej oraz Pani Kamili Zajączkowskiej.
W laudacji Pani Marii Sosnowskiej czytamy m.in. – sołtys Młyńska nieprzewanie od
5 kadencji, bardzo aktywna, dzięki zdolnościom organizatorskim, a także artystycznym
zintegrowała środowisko Młyńska. Organizatorka Święta Rodziny, które gromadzi
mieszkańców z całej gminy. Dzięki swojemu
uporowi i wbrew różnym przeciwnościom doprowadziła do wybudowania i uruchomienia
świetlicy wiejskiej. Dużo uwagi w swojej działalności poświęciła remontom dróg gminnych
i powiatowej, powstał plac zabaw dla dzieci oraz wyremontowano poczekalnię na przystanku kolejowym.
W laudacji Pani Kamili Zajączkowskiej
czytamy m.in. – długoletnia Członkini Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce, współorganizatorka dużej imprezy „Kręci mnie bezpieczeństwo” gromadzącej liczne grono dzieci
i rodzców, bardzo aktywnie działa i wspiera
„Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy”,
znana jest z prowadzenia licznych pogadanek
i konkursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w przedszkolu i szkołach podstawowych,
organizuje i osobiście uczestniczy w pokazach
sprzętu i gotowości bojowej strażaków.
Wręczenie statuetek nastapi w dniu 30 grudnia 2019 r. na sesji Rady
Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.Serdecznie obu Paniom gratulujemy.
Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Jerzy Andrzejczak

Czyste Powietrze
Spotkanie Informacyjne

Smog to zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem
i spalinami. Zanieczyszczone powietrze to jeden z najczęściej poruszanych tematów przez
media, a w sezonie jesienno-zimowym także
przez mieszkańców.
Dla każdego z nas czyste powietrze to ważna sprawa. Dbałość o środowisko to przecież
same zyski dla naszego zdrowia, dla naszych
finansów, dla naszej przyszłości.
Gryfowski samorząd skorzystał z programu
udzielania dotacji celowych osobom fizycznym
oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków
budżetu Gminy Gryfów Śląski na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji. Mieszkańcy naszego miasta, dzięki tej
decyzji, mieli możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji
polegającej na zmianie systemu ogrzewania w swoich domach.
Działanie to było realizowane w ramach programu „Ograniczenie
niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Władze Gryfowa Śląskiego zaciągnęły w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pożyczkę na łączną kwotę
715.453,38 zł, którą miasto spłacać będzie przez 5 lat.
Z oferowanej przez samorząd pomocy skorzystało 97 gospodarstw domowych (96 rodzin i 1 wspólnota mieszkaniowa). Wymiana starych pieców na nowe, nawet przy tej liczbie beneficjentów, z pewnością wpłynęła
na poprawę jakości powietrza w naszej okolicy. Niestety, to nie jedyny
element oddziaływujący na stan zanieczyszczenia.
Główną przyczyną powstawania smogu jest palenie w piecach nieodpowiednim węglem lub, co gorsza, substancjami szkodliwymi, liczba samochodów na naszych ulicach, przemysł… Te czynniki, przy dobrej woli, społecznej świadomości i zaangażowaniu, jesteśmy w stanie
kontrolować i ograniczać. I mimo, że świadomość jest, to już z wolą
i zaangażowaniem bywają problemy.
By w dalszym ciągu poprawiać sytuację w zakresie czystości powietrza gmina przystąpiła do programu "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego.
KARR z Jeleniej Góry wspólnie z Gminą Gryfów Śląski organizuje
20 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 spotkanie informacyjne, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy i Miasta zmianą systemów
grzewczych oraz dofinansowaniem serdecznie zapraszam na to spotkanie.
Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Zbiórka karmy dla kotów wolno żyjących

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy
w roku 2019 znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz na stronie internetowej
www.gryfow.pl i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości.

Serdecznie zachęcamy wszystkich
mieszkańców do przyłączenia się do
akcji zbierania karmy dla kotów wolno
żyjących na terenie naszej gminy. Karmę można przynosić do Urzędu Gminy
i Miasta w Gryfowie Śląskim do pokoju
nr 3 (parter). Karma zostanie przekazana
społecznym opiekunom – osobom, które
dobrowolnie sprawują opiekę nad kotami
wolno bytującymi na terenie gminy.
Nadchodzi zima, trudny okres dla naszych braci mniejszych. Wspólnie przyłączmy się do akcji – niech ich los nie
będzie nam obojętny!

Awarie wodociągowo-kanalizacyjne
poza godzinami pracy ZBGKiM
prosimy zgłaszać pod nr tel.: 500-117-064
GRUDZIEŃ 2019 KURIER GRYFOWSKI
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ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2019-2020
Osoby i podmioty odpowiedzialne za:
1. DROGI GMINNE NA TERENIE MIASTA
GRYFÓW ŚLĄSKI I SOŁECTWA WIEŻA
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Kolejowa 42, 59-620 Gryfów
Śląski, Małgorzata Uhornicka tel. 508-135-715
2. SOŁECTWO UBOCZE
Edward Nestmann, Ubocze 34,
59-620 Gryfów Śląski, tel. 693-539-932,
3. SOŁECTWA KRZEWIE WIELKIE, MŁYŃSKO, PROSZÓWKA
ORAZ ULICA RZEPAKOWA W GRYFOWIE
Marian Stec, Młyńsko 63 59-620 Gryfów Śląski, tel. 501-210-013
4. SOŁECTWA RZĄSINY ORAZ WOLBROMÓW
Paweł Marczak, zam. Rząsiny 48, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 697 019 177,
5. DROGI POWIATOWE NA OBSZARZE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
Firma Transportowo Usługowa „CZEPIEL” Anna Czepiel tel. 75 784-60-64
6. DROGA KRAJOWA NR30
GDDKiA oddział w Lubaniu, kierownik oddziału Adam Śmigielski tel. 600-805-604
7. DROGI WOJEWÓDZKIE NA TERENIE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI,
Droga wojewódzka nr 360: GDDKiA w Lubaniu, tel. 600-805-604
Droga wojewódzka nr 361: Gmina Miejska Świeradów Zdrój, tel. 75 781-64-89
Droga wojewódzka nr: 364 Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śl., tel. 75 782-26-10

Burmistrz Gminy i Miasta składa serdeczne
podziękowania pracownikom Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za nieodpłatne przygotowanie i wystrój
choinki, która ozdabia gryfowski Rynek.
Raz jeszcze w imieniu mieszkańców, pracowników Urzędu Gminy i Miasta i swoim
własnym bardzo dziękuję.
Olgierd Poniźnik

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla gryfowskiej OSP

12 grudnia gryfowscy strażacy pod kierownictwem Prezesa OSP –
Krzysztofa Króla, Naczelnika OSP- Jacka Mazura przyjechali do swojej
remizy OSP nowym średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym marki
VOLVO. Jest to samochód bardzo nowoczesny, wyposażony m.in. w zbiornik wodny kompozytowy o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe,
zraszacze, oświetlenie i nagłośnienie pojazdu uprzywilejowanego, maszt
oświetleniowy, wyciągarkę elektryczną, radiostacje przewoźną.
W samochodzie znajduje się też dodatkowo zakupiony sprzęt ratowniczy i pożarniczy m. in. węże pożarnicze, aparaty ochrony górnych dróg
oddechowych. Całkowity koszt zakupu to kwota 859 770,00 zł.
Zakup był możliwy dzięki otrzymanym dofinansowaniom: – z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 380
000,00 zł. - od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – 180 000,00
zł.,- ze środków finansowych pochodzących
z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, - z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu –100 000,00 zł. - z budżetu
Gminy Gryfów Śląski – 199 770,00 zł.
Pozyskanie środków finansowych na zakup tego pojazdu było efektem długich starań
gryfowskich strażaków, burmistrza Olgierda
Poniźnika, naszych radnych oraz wielu innych
osób. Pomocy w przeprowadzeniu postępowania
przetargowego, sporządzaniu wniosków o dotację i ich rozliczenie udzielali pracownicy Urzędu. Wszechstronnej pomocy udzielało też kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim
Uroczyste przekazanie samochodu gryfowskim strażakom planowane jest 5 stycznia 2020
roku i wtedy na pewno będzie czas na podziękowanie tym wszystkim, którzy przyczynili się do
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realizacji tego zakupu. Obecnie gryfowska OSP posiada dwa samochodu
gaśnicze : terenowego Stara 1566, rocznik 2007 oraz Volvo. Na stanie
OSP jest też Mercedes służący jako lekki samochód operacyjny. Pożarniczy Star 266, rocznik 1991 z Gryfowa Śląskiego, został przekazany do
Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu, jednak strażacy z Ubocza liczą
na nowy lub nowszy samochód gaśniczy.
Stanisław Jóźwiak

W ZSOiZ w Gryfowie
Kolejne dwie odsłony projektu
Im Się Udało – Czyli Jak Odnieść Sukces za nami…

Realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Jana Pawła II projekt wychowawczo-edukacyjny „Im Się Udało –
Czyli Jak Odnieść Sukces” nabiera tempa. 26 listopada br. uczniowie
spotkali się z Panem Kamilem Witkosiem-Gnachem. Jest on dyrektorem wykonawczym „Instytutu Drzewa” we Wrocławiu, dendrologiem
i arborystą, a także współpracownikiem Ogólnopolskiej Fundacji „EkoRozwoju”. W latach 2014/2015 był zatrudniony w naszej szkole jako
nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum kształcącym w zawodzie technik leśnik, w początkach kształcenia w tym kierunku. Nasz
gość skoncentrował swój wywód na temat studiowania zagranicą. Jest on
absolwentem leśnictwa na Uniwersytecie Aberdeen w Wielkiej Brytanii.
Zachęcał słuchaczy do odwagi w podejmowaniu decyzji o kontynuowaniu
nauki na zagranicznych uczelniach. Realizowanie tej drogi życiowej, to
według Pana Kamila Witkosia-Gnacha, nie tylko wiedza i umiejętności,
ale przede wszystkim poznanie języka, innych kultur, a także nawiązanie znajomości z ludźmi z różnych stron świata. Rozmówca podkreślił,
że znajomość języków, a szczególnie języka angielskiego, umożliwia mu
realizację zawodowych pasji w trakcie spotkań, sympozjów i konferencji
w większości krajów europejskich. Studia zagranicą to także znakomita
szkoła - odważnych decyzji życiowych. W trakcie spotkania wielokrotnie
wskazywał, że młodzi mieszkańcy naszej najbliższej okolicy, wywodzący
się z okolicznych miasteczek i wsi, mają w sobie potencjał do realizacji
pasji, a także do odnoszenia satysfakcjonujących ich karier zawodowych.
Przedstawił również tajniki swojej pracy jako arborysty i dendrologa.
***
3 grudnia, w trakcie wizyty, blisko 50-ciu uczniów naszej szkoły,
w Muzeum Miejskim „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze –
Jagniątkowie, miało okazję obejrzeć spektakl teatralny „Wyspa czyli Hala
Rajska według Avenariusa”, przygotowany przez aktora Teatru Cypriana
Kamila Norwida w Jeleniej Górze – Jacka Paruszyńskiego, a następnie
spotkać się z Dyrektorem tej placówki muzealniczej Panem Januszem
Skowrońskim. W połowie lat 90-tych był on nauczycielem informatyki i zarządzania gryfowskiego ZSOiZ. Jego droga zawodowa, to także
burmistrzowanie miastem Lubań, wydawanie gazety lokalnej, a przede
wszystkim pasja dziennikarska w zakresie tematyki regionalnej. W roz-

mowie z młodymi ludźmi podzielił się nie tylko swoimi dokonaniami
zawodowymi, ale przede wszystkim inspirował ich do podejmowania wyzwań, których finalnym efektem będzie satysfakcjonująca praca, a przede
wszystkim dążenie do realizowania planów i marzeń.
Kolejne spotkanie w ramach cyklu będzie miało miejsce w naszej szkole tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Jego bohaterem będzie znany
młody gryfowianin …
Mieczysław Gnach

Listopadowe cienie
28 listopada w gryfowskiej bibliotece upłynął pod znakiem nostalgii, poezji śpiewanej i wielu, najrozmaitszych wzruszeń. Dostarczyły ich
Wiesława Siemaszko-Zielińska za sprawą swojej najnowszej książki
„Listopadowe cienie” oraz Magdalena Włodarczyk za sprawą przepięknych interpretacji polskich piosenek w listopadowym klimacie. Publiczność nie szczędziła braw obu paniom, a po części oficjalnej wiele osób
pozostało w bibliotece, by osobiście porozmawiać z artystkami.
O autorce:
Wiesława Siemaszko-Zielińska urodziła się w Lublinie, obecnie
mieszka w Jeleniej Górze. Członkini Związku Literatów Polskich Oddziału Dolnośląskiego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich
Dziennikarzy, Pisarzy i Artystów z siedzibą w Szwecji oraz Stowarzyszeń
literackich w Jeleniej Górze. Poetka, prozatorka, dziennikarka, pedagog.
Autorka tomików poetyckich, książek, cyklu programów literackich
w telewizji regionalnej, publikacji w prasie literacko-artystycznej i regionalnej jak również w kilkudziesięciu antologiach i almanachach (w tym
zagranicznych).
O piosenkarce:
Magdalena Włodarczyk kobieta wielu
profesji i twarzy, do tej pory współpracowała
z instytucjami kultury w mieście przy organizacji Narodowego Czytania wcielając się
w różne, niezapomniane role, chórzystka,
instrumentalistka, autorka tekstów, opiekunka medyczna, studentka zarządzania,
na wieczorze literackim w bibliotece zadebiutowała jako piosenkarka.
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Podsumowania w powiecie
Tanecznym krokiem, w rytm poloneza Wojciecha Kilara z filmu Pan
Tadeusz, w dwudziesty pierwszy rok Powiatu Lwóweckiego, wkroczyli
Starosta – Daniel Koko i Przewodnicząca Rady Powiatu – Małgorzata
Szczepańska, idąc na czele młodzieży z ZSOiZ w Gryfowie Śl., która
tym tańcem pięknie otworzyła galę.
Dwudziestego dziewiątego listopada 2019 roku, podsumowano 20 lat
istnienia Powiatu Lwóweckiego. Obchody zostały zorganizowane w konwencji uroczystej sesji Rady Powiatu. W sali Urzędu Miasta w Lwówku
zgromadzili się radni obecnej kadencji, oraz samorządowcy minionego
dwudziestolecia. Tylu znakomitych gości ta historyczna sala dawno nie
widziała. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć radnych, którzy odeszli do
wieczności. Tak naprawdę 1 stycznia 1999 r. powiaty powróciły na mapę
administracyjną naszego kraju, po tym, jak 1 czerwca 1975 roku zostały zlikwidowane, a gminy weszły bezpośrednio w skład 49 województw.
Gryfów należał wówczas do Województwa Jeleniogórskiego.
Po reaktywowaniu powiatów, w naszej Gminie toczyły się dyskusje
czy pozostać w Powiecie Lwóweckim, czy wybrać Lubań. Pomysłów było
więcej; jednym z nich było utworzenie powiatu gryfowsko-lwóweckiego.
Ostatecznie pozostało tak jak jest, natomiast do powiatu Lubań przeszedł
Świeradów Zdrój.
Status powiatu podnosi rangę miasta, zwiększa prestiż, tworzy instytucje powiatowe, nowe miejsca pracy, daje szansę na rozwój.
Jak tę szansę wykorzystał Lwówek? Główne kierunki rozwoju w minionym dwudziestoleciu przedstawił w skrócie obecny Starosta powiatowy Daniel Kokow przemówieniu rozpoczynającym uroczystą sesję. Głos
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zabrało również wielu zaproszonych gości; były podziękowania, gratulacje, życzenia, plany na przyszłość.
Całą galę pięknie poprowadziła Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śl. Anna Michalkiewicz.
Kiedy następne obchody i czy będzie co świętować tego nie wiadomo,
ponieważ co jakiś czas wraca dyskusja nt. likwidacji powiatów. Prawo
dialektyki uczyniło z powiatów jednostki administracyjne o charakterze
przejściowym.
Nadzieja w społeczeństwie obywatelskim, że nie poprze ew. kolejnej
reformy administracyjnej. Ważne, aby władze powiatowe dobrze służyły mieszkańcom, potrafiły kompetentnie rozwiązywać problemy i dbały
o zrównoważony rozwój wszystkich podległych gmin. Radni mają wpływ
na realizację tego celu nie tylko poprzez pracę w organach
Rady, ale również poprzez swoją aktywność w terenie, polegającą na
składaniu interpelacji w różnych sprawach społecznych i gospodarczych,
pomocy w rozwiązywaniu spraw lokalnych, reagowaniu na problemy indywidualne.
Radna Powiatu Lwóweckiego Helena Okulowska

Po co nam były te powiaty?
Takim prowokacyjnym pytaniem rozpoczął
Mieczysław Gnach swoją prelekcję podczas
Gali XX-lecia powiatu lwóweckiego. Korzystam z okazji do kilku refleksji, bo z powodu
dużego zainteresowania mówców i ograniczeń
czasowych przedsięwzięcia, usunęłam się w cień
i ostatecznie na pytanie Mieczysława nie odpowiedziałam. 20 lat powiatu to naturalnie momenty wzniosłe i trudne. Nie ukrywajmy, ta
20-letnia droga pełna była zakrętów i dramatycznych zwrotów akcji. Końcowy bilans jest jednak dla naszego powiatu korzystny. Starosta Daniel Koko mówił o materialnych, namacalnych
osiągnięciach tego 20-lecia.
Chciałabym jednak zwrócić uwagę na coś mniej oczywistego. Wydaje mi się, że udało nam się stworzyć prawdziwą powiatową wspólnotę.
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Jestem tego pewna. To trudne do wytłumaczenia uczucie, dreszcz emocji właściwie, kiedy w środku Wolińskiego Parku Narodowego stoisz po
zmroku i nie wiesz w którą drogę skręcić, a jedyny od dłuższej chwili
rowerzysta, który pojawia się na horyzoncie ma na sobie koszulkę, którą
doskonale znasz i logo, które natychmiast rozpoznajesz. I mimo, iż tego
człowieka nie znasz, prowadzicie pogawędkę i ustalacie, jak masz jechać.
Razem jeździmy na rowerach podczas rajdów przygotowywanych przez
powiat, organizujemy spływy po Bobrze, uczestniczymy w Kwisonaliach,
Darach Lasu i wielu innych imprezach. To wydarzenia, które na stałe
wpisane są w nasz lwówecki kalendarz. Wymieniamy się doświadczeniami i sobie pomagamy. Stare ludowe powiedzenie mówi, że w życiu należy
dbać o starych przyjaciół i młodych marzycieli. W naszym powiatowym
domu spotkałam zarówno jednych, jak i drugich. To jest najważniejsze
i to uważam za odpowiedź na pytanie Mieczysława Gnacha.
Przewodnicząca Rady Powiatu Lwóweckiego Małgorzata Szczepańska

II Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Rady Sołeckiej Wsi Ubocze
W Uboczu Mikołaj rozpoczął się Drugim Turniejem Mikołajkowym o puchar
Sołectwa Ubocze. Organizacją turnieju zajął się
radny Krzysztof Szczerbicki wraz z niżej podpisaną sołtys. Uczestników
walczących o zaszczytne
miejsca nie zabrakło. Zwycięzcy otrzymali nagrody – dyplomy, medale
i puchary ufundowane przez Radę Sołecką wsi Ubocze oraz wyżej wymienionego radnego.
Mikołaj przyjechał w tym roku do mieszkańców wozem strażackim. Dzieci zanim otrzymały paczki, musiały wykonać wiele zadań, brały udział w zabawach
oraz warsztatach plastycznych, podczas których wykonywały mikołaje, renifery
i malowały ogromną choinkę – wszystko to było nie lada wyzwaniem dla nich.
Po rozdaniu prezentów czekała niespodzianka – przedstawienie teatralne o tematyce świątecznej.
Składamy serdeczne podziękowania organizatorom tego dnia, a przede wszystkim fundatorom nagród i prezentów: radnemu Krzysztofowi Szczerbickiemu,
Radzie Sołeckiej, grupie społeczników Aktywny Lotnik, z którą zrobiliśmy już
niejedną sołecką imprezę, bibliotece oraz OSP w Uboczu.
Joanna Czerwiec

GRUDZIEŃ 2019 KURIER GRYFOWSKI

13

W SP nr 1 w Gryfowie
Nowi czytelnicy biblioteki

Wisława Szymborska, wybitna polska poetka i noblistka mawiała, że:
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość wymyśliła”. Sercem
czytelnictwa każdej szkoły jest jej biblioteka i żyje ona dzięki uczniom, którzy przychodzą wypożyczać książki. Z tego powodu każdego roku w poczet
nowych czytelników przyjmowani są pierwszoklasiści. 4 grudnia grono czytelników szkolnej Biblioteki im. Kubusia Puchatka powiększyło się o kolejnych
miłośników literatury. Uczniowie klas 1a oraz 1b zostali uroczyście pasowani
na czytelników i bezbłędnie zdali egzamin z zachowania się w bibliotece oraz
obchodzenia z książkami. Pytania zadawały pierwszakom postacie z bajek.
Dzieci poradziły sobie celująco! Uczniowie poznali również Królową Książkę,
która opowiedziała uczniom smutną historię książki, o którą dzieci nie dbały.
Równocześnie poprosiła uczniów o to, aby biorąc jakąkolwiek bajkę czy lekturę z biblioteki pierwszaki otaczały ją szczególną opieką, uważając żeby jej
nie zniszczyć lub nie poplamić. Następnie nadszedł moment kulminacyjny –
Królowa Książka sięgnęła po ołówek i delikatnie dotykając nim ramienia każdego z pierwszoklasistów pasowała ich na „Rycerzy książki”. Każdy z uczniów
otrzymał swoją kartę biblioteczną, która uprawnia go do wypożyczania z biblioteki książek. Dzieci nauczyły się także krótkiego wierszyka, mówiącego
o obowiązkach czytelnika. Odtąd każdy z nich musi niczym średniowieczny
wojownik, przestrzegać kodeksu bibliotecznego a dowodem jego obowiązków
względem literatury, niech będzie rosnąca ilość wypożyczanych i czytanych
książek. Każdemu nowemu czytelnikowi pogratulował osobiście patron biblioteki – Kubuś Puchatek – a później wypożyczył każdemu pierwszoklasiście
jego pierwszą książkę.
Krótki spektakl oraz dekoracja zostały przygotowane przez dziewczynki z aktywu bibliotecznego, pod opieką pani Agnieszki Guzy. W pasowaniu
uczestniczyły również dumne z pierwszaków panie wychowawczynie a także
Dyrekcja szkoły.
E. Fedczyszyn
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Światowy Dzień Pluszowego Misia

Każdego roku, 25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. Dzień ten wcale nie jest przypadkowy, bo właśnie wtedy
przypada rocznica powstania tej maskotki.
W naszej szkole również przyłączamy się każdego roku do świętowania Dnia Pluszowego Misia. Od rana na korytarzach szkolnych mogliśmy zobaczyć uczniów trzymających w dłoniach swoje ulubione pluszaki.
W bibliotece szkolnej pani Agnieszka Guzy wraz z Aktywem Bibliotecznym przygotowała przedstawienie dla pierwszoklasistów i uczniów
nauczania wczesnoszkolnego. Wszyscy zaś, którzy w tym dniu odwiedzili
bibliotekę, a mieli ze sobą misia, mogli liczyć na małe co nieco.
Pamiętaliśmy również o naszych małych kolegach i koleżankach
w żłobku Bajkowa Kraina. Maluszki brały udział w sympatycznym spotkaniu z Pluszowym Misiem i Kubusiem Puchatkiem, podczas którego
uczestniczyły w zabawach i tańcach. Radości nie było końca!
Dziękujemy Aktywowi Bibliotecznemu oraz pani Agnieszce Guzy za
przygotowanie całego przedsięwzięcia. To bardzo miłe, uczące opiekuńczości, łagodności i ciepła święto, o którym warto przypominać.
E. Fedczyszyn

W SP w Uboczu
Dzień Pluszowego Misia

Dziś każdy mały uczeń z oddziału przedszkolnego przyniósł ze
sobą do szkoły swojego ulubionego pluszaka, aby uczcić jego święto.
Przecież to właśnie mięciutkie misie są najlepszym przyjaciółmi naszych pociech. Na zaproszenie Biblioteki Publicznej z filią w Uboczu wybraliśmy się na wspaniałe spotkanie z Panią Misiową, która przygotowała dla naszych przedszkolaków wiele atrakcji (…).
Dziękujemy pani Joannie Czerwiec z filii biblioteki w Uboczu za zaproszenie.

X Ogólnopolski Bieg Mikołajkowy
Cross Gryfitów w Gryfowie Śląskim

W mikołajkowym nastroju uczniowie naszej szkoły dołączyli do
wspaniałego wydarzenia, jakim jest Ogólnopolski Bieg Mikołajkowy.
Wszyscy walczyli dzielnie, a wielu z naszych reprezentantów stanęło
na podium w swoich kategoriach wiekowych. Byli to: Samanta Trojanowska - oddział przedszkolny – III miejsce; Dominik Trojanowski
– oddział przedszkolny – I miejsce; Aurelia Siedlecka - kl. IV – II miejsce
Sebastian Cymerman - kl. IV – I miejsce; Emilia Szkoda - kl. VIII
– II miejsce; Jakub Koćmierowski - kl. VIII – III miejsce. Serdecznie
gratulujemy.
Małgorzata Pawluczyk, Alicja Celejowska

Sukces artystyczny Ady...

Miło nam poinformować, że uczennica klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Uboczu Adrianna Radewka zajęła III
miejsce w Regionalnym Konkursie Plastycznym pt. „Jesienny Krajobraz”,
a pani Alicja Celejowska otrzymała podziękowanie za przygotowanie
uczennicy. Dziękujemy tatusiowi Ady za zapewnienie transportu dnia
5 grudnia do Jeleniej Góry na inaugurację konkursu. Gratulujemy naszej
młodej artystce i życzymy dalszych sukcesów.

...i Marysi

6 grudnia odbyła się inauguracja XIV Powiatowego Konkursu Plastycznego – Dekoracje Świąteczne z Masy Solnej – Anielskie Święta.
Uczennica z klasy pierwszej Maria Frydrych otrzymała nagrodę organizatora konkursu – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 we Lwówku Śląskim. Gratulujemy Marysi i życzymy dalszych sukcesów.

Mikołajki

6 grudnia to dzień niezwykły i najbardziej wyczekiwany przez dzieci.
W tym dniu w naszej szkole wszyscy uczniowie z utęsknieniem wyczekiwali od rana na niezwykłego gościa, który zjawił się z wielkim workiem
prezentów. Uczniowie z klas I-III pod kierunkiem Alicji Celejowskiej
przywitali niezwykłego Gościa wierszykami i piosenkami. Przygotowali
także dla Niego prezenty, które wręczyli po występie. Każdy otrzymał
wspaniałą paczkę (…). Mikołajowi dziękujemy za wizytę i zapraszamy
za rok.
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W SP w Rząsinach
Czy można dotykać obcego psa?

19 listopada dzieci z oddziału przedszkolnego wybrały się na wycieczkę
do biblioteki w Rząsinach. Niezmiernie miło przywitała nas pani Teresa
Cierlik, opowiedziała dzieciom o bibliotece i możliwości wypożyczania
książek. Pani bibliotekarka przygotowała zajęcia pt. „Czy można dotykać
obcego psa”. Dzieci wysłuchały bajki i opowiedziały o swoich pupilach.
Nauczyły się bezpiecznej postawy w przypadku spotkania z agresywnym
psem. Po kolorowaniu obrazków dzieci wręczyły pani prezent i wróciły
do szkoły.

Mikołajki 2019

6 grudnia zgodnie z tradycją w mury Szkoły Podstawowej w Rząsinach
zawitał pomocnik Mikołaja i dostarczył przedszkolakom nowe zabawki. Wszyscy uczniowie szkoły po 3 lekcji udali się do świetlicy wiejskiej,
gdzie rada rodziców przygotowała poczęstunek dla dzieci i zaprosiła na
spotkanie Świętego Mikołaja wraz z panią Mikołajową. W tym roku
Mikołaj obdarował wszystkie grzeczne dzieci bardzo przemyślanymi,
nowoczesnymi i edukacyjnymi zabawkami. Po wręczeniu prezentów
wyruszył w dalszą drogę, a Pani Mikołajowa poprowadziła fantastyczną
zabawę, w której odnalazły się wszystkie dzieci. Radzie rodziców dziękujemy za przygotowanie wspaniałych niespodzianek.

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada przedszkolaki wraz z uczniami klas I-III, uczcili Dzień
Pluszowego Misia przynosząc do szkoły swoje ulubione pluszaki.
Po przywitaniu się, każde dziecko zaprezentowało swoje miśki. Pluszaki
zatańczyły: jołki-połki, taniec ze swoim ukochanym właścicielem oraz
taniec z dużym Tedim. Ostatnia zabawa muzyczna to „Stary niedźwiedź
mocno śpi”. Następnie dzieci kolorowały według podanego kodu, zaś
efekt ich pracy został wywieszony na szkolnym korytarzu. Na koniec
rozwiązywaliśmy krzyżówkę.

ŻYCZENIA SP RZĄSINY
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Konkurs Recytatorski

29 listopada w naszej szkole odbył się doroczny konkurs recytatorski dla klas 0-III, tym razem pod tytułem „Zawodowy zawrót głowy”.
W konkursie wzięło udział 11 dzieci. Wszystkie dzieci zaprezentowały
wysoki poziom, dzielnie walcząc z tremą. Jury po długich obradach wyłoniło trzech zwycięzców oraz przyznało trzy wyróżnienia.
Laureaci: I miejsce: Wiktoria Bałut kl. III, II miejsce: Kornelia
Torba kl. II, III miejsce: Amelia Chromowska kl. 0
Wyróżnienia: Julia Macianis kl. III, Marcel Mierzwa kl. 0, Alan
Koman kl.III. Dziękujemy wszystkim dzieciom za zaangażowanie i piękne występy.
Oprac. Agnieszka Greniuk

Mikołajkowy prezent dla Żaków

Spotkała nas przemiła niespodzianka z rąk radnego Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski pana Mariusza Kozaka. Przyszedł on do naszych zawodników z prezentami niczym święty Mikołaj i obdarował każdego koszulką
oraz piłkarską bransoletką która każdemu przypadła do gustu. Dzieci prezentują się w koszulkach cudownie i będą wyglądać perfekcyjnie jeżdżąc na
różnego rodzaju turnieje, mecze. Bardzo dziękujemy za tak fantastyczny gest
i za to, że pan Mariusz całym sercem jest za najmłodszym GRYFEM. Dedykujemy mu dzisiejsze zwycięstwo w Ogólnopolskim Turnieju Tymbarka.

Żaki wygrywają
Diament Cup

30 listopada drużyna Żaków wygrała prestiżowy Turniej Diament
Cup w Wałbrzychu, gdzie zawodnicy musieli się zmierzyć z 12 drużynami, by stanąć na podium. Udało się i idąc bez porażki tylko z dwoma
remisami wygraliśmy w składzie: Aleks Dam, Dagmara Burnos, Maciuś
Baszak, Miłosz Cabała, Szymon Pryjda, Olek Wroński, Mateusz Tomczewski. Podczas turnieju najlepszym bramkarzem został Aleks Dam.

Udana runda jesienna Zrywu Ubocze
Udanie zakończyła się runda jesiennych zmagań piłkarskich w klasie
B, gdzie występuje Zryw Ubocze. Drużyna zajmuje 4 miejsce, wygrywając 6 meczów, 3 remisując i w 3 ponosząc porażki w bramkach 40-29.
Mogło być lepiej, dla przypomnienia straciliśmy punkty w Pilchowicach,
Karpnikach i w ostatnich minutach w Wojanowie.
Za to z liderem – Pogonią Wleń zwyciężył tylko Zryw i to gładko
3-0. Najwięcej bramek strzelili Kamil Szymkowiak i Piotr Baszak – po 7
goli, Andrzej Kossowski 6, Maxymilian Król i Paweł Dam po 5. Liczymy
na udaną wiosnę i możliwy awans do klasy A na 70 lecie klubu. Poniżej
tabela ligowa po 12 spotkaniach.
1. Pogoń Wleń		
31 pkt 58-25
2. Mitex Podgórzyn
23 pkt 35-20
3. Juwenia Rybnica
22 pkt 49-40
4. ZRY W UBOCZE
21 pkt 40-29
5. Pilchowice 		
20 pkt 34-15
6. KS Pławna 		
18 pkt 27-26
7. Pogoń II Dobków
17 pkt 32-28
8. Bobry Wojanów
16 pkt 26-23
9. Rudawy Janowice
16 pkt 22-22
10. Glks Czernica 		
15 pkt 38-27
11. Hottur Borowice
9 pkt 22-52
12. Bielany Biedrzychowice 3 pkt 22-53
13. Potok Karpniki
3 pkt 20-51
Ze względu na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, rozgrywki wiosenne
rozpoczynamy już 22 marca meczem z Potokiem Karpniki.
Marek Baszak

Turniej Mikołajkowy

7 grudnia graliśmy Mikołajkowy Turniej w Zgorzelcu o Puchar Burmistrza Miasta Zgorzelec, w którym udało nam się ograć rywali i wróciliśmy do naszego Gryfowa z pięknym pucharem. Musieliśmy się zmierzyć z drużynami ze Zgorzelca, Bolesławca, Bogatyni i Biedrzychowic.
Zagraliśmy w składzie: Aleks Dam, Maciuś Baszak, Filip Nowosielski,
Michał Iwiński, Filip Szlas, Szymon Pryjda. Po więcej informacji zapraszam na konto Żak GKS Gryf na FB www.fb.com/zakgksgryf/
Trener Żaków Paweł Dam
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Prawnik radzi

W grudniowym numerze Kuriera Gryfowskiego nasz prawnik pani Bernadetta Baszak
poleca czytelnikom, jako wart szczególnej
uwagi, komunikat prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Co zrobić w przypadku
kradzieży tożsamości?
Otrzymałeś wezwanie do zapłaty z banku, z którym nie masz podpisanej umowy
kredytowej albo operator telekomunikacyjny wzywa Cię do zapłaty rachunków
na podstawie nieznanej Tobie umowy – to
sytuacje, w których osoba nieuprawniona
mogła posłużyć się Twoimi danymi. Pamiętaj, nie jesteś bezbronny. Podpowiadamy co zrobić w takiej sytuacji.

Co robić kiedy skradziono
Twój dowód osobisty lub go zgubiłeś?

Osoby, które padły lub mają podejrzenie, że mogły paść ofiarami kradzieży swoich dokumentów np. dowodu osobistego, powinny w pierwszej
kolejności zgłaszać się na Policję. Dowód zostanie unieważniony z dniem
zgłoszenia. Nie trzeba wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy (tak jak w przypadku zgubienia dowodu osobistego).
Pamiętaj, że takich spraw nie należy zgłaszać do Prezesa UODO, ale
organom ścigania, gdyż to one są uprawnione do prowadzenia postępowania zmierzającego do wykrycia sprawcy przestępstwa i oceny czy doszło do jego popełnienia, oraz do kwalifikacji czynu przestępczego i wymierzenia stosownej kary.
Zarówno, gdy padasz ofiarą kradzieży dokumentu tożsamości, jak
i kiedy po prostu go zgubisz, zgłoś ten fakt np. bankowi, w którym masz
konto, celem zastrzeżenia tego dokumentu przed nieuprawnionym użyciem.
Zgłoś się do urzędu, aby wyrobić nowy dokument. W przypadku dowodu osobistego jest to dowolny urząd gminy, a w przypadku paszportu
– w punkcie paszportowym (informacje o adresach punktów znajdziesz
na stronach internetowych urzędów wojewódzkich). Gdy utracisz prawo
jazdy z wnioskiem o nowy dokument musisz się udać do starostwa powiatowego.

Jak się zabezpieczyć, gdy wiesz,
że Twoje dane wyciekły?

Atak hakera, zgubiona korespondencja, niezabezpieczone dane na serwerze - to sytuacje, w przypadku których osoby do tego nieuprawnione
wchodzą (albo potencjalnie jest to możliwe) w posiadanie Twoich danych
osobowych. Niestety, nie masz na to wpływu. W sytuacji, gdy administrator uzna, że istnieje ryzyko wykorzystania Twoich danych i powiadomi Cię o zaistniałym incydencie, podejmij działania, by zminimalizować
ewentualne negatywne konsekwencje wykorzystania danych.
Oprócz wspomnianego już zastrzeżenia dokumentu tożsamości
w banku, gdy wyciekły dane widniejące np. na dowodzie osobistym, możesz również założyć np. konto w systemie informacji kredytowej i gospodarczej, celem monitorowania swojej aktywności kredytowej.
Zachowaj dużą ostrożność podczas podawania danych przez Internet. Dokładnie analizuj kierowane do Ciebie komunikaty, zawarte np.
w wiadomościach SMS, e-mail, by uniknąć np. ataku phishingowego,
którego celem może być wyłudzenie dodatkowych danych czy uzyskanie
danych dostępowych do internetowych systemów bankowych bądź innych usług, z których korzystasz.

Co zrobić, gdy ktoś wziął pożyczkę lub kupił
usługę posługując się Twoimi danymi?

Osoby, które padły lub mają podejrzenie, że mogły stać się ofiarami
przestępstwa powinny jak najszybciej zgłosić się na Policję, zwłaszcza
gdy poniosły szkodę majątkową lub osobistą, np. na ich dane zaciągnięto
jakieś zobowiązania. Należy też zawiadomić o takim zdarzeniu podmiot,
u którego posłużono się danymi. Czyli trzeba się zgłosić do banku lub
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firmy pożyczkowej, w których oszust z użyciem Twoich danych wziął
pożyczkę lub kredyt. Podobnie, gdy np. ktoś posłużył się danymi, celem
podpisania umowy z operatorem telefonii komórkowej, np. by wyłudzić
w ten sposób telefon.
Zadbaj o zgromadzenie i zachowanie dowodów, że zgłosiłeś sprawę
organom ścigania. Będzie to pomocne w postępowaniu przed sądem,
zwłaszcza w sprawach dotyczących szkód majątkowych.
Dochodzenie praw może następować w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami zarówno przed sądem w sprawach karnych jak i cywilnych.

W jakich sytuacjach możesz zwrócić się
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

Jeżeli przypuszczasz, że firma czy instytucja przetwarza Twoje dane
bez podstawy prawnej, nie informuje skąd ma dane osobowe i w jakim
celu je przetwarza, to w pierwszej kolejności zwróć się do niej, z żądaniem realizacji swoich praw, np. wyjaśnienia zasad na jakich Twoje dane
są przetwarzane. Gdy nie otrzymasz odpowiedzi, pozyskane informacje
są niewystarczające lub niepełne albo gdy administrator nie respektuje
Twojego żądania dotyczącego np. wycofania zgody na przetwarzanie danych (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania), czy sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, to możesz złożyć skargę do Prezesa
UODO. W pierwszej kolejności zwracaj się zatem o realizację Twoich
praw do administratora - podmiotu przetwarzającego Twoje dane. O ile
Twoje żądania nie będą respektowane, zignorowane czy po części jedynie
wypełnione możesz zwrócić się następnie do Prezesa UODO o ich wyegzekwowanie.
Składając skargę indywidualną, podaj swoje dane, opisz sprawę
i określ jakich działań oczekujesz od Prezesa UODO, czyli np. wskaż,
by organ nakazał wykonanie Twoich praw, poprzez usunięcie danych czy
spełnienie obowiązku informacyjnego. Konieczne jest także wskazanie
administratora, który dopuścił się naruszenia Twoich praw. Trzeba więc
podać np. nazwę firmy, czy instytucji lub imię i nazwisko osoby oraz adres
siedziby przetwarzających Twoje dane osobowe.
Jeżeli działanie administratora nie dotyczy Twoich danych, ale masz
podejrzenie, że narusza ono ogólne zasady przetwarzania danych, możesz
o tym zawiadomić UODO. Organ nadzorczy może wówczas przeprowadzić postępowanie z urzędu w celu wyjaśnienia, czy faktycznie zaszły nieprawidłowości. W takiej sytuacji nie występujesz w charakterze strony,
jak to ma miejsce w przypadku skargi indywidualnej, która związana jest
z praktyką naruszającą Twoje prawa. Dlatego w przypadku, gdy Prezes
UODO podejmie działania z urzędu, nie będziesz informowany o etapach takiego postępowania.

Czy Prezes UODO może ustalić sprawcę naruszenia,
gdy masz np. tylko jego numer telefonu?

Organ nadzoru nie zawsze ma możliwości prawne czy techniczne by
ustalić tożsamość niedookreślonego administratora. Samo wskazanie np.
numeru telefonu, z którego wykonywane jest połączenie, niezidentyfikowanego serwera, gdzie są np. ujawnione Twoje dane czy przedstawienie
dokumentów zawierających dane bez wskazania źródła ich pochodzenia
to za mało.
Pamiętaj, że Prezes UODO nie jest organem ścigania i nie ma
w związku z tym takich kompetencji jak Policja, czy Prokuratura. Działalność Prezesa UODO ma na celu zapewnienie, by wskazany administrator przetwarzał dane zgodnie z prawem. Dlatego, gdy składasz skargę
indywidualną konieczne jest precyzyjne wskazanie jakiego podmiotu ona
dotyczy, by było możliwe wszczęcie postępowania administracyjnego
i merytoryczne rozstrzygniecie sprawy poprzez wydanie decyzji administracyjne.
Tekst pochodzi ze strony www.uodo.gov.pl

Jeśli mają Państwo pytania związane z zagadnieniami 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 od 15.30 do 17.00.

Rozmarynek koncertuje

Zespół realizuje od stycznia 2019 r. projekt „Mistrz tradycji Feliksa
Cierlik” z programu Ministerstwa Kultury u Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego projektu pani Feliksa Cierlik, wielokrotna laureatka
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu, przekazuje i uczy młodzież tradycyjne, stare pieśni, które przed laty przekazały jej
mama i babcia.

Zespół Rozmarynek 1 grudnia wystąpił w Muzeum Karkonoskim
w Jeleniej Górze z koncertem, w którym młodzi śpiewacy zaprezentowali
kolędy i pastorałki przekazane przez mistrzynię.
Teresa Cierlik

A może do Warszawy?

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gryfowie organizuje wycieczkę do Warszawy. Termin wycieczki: 24-26 kwietnia 2020
r., Koszt ok. 540-550 zł. od osoby.
Program: - zwiedzanie: — Stare Miasto,
Łazienki Królewskie, przejazd Traktem Królewskim, Krakowskie Przedmieście, rezerwacje:
Zamek Królewski, Wilanów, Stadion, Muzeum
Historii Żydów Polskich, Powązek Wojskowych,
wyjazd na taras 30-go piętra Pałacu Kultury,
Muzeum Powstania Warszawskiego.
W cenie: przejazd autokarem LUX, 2 noclegi w Warszawie, 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
obiad, opieka pilota, przewodników warszawskich, ubezpieczenie.
Szczegółowy program wycieczki do zapoznania się w siedzibie organizacji pozarządowych
w każdy czwartek od godz. 14:30 do godz. 17:00
- (wejście od strony postoju taxi).
Zarząd
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Wieści z Proszówki
Warsztaty dekoracji świątecznych

5 grudnia odbyły się w świetlicy wiejskiej, z inicjatywy Stowarzyszenia
Rozwoju Proszówki, Warsztaty Dekoracji Świątecznych dla dorosłych
i dzieci w ramach realizacji Inicjatywy Lokalnej 2019, współfinansowanej
w budżetu Gminy Gryfów Śląski. Uczestnicy wykonali wianki i stroiki
bożonarodzeniowe pod czujnym okiem prowadzących ze Stowarzyszenia
Wiejskiego „Wspólnie w przyszłość” z Mikułowa -Wsi Mikołajów.

Mikołaj w Proszówce

W tym roku Mikołaj odwiedził grzeczne dzieci z sołectwa Proszówka
już 1 grudnia. Mikołajkowy wieczór rozpoczął się teatrzykiem „Świąteczny Dar - magia i czar” w wykonaniu teatru „Maska” z Krakowa.
Następnie wozem strażackim przyjechał
Mikołaj, który wręczył wszystkim obecnym dzieciom paczki. Sołtys i Rada Sołecka dziękują Mikołajowi Jerzemu Guzemu
radnemu Rady Miejskiej za ufundowanie
dodatkowych upominków dla wszystkich
dzieci. Dziękujemy tegorocznemu Mikołajowi Piotrowi Deptule oraz Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim Annie Pląskowskiej za wypożyczenie
dekoracji świątecznych do przystrojenia
sali na spotkanie mikołajkowe.
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Warsztaty fotograficzne

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki
otrzymało środki w wysokości 5.000,00 zł w ramach konkursu Przedsięwzięcia Promujące Ideę Odnowę Wsi Dolnośląskiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dzięki otrzymanym środkom odbyły się dla wszystkich zainteresowanych warsztaty fotograficzne,
a jeszcze do końca roku stowarzyszenie wyda kalendarz z pięknymi
zdjęciami z sołectwa Proszówka na rok 2020, widokówkę, roll-up oraz
w świetlicy wiejskiej w Proszówce odbędzie się wystawa zdjęć naszych
lokalnych fotografów, którzy w swoich obiektywach uchwycili magiczne
zakątki z sołectwa Proszówka.

Sztab WOŚP zarejestrowany

Kurier Gryfowski
Zakończyliśmy rejestrację wolontariuszy w gryfowskim Sztabie! Mamy komplet
12 stycznia na ulicach gminy Gryfów Śląski będzie kwestować 45 wolontariuszy,
w tym nauczyciele wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej w Uboczu, młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, przedstawicielki kadry Żłobka
Miejskiego, przedstawicielki gryfowskiego środowiska senioralnego oraz osoby
indywidualne. Dziękuję za tak duży odzew. W Was jest moc!
Szefowa sztabu WOŚP Anna Michalkiewicz

Zapraszamy serdecznie
mieszkańców Gryfowa i ich Gości!
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Impreza towarzysząca zbiórce na WOŚP odbędzie się w M-GOK w godz.
od 15.00 do 20.00. W trakcie imprezy odbędą się licytacje przedmiotów przekazanych przez darczyńców, występy artystyczne, działać będzie także kawiarenka
z pysznymi, domowymi ciastami i kawą.
Nie może Was zabraknąć! Do zobaczenia 12 stycznia na 28 Finale WOŚP!

Warsztaty piernikowe w M-GOK
Takie oto cudeńka (między innymi) wylukrowały dzieci podczas warsztatów dekorowania pierników. Zajęcia prowadziła w miniony piątek Barbara Pasiak z Izerskie Słodkości u Basi.
Basiu, dziękujemy z całego serca za poświęcony czas, materiały i przeprowadzenie warsztatów.

Anna Michalkiewicz
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Co słychać w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina”
Jak zwykle dużo się dzieje w naszym żłobku codziennie jest wesoło, kolorowo i bajkowo.
12 listopada obchodziliśmy Dzień Jeża wszystkie dzieci w tym dniu uczestniczyły w sesji zdjęciowej z fotościanką jeża specjalnie
przygotowaną przez opiekunki na tę okazję.
22 listopada obchodziliśmy Dzień Kredki.
25 listopada nasze maluchy uczestniczyły
w Dniu Pluszowego Misia. W tym dniu odwiedziła nas grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Gryfowie Śląskim. Aktyw Biblioteczny
pod opieką pani Agnieszki Guzy przygotował dla naszych żłobkowiczów przedstawienie teatralne z tej okazji. Dziękuję uczniom za
uświetnienie swoją obecnością naszej uroczystości. 29 listopada odbyły się u nas andrzejki.
Maluchy poznały tradycję wróżb andrzejkowych. Każde dziecko w tym dniu dowiedziało
się kim zostanie w przyszłości. 2 grudnia nasz
żłobek przybrał wystrój świąteczny. A to za
sprawą rodziców naszych dzieci i ludzi dobrego
serca, którzy przekazali nam choinki i ozdoby
świąteczne oraz pracowników żłobka, którzy
przygotowali zimowo-świąteczną dekorację
szatni, korytarza, sal oraz wejścia do żłobka.
W tym dniu odwiedził nas specjalny gość, na
którego wizytę czeka każde dziecko. Nie mogło u nas zabraknąć niespodzianek. Dzień rozpoczął się teatrzykiem „Świąteczny dar magia
i czar” w wykonaniu teatru „Maska” z Krakowa.
Następnie Mikołaj rozdał prezenty. Upominki dla dzieci sfinansowane zostały ze środków
Rady Rodziców oraz „mikołajków” Jolanty Mikieciuk, Anny Bolibok, firmy z Gryfowa „Matu
Invest” i dyrektora żłobka. Na zakończenie odbyła się profesjonalna sesja zdjęciowa naszych
żłobkowiczów wykonana przez Pawła Zatońskiego w pięknej świątecznej scenerii przygotowanej przez pracowników placówki. 6 grudnia
odbyły się w żłobku Mikołajkowe Warsztaty.
Piękny świąteczny zapach lukrowanych pierników unosił się w powietrzu, dopełnieniem były
świąteczne dekoracje oraz świąteczna muzyka.
Żłobkowicze wraz z rodzinami mieli okazję
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udekorować świąteczne pierniczki, które zostały upieczone przez panie z żłobkowej kuchni. Było
to wspaniałe spotkanie dzieci i rodziców. Dziękuję wszystkim obecnym za stworzenie aury pełne
miłości i radości w związku ze zbliżającymi się świętami. Dziękuję Sołtys Sołectwa Proszówka
Adrianie Karpowicz za bezpłatne udostępnienie zestawów biesiadnych oraz państwu Tarczyńskim
za udostępnienie busa do przewiezienia stołów i ławek.
Serdecznie dziękuje Rodzicom, Pracownikom żłobka i ludziom dobrej woli, którzy angażują
się w życie naszego żłobka. Cieszę się, że mogę liczyć na Waszą pomoc i wsparcie. W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim za przekazane ozdoby świąteczne, choinki i dekoracje.
Dziękuje pani Annie Jędruch z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz panu Andrzejowi Tartakowi zastępcy Burmistrza Gryfowa za upiększenie naszego terenu zielonego przy
żłobku w postaci przekazania i posadzenia drzewa. Dziękuję Jolancie Mikieciuk i Krzysztofowi
Tyszkowcowi za przekazanie materiału i przygotowanie kurtyny scenicznej na sali sensorycznej.
Dziękuję państwu Ewie i Wiesławowi Zawiszom za przekazanie ławki, która ustawiona została
przy wejściu do żłobka.
Dyrektor Żłobka w Gryfowie Anna Zawisza-Paliwoda
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Sandra poleca
Książka na grudzień

Był taki zespół – Trio Weselne

Szalone lata 70. to czas, w którym hulał po okolicy niezapomniany
zespół muzyczny „Trio Weselne”. Grywali na potańcówkach i weselach,
a tam gdzie się pojawiali zabawa zawsze była przednia.

„Kiedy raz zacznie się kłamać, potem
nie można już skończyć. Udawanie prawdy
o samym sobie staje się odruchem, wchodzenie w kolejne
i kolejne role dokonuje się instynktownie, bezmyślnie, aż
pewnego dnia orientujesz się, że nie masz pojęcia, kim jest
człowiek, którego twarz widzisz w lustrze i nazywasz sobą.”
Maria Paszyńska
OWOC GRANATU. ŚWIAT W PŁOMIENIACH
„Owoc granatu” seria, która szturmem podbiła serca
polskich czytelników i zrobiła niemałe zamieszanie na rynku wydawniczym. Powiedziano o niej już naprawdę wiele,
tymczasem przychodzę do Was z recenzją „Świata w płomieniach”, a więc trzeciej części tego, jakże poczytnego cyklu.
Iran, rok 1963. Elżbieta i Stefania – skłócone od lat bliźniaczki wiodą spokojne i pozornie szczęśliwe życie w nowym świecie, jednak
rzeczywistość wcale nie jest tak kolorowa: Stefania żyje z mężczyzną, z którym nie łączy jej absolutnie nic, brakuje jej chęci życia i motywacji do działania, natomiast Elżbieta złamana doświadczeniami wojny nie potrafi wymazać
z pamięci krzywd, jakich doznała na Syberii. Dodatkowo w Iranie sytuacja
polityczna robi się coraz bardziej napięta, po cichu mówi się, o możliwości
wybuchu rewolucji.
Mimo że „Świat w płomieniach” jest trzecią po „Dziewczętach wygnanych” i „Krainie snów” częścią serii „Owoc granatu” to dla mnie było to
pierwsze spotkanie zarówno z samym cyklem, jak i w ogóle z twórczością
Marii Paszyńskiej i szczerze powiedziawszy nie wiedziałam, czego mam się
spodziewać. Powieści, których akcja osadzona jest w krajach muzułmańskich,
choć coraz popularniejsze, nigdy nie były moją mocną stroną dlatego też dość
długo zwlekałam z lekturą „Owocu granatu...”, jednak w końcu postanowiłam
dać jej szansę i zdecydowanie nie żałuję.
Akcja powieści toczy się dwutorowo: z jednej strony poznajemy losy Elżbiety i rodziny Teherich z drugiej zaś śledzimy poczynania Stefanii i jej męża
– Jędrzeja Walickiego, całość wzbogacona jest wątkami społeczno-politycznymi, które stanowią nie tylko tło dla powieści, ale są jej bardzo ważnym
aspektem. Język, jakim posługuje się Maria Paszyńska jest bardzo lekki, zrozumiały, ale nie nazbyt prosty dzięki czemu książkę czyta się błyskawicznie.
Dodatkowo autorka wypracowała idealny balans między wszystkim wątkami
powieści, dzięki czemu żaden z nich nie jest przesadnie wyeksponowany i górujący nad pozostałymi.
Bardzo interesującym i ważnym elementem powieści jest sytuacja polityczna w Iranie w XX wieku. Autorka pokazuje jak okropnie zły kierunek
obrali Irańczycy w zmianie swojego kraju: z kraju dość wolnego i otwartego stworzyli zamkniętą społeczność opartą na muzułmańskich radykałach.
Maria Paszyńska, jako absolwentką iranistyki Wydziału Orientalistycznego
Uniwersytetu Warszawskiego, ma olbrzymią wiedzę na temat Iranu i dzieli
się z nią z czytelnikami w bardzo ciekawy sposób, zachęcając do poznania
tamtejszej kultury jednocześnie nie narzucając się z nią przesadnie.
„Owoc granatu: Świat w płomieniach” to niesamowita, bardzo klimatyczna powieść wzbudzająca w czytelniku skrajne emocje: od szoku, przez śmiech
i złość aż do wzruszenia. To piękna, poruszająca historia, osadzona w realiach
XX-wiecznego Iranu, która wciąga czytelnika już od pierwszych stron i nie
pozwala oderwać się od lektury, aż do samego końca. Zdecydowanie polecam.

Od lewej: Tadeusz Król – bębny, Tomek Markowski – akordeon,
Henryk Dziama – gitara solowa

Kapela w lesie

A tu już czasy obecne i Gryfowska Kapela Podwórkowa, która w październiku przygrywała w Lasach Zgorzeleckich na Grzybobraniu.
Oprac. Zygmunt Bodak

Partnerzy i sponsorzy Niepodległościowego
Biegu Cross Gryfitów – podziękowanie

Wiele pisaliśmy o Biegu, sporo było także w ostatnim Kurierze zdjęć,
jednak zabrakło informacji o tych, którzy wsparli przedsięwzięcie na różne sposoby. Oto oni:
Senator Rafał Ślusarz oraz dyrektor biura senatorskiego Urszula
Maga – ufundowanie kominów sportowych, Piekarnia państwa Horbaczów – ufundowanie pieczywa, pani Irena Włodarek + mocna ekipa współpracowników – przygotowanie zupy regeneracyjnej, której
gotowanie trwało całą noc, Urząd Miasta i Gminy Gryfów Śląski oraz
M-GOK – wsparcie finansowe, Patryk Bobik – zabezpieczenie medyczne. Serdecznie, z całego serca w pas się kłaniamy i dziękujemy!
Ponadto dziękujemy strażakom i policji za zabezpieczenie trasy, fotografom za uwiecznienie imprezy i wszystkim wolontariuszom Crossu
Gryfitów za pomoc w przygotowaniu imprezy.
Organizatorzy

Nasza niezawodna kuchmistrzyni gryfowska Irena Włodarek
w ferworze wydawania zupy regeneracyjnej.
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Dzień Misia

Jak pisała Halina Bechlerowa „Czy to jutro, czy to dziś wszystkim jest
potrzebny miś”. A misie w bibliotekach? To już absolutny niezbędnik!
25 listopada obchodziliśmy w gryfowskiej bibliotece Światowy
Dzień Pluszowego Misia. Do biblioteki przybyły przedszkolaki z grupy
„Zajączki”. Specjalnie na tę okazję zorganizowaliśmy dla nich prawdziwą Krainę Misiów, czyli wspaniałą scenografię z pluszaków i książeczek
o misiach. Uczestnicy zajęć otrzymali misiowe czapeczki jako bilety
wstępu do Krainy Misiów. Podczas zajęć dzieci wysłuchały wierszy, poznały historie prawdziwych niedźwiedzi i misiów bajkowych, przeczytano piękną bajkę „Niedźwiedź i pianino”. Dzieci chętnie opowiadały też o
swoich misiach – przytulankach.
Podobne spotkanie odbyło się w czwartek 21 listopada dla dzieci 5-7
letnich oraz 22 listopada dla nieco starszych czytelników, którzy namalowali prześliczne misie farbami. Prace można podziwiać na wystawie
w holu biblioteki.
Zapraszamy wszystkie dzieci do czytania bajeczek o misiach i nie tylko ponieważ w naszej bibliotece mamy dużoooo nowości.
Jolanta Kuczyńska

A tu już mikołajki w bibliotece. Więcej zdjęć i tekstów na stronie
biblioteka.gryfow.pl oraz profilu FB www.fb.com/biblioteka.gryfow
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