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Wieńcowiny pod Gryfem

Obrzędy ludowe połączone ze świętowaniem stanowią dla każdej spo-
łeczności ważny element jednoczący, a zarazem podtrzymujący tradycję. 
W bieżącym roku spotkaliśmy się w sołectwie Proszówka, by kultywować 
prastarą tradycję wpisaną w historię polskiego rolnictwa. Podczas „Wień-
cowin pod Gryfem” dziękowaliśmy za zebrane płody ziemi i dziękczyni-
liśmy rolnikom za trud codziennej pracy. 

Jedną z dożynkowych tradycji jest uroczysty orszak odświętnie ubra-
nych żniwiarzy. W Proszówce orszak otwierała przystrojona bryczka 
wioząca starostę i starościnę tegorocznych dożynek. Bryczką powoził 
osobiście prezes firmy „Polmex” Erik Schouwenaar wraz z kowalem 
Heniem, a ciągnęły ją belgijska klacz Pippa i holenderski koń Hannes.  
Za bryczką szli druhowie OSP Proszówka dzierżąc symboliczny, wspólny 
wieniec gminny. Za wieńcem prezentowały się delegacje sołectw gminy 
Gryfów Śląski, goście oraz przedstawiciele samorządu. 

Wstępem do wydarzenia była Msza Święta polowa w intencji rolników 
i mieszkańców wsi. Głównym celebransem liturgii był proboszcz parafii 
pw. Św. Jadwigi Śląskiej – ksiądz Krzysztof Kurzeja. Obecni byli rów-
nież ks. Maciej Szymanowski – proboszcz parafii w Biedrzychowicach 
oraz ks. Łukasz Rusinek – wikary z gryfowskiej parafii.

Po wybrzmieniu hymnu narodowego w niebo wzleciały gołębie wy-
puszczone przez Damiana Rusinka. Rozpoczął się ceremoniał dożynko-
wy. Zebranych przywitał Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik 
oraz Sołtys Proszówki – Adriana Karpowicz. W ramach obrzędu 
otwarcia szukali w dożynkowym wieńcu figur zwierząt symbolizujących  
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pomyślność, dostatek, szczęście, zdrowie i dobrą nowinę. Dożynkowej 
ceremonii przewodniczyli Starosta i Starościna Dożynek. Oboje prze-
kazali na ręce włodarzy gminy – Burmistrza Olgierda Poniźnika oraz 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Królaka chleby upieczone 
z mąki ostatnich zbiorów. W roku bieżącym te zaszczytne role pełnili 
Justyna Michałek i Szymon Kownacki. 

Podziękowania i życzenia rolnikom złożyli szacowni goście: Poseł na 
Sejm RP Zofia Czernow, Poseł na Sejm RP Robert Obaz oraz Poseł na 
Sejm RP Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska. W imieniu Senatora RP 
Rafała Ślusarza głos zabrała dyrektor biura Urszula Maga. Serdecz-
ne pozdrowienia złożyła trzyosobowa delegacja z Otmuchowa na czele 
z Sekretarzem Miasta i Gminy Arturem Banasiakiem oraz radnym i ko-
mendantem gminnym OSP Sylwestrem Łuckim i prezesem MZLKS 
„Czarni Otmuchów” Januszem Gitlarem. Niezawodnie na dożynkach 
stawiły się i skierowały wiele ciepłych słów do rolników i mieszkańców 
władze powiatu – Przewodnicząca Rady Powiatu Lwóweckiego Mał-
gorzata Szczepańska i Starosta Lwówecki Daniel Koko. Obecni byli 
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również przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej Mieczysław Środa 
i Tomasz Krawczyk. 

Dożynki to również wspólna zabawa. Sporo emocji wzbudził turniej 
„Radni kontra Sołtysi”. Uczestnicy konkurowali w ośmiu zadaniach. Ma-
lowali kapliczkę Św. Leopolda, rozpoznawali ptaki, skubali słonecznik, 
pili oranżadę przez słomkę, nawijali makaron, rzucali jajkiem do patelni, 
ale też układali napis „Proszówka” z kawałków piaskowca. Turniej jak za-
wsze brawurowo poprowadził Burmistrz Olgierd Poniźnik, a o prawidło-
wy przebieg rozgrywek dbało jury w składzie z delegacją z miasta partner-
skiego Otmuchów oraz Starostą Lwóweckim Danielem Koko. Walka była 
bardzo wyrównana i ostatecznie rywalizacja zakończył się remisem. Opra-
wę muzyczną turnieju zapewniła tradycyjnie Gryfowska Kapela Podwór-
kowa, a całość przygotowała ekipa ze Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” 
– Anna Zawisza-Paliwoda, Aleksandra Romaniuk i Stefania Brodziak.  
W części muzycznej na dożynkowej scenie królowały gminne zespoły 
folklorystyczne: Sołtysowe Gryfinki z Proszówki, Rząsinianki oraz Roz-
marynek z Rząsin. Na deser wystąpiła gwiazda wieczoru – zespół Avan-
garde, a całość wydarzenia muzycznie zakończył DJ Mariusz Swastek. 

W czasie imprezy odbyła się również promocja publikacji „Proszówka” 
autorstwa Roberta Skrzypka. 

Na Dożynkach gościliśmy stoisko przygotowane przez placówkę tere-
nową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lubaniu. Na sta-
nowisku KRUS można było zasięgnąć wszelkich porad dotyczących 
świadczeń, ubezpieczeń oraz wziąć udział w specjalnie przygotowanym 
konkursie. Nagrody dla zwycięzców wręczono na dożynkowej scenie. Za-
proszenie do udziału przyjęło również Nadleśnictwo Lwówek Śląski oraz 
Koleje Dolnośląskie. Ponownie promowano program „Czyste powietrze” 
z ramienia Urzędu Gminy i Miasta. Swoje wyroby i produkty lokalne 
prezentowali miejscowi twórcy ludowi: Mariola Iwanowska, Małgorza-
ta Kamińska, Danuta Jańczyk, Ewa Dżygóra oraz KGW Młyńsko. 
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Podczas tegorocznych dożynek zostały wręczone wyróżnienia dla 
mieszkańców gminy Gryfów Śląski, którzy zajmują się działalnością in-
dywidualną spoza typowego rolnictwa lub z jego pogranicza. 

Podziękowania za trud, zaangażowanie i owocną pracę włożoną 
w prowadzenie działalności rolniczej i pozarolniczej wręczyli nagro-
dzonym Burmistrz Gminy i Miasta – Olgierd Poniźnik oraz Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski – Mateusz Królak.  
Z poszczególnych sołectw oraz z miasta wybrano i wyróżniono:

Krzewie Wielkie – Państwo Dorota i Stanisław Wójcikowie
Prowadzą gospodarstwo ogrodnicze o powierzchni 1600 m2. Są to 

przede wszystkim szklarnie na terenie sołectwa Krzewie Wielkie. Dzia-
łalność została założona w 1981 roku. Gospodarstwo specjalizuje się 
w  produkcji kwiatów rabatowych i balkonowych wiosną a chryzantem 
jesienią.

Młyńsko – Pani Mariola Iwanowska
Pani Mariola od  18 lat jest mieszkanką Młyńska. Niemal tyle samo 

czasu zajmuje się wraz z mężem produkcją miodu i jego pochodnych 
jak świeczki, ozdoby z wosku i itp. Swoje produkty wystawia na niemal 
wszystkich uroczystościach, jarmarkach na terenie naszej gminy i oko-
licznych miast i gmin. Pani Mariola w swoim ogródku i sadzie posiada 
ekologiczne warzywa i owoce. Stosuje naturalne nawozy.

 Proszówka – Państwo Justyna Michałek i Szymon Kownacki
Justyna Michałek prowadzi atrakcję turystyczną w postaci karmienia, 

głaskania i zabierania alpak na spacer na malownicze wzgórze św. Anny 
u podnóża kapliczki św. Leopolda w Proszówce. Dodatkowo Pani Justyna 
prowadzi zajęcia alpakoterapii. Jest to dziedzina zooterapii wspomaga-
jącej rehabilitację ruchową oraz umysłową osób niepełnosprawnych po-
przez działania terapeutyczne oparte na kontakcie z alpakami. Działania 
te służą poprawie samopoczucia człowieka w różnych sferach. Gospo-
darstwo oferuje również zajęcia edukacyjne dla różnych grup wiekowych 
na miejscu w Proszówce ale również wyjeżdżają do placówek, sesje zdję-
ciowe, urodziny z alpakami, sprzedaż wełny oraz wyrobów wełnianych 
i  gadżetów promocyjnych u siebie w sklepiku formowym. Państwo Ju-
styna i Szymon chętnie i zawsze wspierają przedsięwzięcia realizowane 
na terenie sołectwa Proszówka ale również włączają się w różne akcje 
charytatywne na terenie całego powiatu.

Szymon Kownacki prowadzi hodowle „Alpaki z Proszówki” od 2010 
roku. Właśnie wtedy przyjechały pierwsze alpaki z Chile. Gospodarstwo 
turystyczne jest unikatową atrakcją w Gminie Gryfów Śląski. Te wielbłą-
dowate zwierzęta z Ameryki Południowej zaaklimatyzowały się bardzo 
dobrze na pastwiskach Pogórza Izerskiego. Alpaki są hodowane głównie 
dla wełny, która jest trzy razy trwalsza i sześć razy cieplejsza od wełny 
owczej. Gospodarstwo „Alpaki z Proszówki” prowadzone przez Justynę 
i Szymona zaprasza również do spędzania czasu w towarzystwie zwierząt 
o bardzo łagodnym usposobieniu.

Rząsiny – Państwo Danuta i Mieczysław Cierlikowie
Od wielu lat wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne, a ponadto zaj-

mują się uprawą sadzonek i roślin ozdobnych w trzech dużych szklar-

niach. Ich kolejnym zajęciem jest prowadzenie agroturystyki pod nazwą 
Swojska Chata, która prężnie się rozwija. Parę lat temu pan Mieczysław 
zasiadał w Radzie sołeckiej a dziś zasiada tam pani Danuta udzielając się 
dla lokalnej społeczności. 

Ubocze – Pani Renata Drabowicz
Pani Renata zajmuje się uprawą lawendy w Uboczu od 2009 roku. 

Na plantacji znajduje się około 50 odmian tego gatunku. Od dwóch lat 
wzbogacono plantację o sklepik i domek do relaksu. Po ścięciu lawendy 
można nacieszyć oko pięknymi słonecznikami. Wśród tych cudownych 
kwiecistych płodów można sobie zrobić bajeczną i niezapomnianą sesję 
zdjęciową oraz zjeść romantyczne śniadanie. W tym urokliwym miejscu 
można wziąć udział w warsztatach podczas, których wykonuje się pach-
nące, kwieciste wianki.

Wieża – Pani Marzena Wesołowska
Od 46 lat rdzenna wieżowianka, która w 1997 roku stała się szczę-

śliwym właścicielem gruntów rolnych, które sukcesywnie powiększano 
i dziś gospodarzy na 23 ha. Jej wszechstronność zainteresowań i talentów 
sprawiło, że oprócz uprawy roślinnej od 4 lat zajmuje się produkcją olejów 
tłoczonych na zimno z roślin własnej uprawy oraz prowadzi atrakcyjną 
agroturystykę pod nazwą Izerski Poranek. Wychodzące dania spod jej 
ręki są rozkoszą dla podniebienia.

Wolbromów – Pani Danuta Kumoś
Pani Danuta od 28 lat wspólnie z mężem Edwardem prowadzą 10 

ha gospodarstwo rolne, które specjalizuje się w hodowli bydła. Produkty 
z gospodarstwa – mleko, sery, śmietana i ekologiczne masła są najwyższej 
jakości, czego przykładem jest zdobywanie laurów na wystawach, impre-
zach regionalnych, a także duży popyt na nie, nie tylko mieszkańców 
sołectwa Wolbromów. 

Gryfów Śląski – Pani Joanna Cybulska
Pani Joanna zajmuje się uprawą warzyw. W Gryfowie Śląskim od 

1983 roku, wcześniej w gminie Lubomierz. Wraz z mężem, który był 
spawaczem własnymi siłami wybudowali szklarnie, w których prowadzili 
produkcję. Pani Joanna kocha przyrodę i prace polowe. Uprawa warzyw 
to trudna praca, zwłaszcza, gdy plony sprzedaje się klientom, którzy ocze-
kują wysokiej jakości, pięknego wyglądu ale i jak najniższej ceny. Pani 
Joanna nie jest działkowcem, lecz producentem rolnym, który sprzedaje 
to co urodzi jej jej gleba.

Gryfów Śląski – Pan Marian Kryza
Pan Marian prowadzi Agroturystyczne Gospodarstwo „Agroryb”. 

Swoją działalność rozpoczął w 1999 roku zapewniając swoim gościom 
z kraju i z zagranicy pobyty wypoczynkowe oraz wyżywienie. Obecnie 
obiekt nastawiony jest wyłącznie na przyjmowanie gości zapewniając 
im noclegi z atrakcjami w obiekcie jak i poza nim promując tym samym 
nasze miasto i całe Pogórze Izerskie. Agroryb zapewnia swoim gościom 
spokój, cisze wśród wody i lasu, miłą atmosferę, wędkowanie, sprzęt pły-
wający, grillowy, wypoczynkowy, rowery, salę rekreacyjna, bilard, tenis, 
boisko, plac zabaw, saunę i grotę solną oraz wiele innych atrakcji jak kula 
wodna, pojazd buggy, przeloty motoparalotnią.
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Podziękowania od pani sołtys
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączy-

li się w organizację tegorocznych Gminnych Dożynek w Proszów-
ce. Z całego serca dziękuję wszystkim sponsorom i darczyńcom za 
udzielone wsparcie finansowe i rzeczowe. Bez Waszej pomocy nasze 
święto nie miało by tak atrakcyjnej oprawy. Szczególnie dziękuję za 
wsparcie i pomoc członkom Rady Sołeckiej wsi Proszówka, człon-
kom Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki, druhnom i druhom 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce i z Niwnic, paniom 
z  zespołu Folklorystycznego „Sołtysowe Gryfinki z Proszówki” 
oraz mieszkańcom Proszówki. Jestem bardzo wdzięczna pracowni-
kom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na czele z dyrektor Anną 
Michalkiewicz, pracownikom Zakładu Budżetowego Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim na czele z dyrekto-
rem Tomaszem Lewkowiczem, za przygotowanie pięknych dekoracji 
sceny i świetlicy wiejskiej dziękuje pani Annie Pląskowskiej dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim. Dziękuję pracowni-
kom Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim na 
czele z dyrektor Anną Zawisza-Paliwoda. Dziękuję koleżankom 
sołtyskom sołectw Gminy Gryfów za wsparcie i pomoc logistyczną 
oraz za cenne wskazówki, rady i doświadczenie dożynkowe. Dziękuję 
zespołowi AVANGARDE oraz Mariuszowi Swastkowi za wspania-
ły koncert i biesiadę do późnych godzin nocnych. Słowa wdzięczności 
kieruję do burmistrza Olgierda Poniżnika za zaufanie, wszelką po-
moc i każde dobre słowo oraz za wsparcie finansowe przedsięwzię-
cia w ramach otrzymanych środków z Inicjatywy Lokalnej 2022 przy 
wparciu Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki. Dziękuję pracownikom 
Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, policjantom z Komisariatu 
Policji w Gryfowie Śląskim za zabezpieczenie wydarzenia, Krzysz-
tofowi Królowi oraz Magdalenie Włodarczyk za zabezpieczenie 
medyczne, firmie ochroniarskiej ALMAK z Lubania. Justynie Mi-
chałek i Szymonowi Kownackiemu z gospodarstwa Hodowla Alpak 
z Proszówki. Dziękuję Tomaszowi Krawczykowi z Wieży za prze-
kazanie bel, wiązek słomy i siana pod dożynkowe witacze. Dziękuję 
wszystkim występującym na dożynkowej scenie. Dziękuję wszyst-
kim przybyłym gościom oraz wystawcom i rękodzielnikom, że byli 
Państwo z nami w tym wyjątkowym dniu i za wspólne kultywowanie 
pięknej tradycji. Dzięki wspólnemu wysiłkowi i ogromnemu zaan-
gażowaniu wielu instytucji, organizacji i ludzi dobrej woli udało się 
stworzyć niezapomnianą imprezę. 

Sołtys wsi Proszówka Adriana Karpowicz

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury serdecznie dziękuje za wspaniałą 
współpracę Sołtysowi Proszówki – Adrianie Karpowicz, Stowarzysze-
niu Rozwoju Proszówki oraz druhom OSP Proszówka. 

Dziękujemy również za pomoc w przygotowaniu i realizacji wyda-
rzenia: – Annie Pląskowskiej za wykonanie pięknej dekoracji estrady, 
– zastępcy dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Tomaszowi Lewkowiczowi oraz pracownikom Rober-
towi Dżamalisowi, Ryszardowi Wera oraz Mirosławowi Ciechanowi-
czowi, – druhom OSP Proszówka na czele z Kamilą i Sebastianem Za-
jączkowskimi, – Krzysztofowi Królowi oraz Magdalenie Włodarczyk 
za zabezpieczenie medyczne, – Janowi Kownackiemu za dopilnowanie 
kwestii związanych z zasilaniem placu, – Teresie Polesiak za zorgani-
zowanie stoisk twórców ludowych, – Łukaszowi Sarzyńskiemu, zastęp-
cy kierownika Rejonu Dystrybucji w Lubaniu TAURON Dystrybucja, 
– gryfowskiej Policji na czele z komendantem Remigiuszem Mirkiem 
za zadbanie o spokojny przebieg wydarzenia.

I oczywiście dziękuję niezawodnym pracownikom M-GOK: Wiesła-
wowi Kutni, Henryce Karaczun, Dariuszowi Warzyńskiemu. A także 
naszym wolontariuszom: Markowi Rybskiemu i Jackowi Nowosielskie-
mu.

Sponsorzy Dożynek Gminy Gryfów Śląski:
– Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Lubań,- 

Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik, – Firma 
ABI-POL Janusz Niebieszczański, – Usługi Budowlane SIMBUD 
Robert Karpowicz, – Jamar-Trans, Gajczyk M., – Centrum Materia-
łów Budowlanych EL-STAN, – Zakłady Mięsne NIEBIESZCZAŃ-
SCY, – Piekarnia-Cukiernia M&J Horbacz, – BIELAK-SYSTEMY 
Grzegorz Bielak, – TYTAN Magdalena i Krzysztof August, – Dol-
nośląska Izba Rolnicza, – Przedsiębiorstwo Handlowe SAWCZAK, 
– Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki, – Ochotnicza Straż Pożarna 
Proszówka,- Firma POLMEX, – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Gryfowie Śląskim

Partnerzy medialni: – Kurier Gryfowski, – lwowecki.info, – Ziemia 
Lubańska

Wydarzenie zostało dofinansowane przez Gminę Gryfów Śląski w 
ramach zadania publicznego „Inicjatywa lokalna 2022”.

Anna Michalkiewicz
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27 sierpnia na płycie bocznej stadionu miejskiego w Otmuchowie 
odbyły się Dożynki Gminne. Gminę Gryfów Śląski reprezentowała de-
legacja oficjalna, przedstawiciele trzech sołectw oraz firma cukiernicza 
„Izerskie słodkości u Basi”.

W bogatym programie, oprócz podziękowań rolnikom za ich pracę, 
znalazło się wiele atrakcji, pyszne jedzenie oraz występy artystyczne.

Nasza gminę, pysznymi potrawami regionalnymi, prezentowały na 
stoiskach: Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzewie Wielkie „Krzew” 
– Sołectwo Krzewie Wielkie, Lawendowe Ubocze – Sołectwo Ubocze, 
Koło Gospodyń Wiejskich Młynarki – Sołectwo Młyńsko oraz „Izerskie 
Słodkości u Basi” pani Barbary Pasiak.

Podczas wydarzenia rozstrzygnięte zostały konkursy „Na najładniej-
szą koronę żniwną” oraz „Konkurs kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich”.

Nasze sołectwa wzięły udział w konkursie kulinarnym, w którym 
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzewie Wielkie „Krzew” zajęło III 
miejsce, natomiast KGW Młynarki oraz Lawendowe Ubocze otrzymały 
wyróżnienia.

Uczestnicy otrzymali piękne nagrody. Została również wydana książ-
ka promująca potrawy regionalne z Otmuchowa, Gryfowa Śląskiego 
i Gryfic.

Gmina Gryfów Śląski mogła się zaprezentować w Otmuchowie dzięki 
realizacji projektu pn. „Otmuchów – Gryfów Śląski – Gryfice łączą gra-
nice” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Sołectwa z naszej gminy na dożynkach w Otmuchowie

Inspektor ds. współpracy z zagranicą i promocji gminy
Agnieszka Muszka
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28 czerwca odbyła się sesja zwyczajna absolutoryjna Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Śląski. W sesji wzięło udział 14 radnych. Gościli na niej 
również przedstawiciele Powiatu Lwóweckiego: przewodnicząca Rady 
Powiatu Małgorzata Szczepańska oraz radna Helena Okulowska (która 
uczestniczyła w obradach zdalnie).

Głównym tematem obrad był Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski 
za rok 2021 oraz przyjęcie sprawozdania finansowego z wykonania bu-
dżetu za 2021 r. W trakcie dyskusji nad raportem gorącym tematem oka-
zała się gospodarka odpadami oraz remont ośrodka kultury. W kolejnym 

Burmistrz Olgierd Poniźnik 
z wotum zaufania i absolutorium 

punkcie obrad podjęto uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Włodarzowi Gryfowa udzielono wotum 
zaufania przy jednym głosie przeciw.

Kolejnym punktem sesji było przedstawienie sprawozdania finanso-
wego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2021. Sprawozdania 
przedstawili skarbnik Marek Kurec oraz burmistrz Olgierd Poniźnik. 
Po wysłuchaniu wystąpień przedstawiono pozytywną opinię Komisji Re-
wizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące sprawozdań. 
Także pozostałe komisje stałe Rady Miejskiej przedstawiły pozytywne 
opinie dotyczące wykonania budżetu za rok 2021. Następnie podjęto 
uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu oraz w sprawie absolutorium dla burmistrza za 
2021 r. Absolutorium zostało udzielone większością głosów radnych przy 
jednym głosie przeciw.

Na stronie internetowej Gryfowa Śląskiego dostępne są nagrania z ob-
rad sesji Rady Miejskiej. Zapraszamy do zapoznania się.

M. Wojciechowska

 29 lipca 2022 roku w sali ślubów gryfowskiego Urzędu Gminy i Miasta odbyła się uroczystość jubileuszowa 50-lecia zawarcia związ-
ku małżeńskiego przez cztery pary małżeńskie. 50 rocznicę zaślubin świętowali Państwo: Zofia i Tadeusz Świeży, Zdzisława i Zbigniew Koko,  
Danuta i Ryszard Karaczunowie oraz Krystyna i Andrzej Dziewitowie. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę, wręczył Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik. Składamy serdeczne gratulacje i życzymy doczekania kolejnych 
szmaragdowych, platynowych oraz diamentowych godów. 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfowie Śląskim
Krystyna Samborska

Złote Gody

Informujemy, że w ramach uszczel-
niania gminnego systemu gospodarki 
odpadami prowadzona jest weryfikacja 
danych zawartych w deklaracjach o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Sprawdzane są m.in. 
informacje dotyczące liczby osób zamieszkujących nieruchomości. Nale-
ży pamiętać, że każdy z nas niezależnie od wieku generuje odpady. Nie 
zgłaszając faktycznej liczby domowników obciąża się kosztami funkcjo-
nowania systemu gospodarki odpadami uczciwych mieszkańców gminy.

Kontrola złożonych deklaracji odbywa się w oparciu o informacje 
będącew posiadaniu Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski a także 
w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych (m.in.: MGOPS-u, 
szkół, przedszkoli, żłobka) oraz danych uzyskanych od Wspólnot i Spół-
dzielni Mieszkaniowych.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto 
wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi lub podaje w niej nieprawdę – podlega 
karze grzywny do 500 zł.

Apelujemy zatem do wszystkich mieszkańców, którzy w dotychczas 
złożonych przez siebie deklaracjach „odpadowych” nie dokonali aktuali-
zacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących ich nieruchomości 
(np. z powodu wprowadzenia się nowych osób, przyjęcia uchodźców, po-
wrotu domownika z zagranicy/studiów, urodzenia się dziecka, itd.), aby 
niezwłocznie dokonali stosownych zmian. Jednocześnie przypominamy, 
że opłatę za odpady komunalne uiszcza się w miejscu zamieszkania, które 
nie zawsze tożsame jest z adresem zameldowania.

Inspektor ds. gospodarki odpadami Agnieszka Olszówka

Weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy 
w roku 2022 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. 

Średnie wyniki tegorocznych egzaminów 
ósmoklasisty Szkoły Podstawowej nr 1 

i Szkoły Podstawowej nr 2
w Gryfowie Śląskim

Dodatek węglowy
 istotne informacje 

przed wypełnieniem wniosku

Istotne informacje przekazane przez Ministerstwo Klimatu i Środo-
wiska dotyczące ww. dodatku zamieszczamy poniżej:
1. Wnioskodawcom, którzy składają wniosek o dodatek węglowy, przed-
stawiając nieprawdziwe informacje, grozi kara pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do 8 lat.
Gminy dysponują narzędziami pozwalającymi na weryfikację, które go-
spodarstwa są uprawnione do otrzymania dodatku. W każdym przypad-
ku złożenia kilku wniosków o wypłatę dodatku węglowego na jeden adres 
zamieszkania gmina ma obowiązek wykorzystać wszelkie dostępne infor-
macje, w szczególności zgromadzone w ramach udzielania innych świad-
czeń socjalnych w tym dodatku osłonowego, informacji dostarczanych 
przez samych mieszkańców na potrzeby złożenia deklaracji dotyczących 
wywozu odpadów. Dodatkowo gmina może żądać od wnioskodawców 
wszelkich dokumentów, które potwierdziłyby zasadność wypłaty więcej 
niż jednego dodatku węglowego na jeden adres zamieszkania.
Gminy w przypadku stwierdzenia zamieszczenia przez wnioskodawcę in-
formacji niezgodnych ze stanem faktycznym niezwłocznie mają obowiązek 
powiadomić organy ścigania oraz odmówić wypłaty zasiłku węglowego.
2. Dodatek węglowy jest świadczeniem jednorazowym w wysokości 
trzech tysięcy złotych.
3. Dodatek węglowy przysługuje: gospodarstwom domowym, dla których 
głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo stale – zasilane węglem kamiennym, brykie-
tem lub pelletem, zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego.
4. Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierp-
nia 2022r. o dodatku węglowym, rozumie się:
a) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo 
domowe jednoosobowe) lub
b) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione 
pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i go-
spodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Prowadzenie wieloosobowego gospodarstwa domowego wiąże się ze 
wspólnym zamieszkiwaniem, gospodarowaniem (w tym wspólnym po-
noszeniem kosztów paliwa czy wykonywaniem wspólnie obowiązków 
domowych) oraz pozostawaniem w faktycznym związku (współdziałanie 
w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych).
5. Ustawodawca wskazuje, że jako zasadę należy przyjąć, że pod jed-
nym adresem zamieszkania znajduje się jedno gospodarstwo domowe, 
a zamieszkiwanie wielu gospodarstw domowych pod jednym adresem, 
wspólne ponoszenie kosztów ogrzewania wskazuje na fakt współdziała-
nia w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych wobec tego nie jest 
zasadne, aby gospodarstwa te otrzymały oddzielnie kilka dodatków wę-
glowych na wspólne źródło ciepła.
6. Kwestia rozdzielności majątkowej nie ma znaczenia w procesie przy-
znawania dodatku węglowego. Decydujące jest, że małżonkowie wspól-
nie prowadzą gospodarstwo domowe.

7. Członkowie gospodarstwa wieloosobowego przebywający z jakiś przy-
czyn poza tym gospodarstwem (np. za granicą, w szpitalu, w domu opieki 
społecznej, w wiezieniu) ale nadal wchodzący w jego skład muszą być 
wskazanie we wniosku.
8. Gospodarstwo domowe, które wynajmuje lokal mieszkalny lub które-
mu jest on użyczany może wnioskować o przyznanie dodatku węglowego 
– nie jest istotne kto jest właścicielem lokalu.
Dla jednego lokalu nie może być złożony więcej niż jeden wniosek o wy-
płatę dodatku węglowego (np. złożenie wniosku przez najemcę oraz wła-
ściciela lokalu). Uprawnioną osobą do otrzymania świadczenia jest ta, 
która faktycznie dysponuje lokalem i prowadzi w nim swoje gospodar-
stwo domowe.
9. Dodatek węglowy nie może zostać przyznany osobom deklarującym 
prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego, które przebywa-
ją poza granicami kraju, bądź przebywają w miejscach/ośrodkach zaspo-
kajających ich potrzeby bytowe (nawet w przypadku pobierania odpłatno-
ści za świadczone usługi), do których można zaliczyć np. domy pomocy 
społecznej, więzienia, klasztory, szpitale.
10. Ustawodawca przyjmuje, iż prowadzenie gospodarstwa domowego 
możliwe jest tylko w jednej lokalizacji. Wobec tego niedopuszczalne jest 
występowanie o wypłacenie kilku dodatków węglowych w związku np. 
z okresowym zamieszkiwaniem w kilku lokalizacjach (które mogą znaj-
dować się w tej samej gminie bądź różnych gminach). Z zastrzeżeniem: 
jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domo-
wego (art.2 ust. 6 ustawy o dodatku węglowym)
11. Do przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest faktycz-
ne zamieszkiwanie i prowadzenie gospodarstwa w danym miejscu, na 
obszarze gminy, do której składa się wniosek. Nie jest konieczne zamel-
dowanie w miejscu zamieszkania. Nie jest dopuszczalne natomiast wystę-
powanie o przyznanie dodatku w więcej niż jednym miejscu.
12. Dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom budynków wieloro-
dzinnych, w przypadku gdy dom ten ogrzewany jest paliwami stałymi 
– zarówno przez indywidualne źródło ogrzewania zainstalowane w lo-
kalach (musi być to główne źródło ogrzewania) jak i poprzez ogrzewa-
nie z kotłowni węglowej znajdującej się w budynku, bądź z lokalnej sieci 
ciepłowniczej obsługiwanej przez kocioł węglowy. (pojęcie lokalnej sieci 
ciepłowniczej zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków (DZ. U. 2022 poz.438).

W przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokal-
ną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe do wniosku 
o dodatek węglowy należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy 
budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem 
lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W razie wątpliwości w sprawie powyższego świadczenia informujemy, 
że szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Minister-
stwa Klimatu i Środowiska. W Gryfowie Śląskim zadanie realizuje Miej-
sko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

WNIOSKI O DODATEK WĘGLOWY PRZYJMOWANE 
SĄ W BUDYNKU KLUBU SENIORA

 PRZY UL. KOLEJOWEJ W PONIEDZIAŁKI, 
ŚRODY I PIĄTKI W GODZINACH OD 8.00 DO 13.00.

Awarie wodociągowo-kanalizacyjne 
poza godzinami pracy ZBGKiM 

prosimy zgłaszać 
pod nr tel.: 500-117-064
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NFOŚiGW uruchomił Program „Ciepłe Mieszkanie”.  Beneficjenci 
programu – właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych będą 
mogli starać się o dofinansowanie kosztów ich termomodernizacji, 
w szczególności związanych z wymianą źródła ciepła.

Zanim jednak zostaną uruchomione dotacje dla poszczególnych wła-
ścicieli mieszkań, o środki z Programu „Ciepłe Mieszkanie” musiały naj-
pierw zawnioskować gminy.  Nabór wniosków dla gmin z całego kraju 
został ogłoszony pod koniec lipca br., zaś kilka dni po tym, Gmina Gry-
fów Śląski skierowała swój wniosek o dofinansowanie z w/w programu do 
WFOŚiGW we Wrocławiu

„Ciepłe Mieszkanie” jest swego rodzaju kontynuacją trwającego od 
października ub.r. do kwietnia b.r. pilotażowego programu realizowane-
go na terenie woj. dolnośląskiego, w ramach którego właściciele mieszkań 
w budynkach wielorodzinnych mogli pozyskiwać dotacje na wymianę 
„kopciuchów”.

e Mieszkanie” ma wypełnić lukę wśród oferowanych do tej pory przez 
NFOŚiGW programów pomocowych służących poprawie jakości powie-
trza oraz zmniejszeniu kosztów ogrzewania. Dotychczasowe propozycje 
– programy: „Czyste Powietrze”, „Moje Ciepło” czy „Mój Prąd” – były 
bowiem skierowane do właścicieli i współwłaścicieli domów jednoro-
dzinnych.

Tym razem jest inaczej. O środki na zakup kotła gazowego kondensa-
cyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewa-
nia elektrycznego, pompy ciepła (powietrze/woda, powietrze/powietrze) 
albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła będą 
mogli starać się właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych. 
Program skierowany jest do osób, które mieszkają w budynkach wieloro-
dzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidual-
nego źródła ciepła na paliwa stałe.

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkal-
ny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 
tys. zł do nawet 37,5 tys. zł. Może to być 30, 60 lub nawet 90 proc. kosz-
tów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach programu.

Oprócz wymiany starego źródła ciepła na niskoemisyjne, dodatkowo 
możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie bę-
dzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” będzie mógł 
zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, 
którego roczne dochody nie przekraczają – w przypadku poziomu pod-
stawowego – kwoty 120 tys. zł. Intensywność dofinansowania wyniesie 
w  takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż  
15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

W przypadku drugiego podwyższonego progu, beneficjentem koń-
cowym może zostać każ-
dy właściciel mieszkania, 
u którego roczne dochody 
na domownika nie prze-
kraczają kwoty 1673 zł 
w  gospodarstwie wielo-
osobowym i kwoty 2342 
zł w  gospodarstwie jed-
noosobowym. W takim 
przypadku otrzyma on  do 
60% kosztów kwalifiko-
wanych, nie więcej niż 25 
tysięcy zł na jeden lokal 
mieszkalny.

Poziom trzeci dofinan-
sowania – najwyższy – 
przeznaczony jest dla wła-
ścicieli mieszkań, u których 
roczne dochody na domow-
nika nie przekraczają kwo-
ty 900 zł w gospodarstwie 

wieloosobowym i 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest usta-
lone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńcze-
go. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% 
kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal 
mieszkalny.

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia bę-
dzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realiza-
cji inwestycji w mieszkaniu  nie będą zainstalowane żadne źródła cie-
pła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską  
EN 303-5.

Jeszcze nie wiadomo dokładnie, kiedy ruszy możliwość ubiegania 
się o środki przez właścicieli mieszkań w naszej gminie. O terminie 
naborów wniosków dla właścicieli mieszkań zadecyduje to, w jakim 
czasie zostanie rozpatrzony przez WFOŚiGW we Wrocławiu wnio-
sek złożony przez Gminę Gryfów Śląski oraz kiedy zostanie podpisana 
pomiędzy ww. stronami umowa o dofinansowanie. Przewiduje się, że 
realnie będzie to możliwe w październiku br. Dopiero wtedy Gmina 
Gryfów Śląski będzie mogła ogłosić nabór wniosków dla beneficjen-
tów końcowych – właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych 
z terenu gminy. W wyniku w/w naboru zostaną wyłonieni beneficjenci 
końcowi, z którymi zostaną zawarte stosowne umowy o dofinansowanie

UWAGA – WAŻNA INFORMACJA
Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego ro-

zumiane, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data 
wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księ-
gowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofi-
nansowanie przez Beneficjenta końcowego z Gminą. Koszty poniesio-
ne wcześniej będą uznane za niekwalifikowane.

Ze szczegółami ww. programu można zapoznać się m.in. na stro-
nie:  https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/  oraz  https://
wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/cieple-mieszkanie/w_613,podsta-
wowe-informacje

Zapraszamy także do kontaktowania się na bieżąco z osobą prowadzą-
cą gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powie-
trze” – panem Krzysztofem Rozenbajgerem.

Przypominamy, że ww. punkt działa w gryfowskim ratuszu, gdzie 
można się spotkać i porozmawiać na temat pozyskania dotacji na ter-
momodernizację swojego domu lub mieszkania. W celu umówienia spo-
tkania, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem  667-
813-552 lub mail: czystepowietrze@gryfow.pl

Inspektor ds. pozyskiwania zewn. śr. finansowych 
Krzysztof Rozenbajger

Program „Ciepłe Mieszkanie” – dotacje dla właścicieli mieszkań 
w budynkach wielorodzinnych na wymianę „kopciuchów”
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Realizacja projektów 
dofinansowanych z Programu 

Operacyjnego „Polska Cyfrowa” 

Jak już informowaliśmy wcześniej, Gmina Gryfów Śląski skutecznie 
zaaplikowała o dotacje z Programu „Polska Cyfrowa” na realizację niżej 
wymienionych projektów:
- Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wzmocnie-
nie cyfrowej odporności na zagrożenia, w ramach programu grantowego 
„Cyfrowa Gmina”,
- Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania antywirusowego 
w ramach konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W maju br., Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w imieniu 
Gminy Gryfów Śląski, jako Darczyńcy przekazał sprzęt komputerowy 
zakupiony w ramach konkursu grantowego „Granty PPGR”.

Przekazanie przedmiotowego sprzętu odbyło się na podstawie Umów 
darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przed-
miotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulami-
nie ww. konkursu grantowego, którego nabór wniosków miał miejsce 
w listopadzie ub.r. Do Gminy Gryfów Śląski wpłynęło wtedy 41 wnio-
sków, z czego 32 osoby spełniały wymagane warunki i zostały zakwali-
fikowane do objęcia wsparciem. Wniosek Gminy Gryfów Śląski o środki 
na sfinansowanie przedmiotowego wsparcia został oceniony pozytywnie, 
w wyniku czego nasza Gmina otrzymała grant w wysokości 85.120 zł. na 
zakup laptopów i oprogramowania antywirusowego dla 32 dzieci z rodzin 
byłych pracowników PPGR.

Jeśli zaś chodzi o projekt „Cyfrowa Gmina”, to na jego realizację 
otrzymaliśmy maksymalną kwotę - możliwą do uzyskania - w wysokości 
286.830 zł. Z tych środków zostanie sfinansowany m.in. zakup:
- licencji programu antywirusowego na 90 stanowisk;
- stacji roboczych – 6 kpl.;
- mini serwera NAS wraz z dyskami twardymi do wykonywania kopii 
zapasowych dla administracji i księgowości w SP nr 1 SP nr 2 oraz ZBG-
KiM w Gryfowie Śląskim;
- modernizacja sieci komputerowej mieszczącej się w budynkach SP nr 2, 
w tym wymiana głównych magistral na łącze światłowodowe;
- audyt cyberbezpieczeństwa Urzędu GiM Gryfów Śl., co było warun-
kiem obligatoryjnym otrzymania grantu.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest aktualnie na etapie realizacji dostaw 
sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wyłonienia wykonawcy 
modernizacji sieci komputerowej w budynkach SP nr 2 i usługi wdrożenia 
systemów bezpieczeństwa oraz edukacji cyfrowej.

Inspektor ds. pozyskiwania zewn. śr. finansowych 
Krzysztof Rozenbajger

29 czerwca dokonano odbioru prac polegających na przebudowie dro-
gi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach. Wykonawcą prac było 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Franciszek Michalik z Gry-
fowa Śląskiego. Przebudowa drogi obramowanej poboczem z kruszywa 
łamanego o nawierzchni wykonanej z mieszkanki mineralno-asfaltowej 
o długość odcinka 990 mb wyniosła 824  015,13 zł. Inwestycja została 
dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W odbiorze 
uczestniczył przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego pani Grażyna 
Adamuszek, Radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Pan Wojciech 
Pawluk, przedstawiciel Wykonawcy pan Józef Michalik, Sołtys Rząsin 
pani Joanna Miłan wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy i Miasta 
w Gryfowie Śląskim – burmistrzem Olgierdem Poniźnikiem oraz skarb-
nikiem Gminy Markiem Kurcem.

Przebudowa drogi w Rząsinach

Zarząd Powiatowy PSL i Zarząd Miejsko-
-Gminny PSL Gryfów Śląski z ogromnym żalem 
zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2022 roku 
odszedł nasz długoletni Kolega śp. Piotr Stypuł-
kowski.

Wieloletni Prezes Zarządu Powiatowego PSL 
w Lwówku Śląskim, Prezes Zarządu Miejsko- 
Gminnego PSL w Gryfowie Śląskim. To dzięki 
jego staraniom utworzone zostało Biuro Powia-
towe ARiMR w Uboczu, którego był kierowni-
kiem.

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze 
kondolencje.

 Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Lwówku Śląskim
Zenon Zatchiej 

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego w Gryfowie Śląskim
Lidia Gałucha

wraz z członkami PSL

Zmarł Piotr Stypułkowski
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Gmina Gryfów Śląski zakupiła 10 sztuk kom-
paktowych koszy ulicznych typu Elipsa, które 
zostaną zamontowane na gryfowskim rynku. 
Nowe kosze wyposażone są w zaokrąglone pokry-
wy, które mają za zadanie zapobiec podrzucaniu 
worków z odpadami z gospodarstw domowych, 
a także zapewnią osłonę przed wywiewaniem od-
padów z koszy, co pomoże w utrzymaniu czystości 
w mieście.

Jednocześnie po raz kolejny przypominamy 
o przestrzeganiu zasad korzystania z koszy na od-
pady ustawionych w miejscach publicznych. Kosze 
uliczne ustawione w ciągach pieszych, pieszo–
rowerowych czy przy placach zabaw oraz przy-
stankach służą do pozostawienia odpadów, które 
powstały w trakcie przemieszczania się ludzi po 
terenach miejskich. 

Wyrzucanie do koszy ulicznych odpadów 
z gospodarstw domowych czy prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej jest zabronione i stanowi wykroczenie. Dbajmy 
wspólnie o czystość i estetykę naszego miasta.

Inspektor ds. gospodarki odpadami Agnieszka Olszówka

Na gryfowskim rynku 
staną nowe kosze uliczne

23 czerwca Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłosił zapytanie ofertowe na „Rozbiórkę budynku gospodarczego zlokalizowanego w miej-
scowości Rząsiny”. Przeznaczony do rozbiórki budynek zlokalizowany w miejscowości Rząsiny, na działce ewidencyjnej nr 374 od lat stwarzał zagro-
żenie dla najmłodszych mieszkańców Rząsin, ze względu na sąsiedztwo z szkołą podstawową. Stan techniczny budynku w dokumentacji projektowej 
został określony jako zły. Wskazano przede wszystkim na znaczne zużycie ścian konstrukcyjnych oraz pokrycia dachowego. Dodatkowo budynek 
pokryty był szkodliwymi dla zdrowia płytami azbestowo-cementowymi. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy WiW Plus Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ryskiej 
8, w Gorzowie Wielkopolskim. Prace rozbiórkowe zostały zakończone w dniu 30 sierpnia 2022 roku.

Inspektor ds. zamówień publicznych Monika Gałucha

Rozebrano budynek gospodarczy w Rząsinach

Nowa oznakowanie w Proszówce
Nowe oznakowanie powstało przed dożynkami w Proszówce, znak 

znajduje się na zakręcie jadąc od Gryfowa Śląskiego. Znak rozgranicza-
jący Proszówkę od Gryfowa Śląskiego został postawiony przez Zarząd 
Dróg Powiatowych. Wreszcie mieszkańcy jak i goście będą wiedzieć, 
gdzie zaczyna się Proszówka. Dziękuję Panu Kierownikowi Zarządu 
Dróg Powiatowych Markowi Makowskiemu za ekspresowe działanie.

młodszy ref. ds. drogownictwa Marek Apolinarski
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Piękne wyroby ceramiczne własnoręcznie wykonują Seniorzy z Klubu 
Senior+ w Gryfowie Śląskim. 

Dzieje się to w ramach oferty ww. Klubu i ich czynnego uczestnic-
twa w warsztatach ceramicznych, realizowanych w formule wyjazdowej, 
w  profesjonalnej pracowni artystycznej w Stankowicach, prowadzonej 
przez Stowarzyszenie „NIWA”.

Niektóre z tych zajęć mają także charakter zapoznawczy i integracyjny 
z innymi Seniorami korzystającymi z oferty ww. pracowni.

Pod koniec lipca gryfowscy seniorzy mieli okazję mile spędzić popołu-
dnie z seniorami z Lubania – z chóru „Echo Bukowiny”.

Sprzyjał temu wspólny spacer po Stankowicach i do ruin domku my-
śliwskiego ostatniego właściciela Zamku Czocha – E. Gutschova, a na-
stępnie wokół wzgórza „Leszczynki” (462 m n.p.m.) i biesiada pod uro-
kliwą altaną w miejscowej agroturystyce.

Glinolepienie integruje seniorów

Inspektor ds. pozyskiwania zewn. śr. finansowych 
Krzysztof Rozenbajger

Nakładem Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim ukazała się 
książka radnego Roberta Skrzypka „Proszówka”. Swoją premierę miała 
ona na dożynkach właśnie w Proszówce, gdzie odbyło się spotkanie pro-
mocyjne, podczas którego można było nabyć książkę wraz z autografem, 
a sam autor, Robert Skrzypek, odpowiadał na pytania licznych zaintere-
sowanych. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni, że Proszówka doczekała się 
wydawnictwa obejmującego jej historię, teraźniejszość, a przede wszyst-
kim upamiętniającą losy i sylwetki mieszkańców.

Proszówka ma swoją monografię
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OSP w Młyńsku otrzymała z naszej gminy samochód pożarniczy 
Daimler-Benz LPKF 608, który wcześniej był na wyposażeniu OSP 
w Wolbromowie. Posiadany samochód marki ŻUK planowany jest do 
sprzedaży. 

Pozyskanie samochody pożarniczych było możliwe dzięki dużemu 
zaangażowaniu zarządów tych jednostek, a szczególnie Prezesów i Na-
czelników OSP oraz poparciu i pomocy władz naszej gminy. Podzię-
kowania również się należą wszystkim darczyńcom, osobom i druhom 
z OSP zaangażowanym w wyposażenie OSP w nowocześniejsze pojazdy 
pożarnicze. 

W chwili obecnej nasze OSP dysponują 6 średnimi samochodami ra-
towniczo-gaśniczymi i pożarniczymi, wszystkie posiadają zbiorniki na 
wodę, po 2 w Gryfowie Śląskim i w Uboczu oraz po jednym w Rząsinach 
i Wolbromowie oraz 4 lekkimi samochodami pożarniczymi po jednym 
w Gryfowie Śląskim, Krzewiu Wielkim, Młyńsku i w Proszówce. 

Stanisław Jóźwiak

19 sierpnia w gabinecie Burmistrza naszej gminy podpisano poro-
zumienie zawarte pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej 
Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim st.bryg. mgr inż. Mariuszem Mro-
zem, gminą Gryfów Śląski reprezentowaną przez Burmistrza Olgierda 
Poniźnika oraz Prezesem OSP w Uboczu Ryszardem Karaczunem i Wi-
ceprezesem – Naczelnikiem OSP w Uboczu Andrzejem Kownackim 
w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przewidywane włączenie 
przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej tej jednostki 
do KRSG nastąpi na początku przyszłego roku lub w maju z okazji Dnia 
Strażaka. 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy skupia m.in. jednostki  
Ratowniczo-Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej oraz najprężniejsze, 
posiadające określoną liczbę wyszkolonych strażaków, bardzo dobrze 
wyposażone w sprzęt oraz wyrażające chęć udziału w systemie jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Do takich inspiruje OSP w Uboczu. 

Jednostki włączone w KSRG jako pierwsze obok PSP biorą udział 
w  działaniach ratowniczych. Często takie działania podejmują samo-
dzielne. Można je potraktować jako elitarne jednostki ochrony przeciw-
pożarowej, są jednostkami pierwszego rzutu. Z naszej gminy w tym sys-
temie działa od 31 maja 1995 roku OSP Gryfów Śląski.

Obecny na spotkaniu Z-ca komendanta powiatowego PSP mł. bryg. 
Andrzej Więdłocha poinformował, że na terenie powiatu lwóweckiego 
działa w systemie już osiem jednostek OSP tj. obok wspomnianej OSP 
w Gryfowie Śląskim, także OSP Mirsk, OSP Lubomierz, OSP Wleń, 
OSP Pilchowice, OSP Rębiszów, OSP Krobica-Orłowice i OSP w Pa-
sieczniku. Strażakom z Ubocza gratulujemy.

***
W bieżącym roku 3 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z na-

szej gminy pozyskały nowsze lub w lepszym stanie technicznym używane 
samochody pożarnicze. 

OSP w Rząsinach zakupiła średni samochód pożarniczy (beczkowóz) 
z autopompą, marki STAR 244 rocznik 1983 za kwotę 40.000 złotych. 
Środki OSP pozyskała od Gminy – 25.000 zł. a pozostałe ze zbiórki 
pieniężnej od mieszkańców i darczyńców ze sprzedaży zebranego zło-
mu oraz ciasta oraz ze sprzedaży posiadanego wysłużonego pożarniczego 
Stara i pomocy od księdza proboszcza miejscowej parafii.

OSP w Wolbromowie zakupiła również średni samochód pożarniczy 
(beczkowóz) z motopompą, terenowy Star A266, rok produkcji 1988 za 
kwotę 15.000,00 zł. 

Środki na ten cel OSP pozyskała z Funduszu Sołeckiego Wolbromowa 
- 13 000 zł. i 2.000,00 zebrane od mieszkańców Wolbromowa. 

Strażackie wieści
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3 lipca w Gryfowie Śląskim odbyły się zawody sportowo-pożarnicze, 
w których udział wzięło 7 drużyn męskich z terenu gminy Gryfów Śląski, 
walczących nie tylko o puchar i nagrody, ale także możliwość startu w za-
wodach powiatowych, które planowane są na wrzesień br. W zawodach 
wystartowała także głośno dopingowana drużyna kobieca z OSP Wol-
bromów. Nie zabrakło także najmłodszych strażaków z MDP OSP Rzą-
siny i MDP OSP Ubocze. Gościnnie w zawodach wystartowała również 
drużyna OSP Kukań z zaprzyjaźnionej z Gryfowem Śląskim gminy Gry-
fice. Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: sztafecie po-
żarniczej 7×50 m z przeszkodami oraz w ćwiczeniach bojowych. Nad ich 
poprawnością czuwała Komisja sędziowska w skład której weszli funk-
cjonariusze KP PSP w Lwówku Śląskim powołani przez Komendanta 
st. bryg. Mariusza Mroza. Sędzią głównym zawodów był st. kpt. Robert 
Duliński, ponadto w skład komisji sędziowskiej weszli: kpt. Bartosz Li-
sowski, asp. Adam Rzeczycki, mł. ogn. Kamil Lampart, sekc. Filip Bąk, 
sekc. Małgorzata Czepiel i asp. Agnieszka Dworak.

Dodatkową atrakcja dla wszystkich przybyłych był pokaz pierwszej 
pomocy oraz strażacki poczęstunek.

Klasyfikacja generalna zawodów sportowo-pożarniczych OSP gminy 
Gryfów Śląski:
 1. OSP Ubocze – 112,97 pkt. 2. OSP Rząsiny – 125,88 pkt. 
 3. OSP Wolbromów – 129,12 pkt., 4. OSP Gryfów Śląski – 143,62 pkt. 
 5. OSP Młyńsko – 151,25 pkt., 6. OSP Krzewie Wielkie – 165,35 pkt. 
 7. OSP Proszówka – 172,75 pkt. 
 1. Jedyna Drużyna Kobieca z  OSP Wolbromów w klasyfikacji generalnej 
zdobyła 179,47 pkt. Goście z OSP Kukań uzyskali łącznie 132,59 pkt.

W startach drużyn dziecięcych i młodzieżowych liczyła się głównie 
dobra zabawa w duchu rywalizacji. Wszystkie drużyny były zwycięskie.

Drużyna Dziecięca OSP Ubocze, Drużyna Dziecięca OSP Rząsiny, 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Ubocze, Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza OSP Rząsiny.

Zawody sportowo-pożarnicze
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Podczas kolejnej edycji inicjatywy Patrona Roku, Sejm Rzeczpospo-
litej Polskiej wybrał pod koniec 2021 r. sześć osób ważnych dla naszej 
historii, w celu ich przypomnienia i uhonorowania.

Patronami 2022 roku zostali ustanowieni: Maria Grzegorzewska, 
Maria Konopnicka, Wanda Rutkiewicz, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mac-
kiewicz, Józef Wybicki. Wybrano również Polski Romantyzm jako ideę 
rozsławioną przez twórczość wielu wybitnych Polaków, mającą istotny 
wpływ na postawy następnych pokoleń.

 Maria Grzegorzewska (1888-1967) pedagog 
i  psycholog, była założycielką i pierwszym dyrekto-
rem Instytutu Pedagogiki Specjalnej, który w 2022 
roku obchodzi setną rocznicę utworzenia. Prowadziła 
kursy przygotowujące nauczycieli do pracy w szkołach 
specjalnych. Z jej dorobku korzystają kolejne pokole-
nia twórców akademickiejpedagogiki specjalnej, oraz 
praktyki terapeutycznej i rehabilitacyjnej. 

Maria Konopnicka (1842-1910) jedna z najwybit-
niejszych polskich pisarek. Autorka „Roty”, ważnej 
dla Polaków pieśni patriotycznej. Za pomocą utwo-
rów protestowała przeciwko zaborom, prześladowa-
niu dzieci polskich we Wrześni, niesprawiedliwości 
społecznej. Pisała również pod pseudonimem Jan 
Sawa. Autorka powieści i wierszy dla dzieci; „O kra-
snoludkach i o sierotce Marysi”, „Na jagody”, „Nasza 
szkapa”.

Wanda Rutkiewicz-Błaszkiewicz (1943-
1992) z wykształcenia elektronik, wybitna 
polska himalaistka. Od najmłodszych lat 
związana ze wspinaczką po górach – najpierw 
jako taterniczka, następnie alpinistka i hima-
laistka. Jako trzecia kobieta na świecie, pierw-
szy Polak oraz pierwsza Europejka zdobyła 
Mount Everest. Jako pierwsza kobieta w historii zdobyła K2. Zginęła 
podczas wyprawy na Kanczendzongę. W 2022 roku przypada trzydziesta 
rocznica śmierci Wandy Rutkiewicz.

Szkolenia z pierwszej pomocy
dla gryfowskich seniorów

 
Gryfowscy Seniorzy mieli ostatnio możliwość odbycia szkolenia 

z udzielania pierwszej pomocy.
W sytuacjach nagłych, jak pokazuje życie, paraliżuje nas strach i oba-

wa przed przystąpieniem do działania. W podjęciu odpowiednich decyzji 
pomaga wiedza i doświadczenie. To podstawowe przesłanki do tego, by 
jak najczęściej szkolić się w tym zakresie. Nie jest tajemnicą, że udziele-
nie pierwszej pomocy przedmedycznej to nie tylko satysfakcja dla nas sa-
mych, ale i zdobycie podstawowych umiejętności, dzięki którym w razie 
konieczności będziemy w stanie pomóc osobom z naszej rodziny, przy-
jaciołom, współpracownikom i każdej obcej osobie, która będzie tej po-
mocy potrzebowała zanim przyjedzie karetka z wyspecjalizowaną kadrą.

Stąd pomysł, by pokazać gryfowskim seniorom jak wygląda resuscy-
tacja krążeniowo-oddechowa czyli masaż serca i sztuczne oddychanie 
z wykorzystaniem fantoma. W dobie coraz to nowych technicznych moż-
liwości w wielu miejscach ogólnie dostępnych jak budynki użyteczności 
publicznej znajdują się defibrylatory AED. To urządzenia, które ułatwiają 
nam działanie w sytuacjach kryzysowych, wykonują defibrylację i poin-
struują o dalszym postępowaniu - pod warunkiem, że umiemy z nich sko-
rzystać. I takimi umiejętnościami po kursie mogą poszczycić się uczest-
nicy gryfowskiego klubu.

    Co ważne seniorzy chętnie uczestniczyli w zajęciach nie tylko teore-
tycznych a przede wszystkim praktycznych! Nie brakowało pytań i osób, 
które chciały samodzielnie i co ważne dobrze technicznie masować czy 
przyklejać elektrody. Brawa dla nich!

 
   Kierownik Klubu Seniora 

 Edyta Piwońska 

 Patroni 2022 roku ustanowieni przez Sejm RP 
Ignacy Łukasiewicz (1822-1882) aptekarz, twórca 

polskiego przemysłu naftowego. Skonstruował lampę 
naftową. W wyniku destylacji ropy naftowej wydzielił 
naftę – pierwszą destylarnię ropy naftowej utworzył pod 
Jasłem. Obok wielkich zasług dla przemysłu i gospo-
darki, był również zaangażowany w walkę o niepodle-
głość Polski. W 2022 roku przypada dwusetna rocznica 
urodzin, oraz sto czterdziesta rocznica śmierci Ignacego 
Łukasiewicza.

Józef Mackiewicz (1902-1985) pisarz, publicysta, 
którego książki nie weszły jednak nigdy do kanonu 
lektur szkolnych. W swojej twórczości wspierał ideę 
niepodległości Polski, oraz przyjaznego współistnienia 
narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Jego życiorys 
jest w sumie dość skomplikowany; w czasie okupacji 
w 1943 roku na pisarza został wydany wyrok śmierci, 
który następnie anulowano. W swojej twórczości Mac-
kiewicz często ujmował się za tymi, którzy nie znaj-
dowali innych obrońców. Ulubioną dewizą pisarza było powiedzenie, że 
jedynie prawda jest ciekawa. W 2022 roku przypada sto dwudziesta rocz-
nica jego urodzin. Starszym bratem Józefa był Stanisław Cat Mackie-
wicz, dziennikarz i pisarz, w latach 1945-1955 premier rządu polskiego na 
emigracji. Obaj bracia wynieśli tradycje patriotyczne i niepodległościowe 
z rodzinnego domu w Sankt Petersburgu.

Józef Wybicki (1747-1822) jeden z najważniejszych 
działaczy politycznych Polski, wielokrotny poseł na 
Sejm. Autor słów do patriotycznej „Pieśni Legionów 
Polskich we Włoszech”, ustanowionej 95 lat temu 
hymnem narodowym „Jeszcze Polska nie zginęła”. Au-
tor muzyki nie jest znany, chociaż istnieją różne przy-
puszczenia, ale pewności brak. Słowa Pieśni Legionów 
znanej również jako Mazurek Dąbrowskiego powstały 
we Włoszech 225 lat temu (w 1797 r.). Józef Wybicki wraz z gen. Ja-
nem Henrykiem Dąbrowskim napisali odezwę do Polaków, powołującą 
się na słowa Napoleona, oraz stworzyli zręby Księstwa Warszawskiego.  
W 2022 roku przypada 275 rocznica urodzin i dwusetna rocznica śmierci 
J. Wybickiego.

Oprac. Helena Okulowska 
Źródła: Wikipedia Encyklopedia Popularna PWN

Nie daj się nabrać „Na wnuczka'' 
i „Na policjanta''

 
3 sierpnia w ramach pro-

jektu unijnego „Pogranicze 
bezpieczne dla seniorów” 
seniorzy z Klubu Seniora 
z Gryfowa Śląskiego spotka-
li się z policjantką zajmującą 
się profilaktyką społeczną 
oraz z dzielnicowymi z Ko-
misariatu Policji w Gryfowie 
Śląskim. 

Celem spotkania było 
uwrażliwienie seniorów 
przed oszustwami, wyłu-
dzeniami pieniędzy i cybe-
rzagrożeniami. Policjanci przypomnieli metody jakie stosują oszu-
ści, w  tym między innymi: „na wnuczka”, „na pracownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej”, „na policjanta”. Seniorzy na koniec spotkania 
otrzymali certyfikaty o odbyciu szkolenia, kalendarze oraz pokrowce 
ochraniające kartę bankomatową.       

  Kierownik Klubu Seniora 
Edyta Piwońska
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11 czerwca 2022 odbył się Festyn Rodzinny z okazji 3 urodzin działal-
ności Żłobka w Gryfowie Śląskim połączony z obchodami Dnia Dziecka, 
Dnia Mamy i Dnia Taty. Impreza została objęta Honorowym Patronatem 
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Starosty Powiatu Lwóweckie-
go oraz I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych 
Żłobków i Klubów Dziecięcych. Patronaty Medialne nad wydarzeniem 
objęli Telewizja DAMI Jelenia Góra, Serwis informacyjny Lwówecki Info, 
Ziemia Lubańska oraz Kurier Gryfowski. Dodatkowo wydarzenie „3 uro-
dziny działalności żłobka w Gryfowie Śląskim mamy, więc festyn rodzinny 
urządzamy” zostało dofinansowane kwotą 3.300zł z budżetu Gminy Gry-
fów Śląski w ramach realizacji Inicjatywy Lokalnej 2022. 

Swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Powiatu Lwóweckiego 
Daniel Koko, Prezes I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych 
i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych Robert Wilczek oraz 
Burmistrz Gryfowa Olgierd Poniźnik wraz z Sekretarzem Jerzym An-
drzejczakiem i Inspektorem Oświaty Marzeną Szuflicką, Remigiusz Mi-
rek Komendant Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim oraz wszyscy 
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Gryfów. 

Uroczystość rozpoczęła się krótkim występem żłobkowiczów, przywi-
taniem bardzo licznie zgromadzonych uczestników oraz wieloma miłymi 
słowami o działalności żłobka od gości honorowych. Skoro świętowali-
śmy 3 urodziny nie mogło zabraknąć tortu urodzinowego. Pyszne, piękne 
i ogromne torty ufundowała Barbara Pasiak z „Izerskie słodkości u Basi”  
w Wieży oraz Sara Malaga z „Tortowe Love” w Gryfowie Śląskim. 

Zaproszenie do wspólnego świętowania urodzin żłobka przyjęły 
wszystkie placówki oświatowe z terenu Gryfowa Śląskiego. Z pięknym 
programem artystycznym zaprezentowało się Przedszkole Publiczne gru-
pa Tygrysków i Niezapominajek. Są to najmłodsze grupy przedszkolne, 
do których uczęszczają również absolwenci naszego żłobka. Następnie 
w pięknym wakacyjnym programie wystąpiły dzieci z Niepublicznego 
Przedszkola „Wesołe Gryfiki”. Tego dnia nie mogła zabraknąć z nami 
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2. Po występach przedszko-
laków i uczniów odbył się koncert i wspólne zabawy z zespołem „Ma-
skotki” twórcy dziecięcego przeboju „Ja gram na gitarze”. Następnie 
swój program cyrkowy zaprezentował Klaun Rufi-Rafi. Występy po-

Trzecie urodziny Żłobka w Gryfowie
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rwały do aktywnego udziału nie tylko dzieci, ale również osoby dorosłe.  
Na uczestników festynu czekała przepyszna strefa gastronomiczna przy-
gotowana przez naszą żłobkową kuchnie z pierogami, bigosem, kiełba-
skami z grilla, zapiekankami, popcornem, watą cukrową i napojami oraz 
ciastami upieczonymi przez rodziców naszych żłobkowiczów. 

Moc atrakcji czekało na małych i dużych w strefie animacji. W tym dniu 
nie mogła zabraknąć pokazów strażackich w wykonaniu OSP Proszów-
ka. Pobyt w żłobkowym ogrodzie umiliły uczestnikom Alpaki z „Zagrody 
Alpaki z Proszówki”. Wspólnie z Rufim- Rafim można było zaprojek-
tować własną pamiątkową przypinkę. Baloniki rozdawał i do pamiątko-
wych zdjęć pozował „Komisarz Lew” z Komisariatu Policji w Gryfowie 
Śląskim oraz „Izerskich Skrzat” z Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo 
Izerskie”. Były też tradycyjne punkty każdego festynu takie jak dmuchane 
urządzenia rekreacyjne, malowanie buziek i bańki mydlane. 

Serdecznie dziękuje mieszkańcom Gryfowa i okolic za tak liczne 
przybycie na nasz pierwszy i mamy nadzieję nie ostatni festyn. Dzięku-
je gościom honorowym za osobisty udział w wydarzeniu. Dziękuje za 
piękne występy naszym żłobkowiczom, przedszkolakom 
i  uczniom. Dziękuje wszystkim sponsorom i przyjacio-
łom żłobka za wsparcie organizacyjne festynu. Dziękuje 
pracownikom żłobka i ich rodzinom za obsługę festynu. 
Pełna foto relacja z wydarzenia do obejrzenia na facebo-
oku /Żłobek Miejski Bajkowa Kraina w Gryfowie Ślą-
skim/. 

Dyrektor Żłobka Miejskiego 
„Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim

Anna Zawisza-Paliwoda
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Serdecznie dziękuje sponsorom za wsparcie finansowe i rzeczowe fe-
stynu bez Waszego ogromnego zaangażowania i dobroci serca festyn nie 
udałby się na taką wielką skalę:

 1. ABI-POL Proszówka Profesjonalne obróbki piaskowca Sabina 
i Janusz Niebieszczańscy, 2. Agencja Poczty Polskiej Iwona Brodzińska,  
3. Akademia Języka Be-Lingual Ubocze 300 Justyna Lisowska, 4. Ap-
teka Dorota Sędłak, 5. „Artystyczny Prezent” Kinga Sikorska Leśna,  
6. Auto Centrum myjnia obok biedronki Marek Pawluk, 7. Bistro 64 ul. 
Kolejowa Gryfów Śląski Państwo Babicz, 8. Butik odzieżowy Państwo 
Okuszko, 9. Centrum Materiałów Budowlanych „EL-Stan” Stanisław 
Fronc, 10. EKO WORLD Wieża Elektro Recykling Kamil Sobociń-
ski, 11. Ewelina Świątkiewicz, 12. Firma „Mietek” Mieczysław Baszak,  
13. Gabinet Chirurgii i Medycyny Estetycznej Stanisław Sinicki,  
14. Gabinet Kosmetyczny „AFRODYTA” Anna Gryko, 15. Hurtow-
nia artykułów chemicznych Państwo Chomont, 16. Jakub Wolar Trener 
Personalny siłownia POWER GYM Gryfów Śląski, 17. Jelenia Plast Sp. 
z.o.o Jelenia Góra, 18. Kancelaria Radcy Prawnego Bernadetta Baszak,  
19. Katarzyna Stec, 20. Krasicki Hotel Resort & SPA Świeradów Zdrój, 
21. Księgarnia w Gryfowie Śląskim Państwa Jezioro, 22. Kwiaciarnia 
Anna Struzik, 23. Kwiaciarnia Państwo Figurscy, 24. „Lawenda na 
Uboczu” Państwo Drabowicz, 25. Lodziarnia ul. Lubańska na przeciw 
kościoła Dariusz Bucholski, 26. Make up & more Monika Karaczun,  
27. Małgorzata Dereń Agencja Ubezpieczeniowa, 28. Mariusz Kozak 
Radny Rady Miejskiej Gryfów Śląski, 29. MATU INVEST Sp. z.o.o 
Państwo Matusewicz, 30. „Moje Bambino” wyposażenie żłobków, 
przedszkoli i szkół, 31. „Nowa Szkoła” wyposażenie żłobków, przed-
szkoli i szkół, 32. Nowech klimatyzacje Lubań Leszek Nowak, 33. OVB 
Ubezpieczenia Lubań Państwo Waszczyk, 34. Piekarnia – Cukier-
nia Państwo Horbacz, 35. Przedsiębiorstwo Handlowe SAWCZAK,  
36. RENA POLSKA Sp. z.o.o Tworzywa sztuczne. Obróbka i konstruk-
cje, 37. Restauracja – Pizzeria „La Storia” Gryfów Śląski, 38. Restaura-
cja „Pasja” Państwo Wolar, 39. Sala zabaw „Grawitacja” Lwówek Śląski,  
40. Salon Fryzjerski Lwowska 44 obok OSP Gryfów, 41. Salon Fryzjerski 
Małgorzata Strauchman, 42. Salon Fryzjerski Paulina Stolarska, 43. Sa-
lon Stylizacji Paznokci Ubocze 300 Joanna Cena, 44. „Same pyszności” 
Gryfów Śląski, 45. Sklep ABC Ubocze Krzysztof Szczerbicki, 46. Sklep 
Kiermasz Rynek Gryfów, 47. Sklep Komputerowy „SOGEN” Grzegorz 
Piejko, 48. Sklep Motoryzacyjny Państwo Skwara, 49. Sklep „Piwnicz-
ka” Magdalena Rękawiczna, 50. Solar Eco Energia Państwo Katarzyna 
i Jarosław Mielniczyn, 51. Studio fotograficzne Joanna Cidyło Ubocze 
300, 52. Studio Urody „PAULITA” Paulina Kolarska, 53. Ubezpieczenia 
Gryfów Śląski Państwo Kołosionek, 54. Usługi fotograficzne Daria De-
lost, 55. Usługi pogrzebowe „WRZOS” Jacek Lewandowski, 56. Usługi 
gastronomiczne „Wojtek Gotuje” Wojciech August, 57. ZGiUK Lubań 

Dziękuje za objęcie honorowym patronatem festynu i osobisty udział 
w wydarzeniu Staroście Powiatu Lwóweckiego Danielowi Koko, Bur-
mistrzowi Gryfowa Olgierdowi Poniźnikowi, Robertowi Wilczek Pre-
zesowi I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych 
Żłobków i Klubów Dziecięcych. 

Dziękuje za objęcie medialnym patronatem festynu oraz osobisty 
udział i przepiękne fotorelacje z wydarzenia: Lwówecki Info Marek Dral 
i Joanna Troszczyńska – Giera, Ziemia Lubańska Teresa Kęska, Kurier 
Gryfowski. 

Za piękne, pyszne i ogromne torty z okazji 3 urodzin żłobka dziękuje 
Barbarze Pasiak z „Izerskie słodkości u Basi” i Sarze Maladze z „Tortowe 
Love”.

Serdecznie dziękuje za obecność, osobisty udział i przygotowanie 
występów artystycznych podczas festynu: Przedszkolu Publicznemu 
w  Gryfowie Śląskim, Niepublicznemu Przedszkolu „Wesołe Gryfiki” 
w Gryfowie Śląskim, Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 
2 w  Gryfowie Śląskim.

Dziękuje pracownikom żłobka i ich rodzinom za wparcie, pomoc 
i organizację strefy gastronomicznej podczas festynu: Jolanta Jastrzęb-
ska, Małgorzata Bentkowska, Dorota Gierasińska, Elżbieta Jaszewska, 
Marzena Więcewicz, Małgorzata Bazar- Pastuch, Wioletta i Karolina 
Cerkanowicz, Ewa Kamińska, Kinga Jagiełło, Leszek Paliwoda, Kaziu 
Rutkowski, Krzysztof Tyszkowiec. 

Dziękuje Rodzicom żłobkowiczów za upieczenie ciast do festynowej 
kawiarenki.

Dziękuje za obsługę strefy animacyjnej dla dzieci: Stefania Brodziak, 
Aneta i Grzegorz Zinów, Paulina Pacek, Renata Grzegorek, Aleksandra 
Romaniuk, Ewa Tyszkowiec

Za malowanie buziek dzieciom podczas festynu dziękuje Małgorzacie 
Królikowskiej i Monice Błauciak

Justynie Michałek i Szymonowi Kownackiemu dziękuje za organiza-
cję atrakcji dla dzieci w „Zagroda Alpaki z Proszówki” 

Sebastianowi Zajączkowskiemu, Józefowi Staszkiewicz, Przemysła-
wowi Okulowskiemu, Dominice i Wiktorii Zajączkowskie dziękuje za 
organizację pokazów i animacji z OSP Proszówka

Dziękuje za poświęcenie i wytrwałość Marceli Tyce z LGD „Partner-
stwo Izerskie” i Sylwestrowi Makowskiemu za pozowanie do pamiątko-
wych zdjęć w strojach maskotek „Skrzata Izerskiego” oraz „Komisarza 
Lwa” 

Dziękuje za wypożyczenie i transport zestawów biesiadnych Firmie 
„Mietek” z Ubocza Mieczysław Baszak 

Dziękuje za wypożyczenie zestawów, namiotu biesiadnego oraz za-
stawy gastronomicznej Sołtys Adrianie Karpowicz i Radzie Sołeckiej 
Sołectwa Proszówka 

Dziękuje Janowi August za wypożyczenie, transport i podłączenie na-
głośnienia scenicznego

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za okazaną pomoc, wspar-
cie, zaangażowanie i dobroć serca. Przepraszam jeśli kogoś pominęłam 
nie było to zamierzone, a raczej spowodowane ogromem osób zaangażo-
wanych w przedsięwzięcia, aby zorganizować je na tak wysokim poziomie 
i które udało nam się wspólnie osiągnąć dzięki Państwu.

z wyrazami wdzięczności 
Dyrektor Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim  

Anna Zawisza-Paliwoda 

PRZYJACIELE FESTYNU:
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Ecumaster Rally w Gryfowie
W dniach 25-26 czerwca br. na terenie naszej gminy odbył się rajd sa-

mochodowy 4. Ecumaster Rally, trzecia runda TARMAC MASTERS.
Na starcie tej wymagającej rundy stanęło 90 załóg. 50 w Rajdzie Okrę-

gowym oraz 40 w Super KJS dla kierowców bez licencji.
Trasy wokół Gryfowa Śląskiego i Mirska są od zawsze ulubionymi tra-

sami kierowców przyjeżdżających z niemal całej Polski. Są także jednymi 
z najbardziej wymagających tras rajdowych w naszym kraju.

Podczas całego dnia zmagań poznaliśmy zwycięzców w każdej z klas, 
a najszybszą załogą w całym rajdzie została załoga w żółto niebieskim 
BMW Artur Sękowski Paweł Pochroń.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom za pomoc 
w zorganizowaniu tej wspaniałej imprezy. 

Zmarł Ireneusz Chojnowski
Wspomnienie

Ireneusz Chojnowski urodził się w rodzinie Wik-
torii i Władysława na Mazowszu, to miejsce często 
towarzyszyło mu na wspomnieniach z dzieciństwa 
szczególnie Poręba nad Bugiem. 

Szkołę Podstawową ukończył w Porębie, a potem 
przyjechał na Dolny Śląsk kształcić się w Gryfowie 
Śląskim. Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej w wieku 18. lat podjął pracę jako ślusarz me-
chanik w Zakładach Przemysłowych R-1 w Rado-
niowie. Tam też przepracował 13 lat, a jednocześnie uczył się i ukończył 
Technikum Mechaniczne. Następnie pracował w Lwóweckich Zakładach 
Przemysłu Terenowego i dwukrotnie w Zakładach Produkcji Materiałów 
Budowlanych w Proszówce, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora.

Najdłużej jednak związał się z Zakładem Przemysłu Odzieżowego 
„Gryfex”, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora. W zakładzie liczącym 
prawie 2 tysiące zatrudnionych dał się poznać jako dobry menadżer odpo-
wiedzialny za park maszynowy. Częste wyjazdy do Zjednoczenia w Ło-
dzi spowodowały, że chciał zmienić miejsce zamieszkania na Zduńską 
Wolę, ale pozostało to tylko w marzeniach.

W tym czasie w 1975 roku ukończył studia wyższe w Wyższej Szkole 
Inżynierskiej w Zielonej Górze i otrzymał tytuł inżyniera mechanika, 
którym to bardzo się szczycił, bo osiągnął go podczas pracy zawodowej.

 Został powołany przez Wojewodę Jeleniogórskiego na stanowisko 
Naczelnika Miasta i Gminy w Gryfowie w latach 1977-1979.

W 1990 roku przeszedł na emeryturę po 47 latach pracy. 
Głównym zajęciem w czasie wolnym była działka na „Horyzoncie”, 

którą uprawiał wraz z małżonką Anną. Widziano ich często spacerują-
cych ulicą Żeromskiego, Uczniowską aż do ogrodu. Razem przeżyli 67 
lat. Za swe zasługi został odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi i wieloma odznaczeniami resortowymi.

       
Burmistrz Gminy i Miasta

Olgierd Poniźnik

Chrońmy maluchy 
przed elektroniką

Rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie – chowajcie urządzenia ekra-
nowe przed małymi dziećmi! Tablety, smartfony, telefony stanowią nie-
odłączny element naszego życia. Mogą jednak być przyczyną problemów 
dotyczących rozwoju mowy u małych dzieci. I to niemałych kłopotów. 
Rekomendacje WHO w tej sprawie nie pozostawiają złudzeń. Czyta-
my, iż dzieci do 2 lat nie powinny w ogóle korzystać z urządzeń ekra-
nowych, te w wieku 2- 5 lat zaś maksymalnie 1 godzinę dziennie, choć 
i tu obowiązuje zasada, że im mniej, tym lepiej. Dodać należy, że ba-
dacze wskazują, iż przy nawet tak ograniczonym kontakcie z urządze-
niem ekranowym, dziecku towarzyszyć musi dorosły. Małe dzieci nie 
odniosą korzyści z  urządzeń ekranowych, bo nie mają jeszcze zdolno-
ści rozpoznawania symboli. Problem zauważono w latach 90 ubiegłego 
wieku. Światem logopedycznym wstrząsnęły wówczas wyniki badań bry-
tyjskich naukowców, którzy zauważyli, że 1/3 populacji małych dzieci 
ma opóźnienia w  rozwoju mowy. Podejrzenia, jak się później okazało 
słuszne, skierowano na urządzenia ekranowe nieodłącznie towarzyszące 
nam dzień po dniu. Rodzice przyznają często, że nie wyłączają telewi-
zora w pokoju, w  którym jest dziecko. Logopedzi przestrzegają często 
przed powierzaniem telewizji funkcji zastępczej – opiekunki, wypełnia-
cza czasu, uspokajacza. Tak się dzieje, czasem bezwiednie, jeśli telewizja 
stale włączona jest w tle. To może powodować, że małe dziecko zaczyna 
traktować mowę jako dźwięk, nie jako przekaźnik znaczenia. Idąc dalej 
– dziecko może po prostu wkrótce uodpornić się na mowę, uznając jej 
dźwięki jako mało ważne. Dzieci, które oglądają telewizję przed pierw-
szym rokiem życia oraz te które oglądają ją ponad 2 godziny dziennie, są 
narażone na opóźnienia mowy ponad 6 razy częściej. Im więcej telewizji 
w życiu małego dziecka, tym mniej słów po prostu. Relacja jest odwrotnie 
proporcjonalna. Polscy badacze zajmujący się tym problemem zauważa-
ją, że małe dzieci mające kontakt z urządzeniami ekranowymi wykazują 
brak koncentracji na twarzy dorosłego, brak uśmiechu, brak gaworzenia. 
Dzieci te słabiej budują wspólne pole uwagi, mają kłopoty ze wskazy-
waniem palcem, ich uwaga jest nieustannie rozproszona. Wykazują brak 
zainteresowania książeczkami, obrazkami. To wszystko spowalnia pro-
ces rozwoju mowy. Reasumując, starajmy się bezwzględnie chronić małe 
dzieci ( przed 2 rokiem życia) przed urządzeniami ekranowymi, dbajmy, 
aby ten kontakt odbywał się pod całkowitą kontrolą. Redukujmy zbędną 
obecność tych mediów w ich życiu. Innymi słowy, niech spełniają taką 
funkcję w naszym życiu, o jakiej pierwotnie myśleliśmy. 

Opracowała Małgorzata Szczepańska

Kącik logopedyczny
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Polacy odnoszą ostatnio spektakularne sukcesy na niwie sportowej. War-
to więc zaprezentować sukcesy gryfowian, którzy też mają się czym w  tej 
dziedzinie pochwalić. GKS Gryf awansował w tym sezonie do IV ligi.  
To z pewnością duży sukces klubu z małego miasta. W tej samej lidze gra on 
bowiem z drużyną z Jeleniej Góry, która znalazła się tam w wyniku spad-
ku. Puchar fundowany rokrocznie dla najlepszego zawodnika sezonu GKS 
Gryf, którego pomysłodawcą był pan Noel Wolny – wieloletni sponsor Klu-
bu, otrzymał bramkarz drużyny, Marcin Gąsiorowski. Uznaliśmy, że jest to 
znakomita okazja, aby z Marcinem o kulisach sukcesu porozmawiać. Marcin 
ma sport we krwi. Jest wnukiem wieloletniego nauczyciela wychowania fi-
zycznego ZSOiZ w Gryfowie Śląskim. Antoniego Gąsiorowskiego. Porzucił 
Wrocław, gdzie jako bramkarz grał w drużynach od II do IV ligi.
Powiedz, jakie są kulisy awansu gryfowskiej drużyny.

Gryf awansował do IV ligi pierwszy raz cztery lata temu. Jak to w spo-
rcie bywa, spadł następnie do okręgówki. Co ważne, po spadku trzon 
drużyny został zachowany, a morale też było całkiem niezłe. Wspólnie 
z  Mateuszem Tyszkowskim podjęliśmy wyzwanie powrotu do IV ligi. 
Zorganizowaliśmy 2-3 transfery. Umiejętności drużyny zdiagnozowali-
śmy jako wysokie i tak się zaczęło. Co ważne, atmosfera panująca w ze-
spole była bardzo sprzyjająca. Początek w okręgówce, sierpień 2021 roku, 

był bardzo ciężki. Powoli, krok po kroku, rozpoczęliśmy jednak naszą 
drogę po awans. Muszę podkreślić, że postawa zawodników była bar-
dzo motywująca do pracy, frekwencja na treningach była bardzo dobra. 
Wszyscy rzetelnie podeszli do wyzwania. 
Na czym polega fenomen GKS Gryf?

To klub, który nieprzerwanie funkcjonuje w tym mieście od 1946 roku. 
To w okolicy ewenement. Zdarzają się reaktywacje klubów, ale Gryf po-
mimo wszelkich zakrętów losu istnieje. Dziś skupiamy 130 zawodników, 
którzy tworzą 6 drużyn. Bo Gryf to nie tylko zawodnicy ligowi, czyli  
I drużyna. Nie chcieliśmy spod swoich skrzydeł wypuszczać juniorów, więc 
pozbieraliśmy młodych, którzy przekroczyli już wiek, dodaliśmy kilku we-
teranów i z takiej mieszanki doświadczenia i młodości stworzyliśmy II dru-
żynę, która gra w klasie B okręgówki. Mamy jeszcze 4 drużyny młodzieżo-
we: Młodziki, Orliki, Żaki oraz Skrzaty. W sumie to przedział wiekowy od 
5 do 12. Można więc powiedzieć, że klub skupia 130 grających. 
To już jak spora firma

Tak, ale z pracy w tej firmie wynikają same korzyści. Bo ruch to 
podstawa zdrowia, to prawidłowa sylwetka. Tutaj rzeźbią się charakte-
ry. Zawodnicy przeżywają wzloty i upadki. Paradoksalnie to te upadki 
najbardziej wzmacniają, hartują. To one budują charakter indywidualnie 
i grupowo. Drużyna Gryfa jest charakterna. Dużo rozmawiamy. Najważ-
niejsze, że konstruktywnie. 
Czego życzyć drużynie z małego miasta, która weszła do IV ligi?

Życzyć utrzymania klubu w tej lidze w tak ciężkim sezonie jak ten. Jest 
to związane z reorganizacją ligi dolnośląskiej. Od następnego sezonu IV 
liga wróci do wcześniejszego wyglądu, a więc będzie tylko jedna grupa na 
całe województwo dolnośląskie, a nie jak w tym momencie województwo 
podzielone jest na 2 części (zachodnią i wschodnią).Wcześniej spadały 
z niej tylko 4 drużyny. Teraz utrzyma się 6 drużyn. Innymi słowy, utrzy-
manie się będzie sukcesem na miarę awansu do III ligi.
Trzymamy kciuki

Na koniec chciałbym podziękować sponsorom naszego klubu, którzy 
wspierają nas na różnych płaszczyznach funkcjonowania. A są to: Pan 
Stanisław Sawczak, firma PAS TRANS, PKS Voyager Lubań, Solar Eco 
Energia, Pizzeria „PASJA”, firma KOM-TERM Kominki.

Podziel się z nami swoją pasją
Najważniejszy jest team spirit

Za sukcesem awansu GKS Gryf do IV ligi stoją konkretni ludzie. Marcin 
Gąsiorowski to jeden z nich. Bramkarz Gryfa uznany został najlepszym za-
wodnikiem sezonu. Puchar, dzięki inicjatywie Noela Wolnego przyznawany 
jest rokrocznie. Marcin to prawdziwy człowiek - instytucja. Pełni w Klubie 
liczne funkcje. Poniżej zapis rozmowy, jaką przeprowadziła z nim Małgo-
rzata Szczepańska.
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Pierwszy weekend września zarezerwowany jest tradycyjnie dla litera-
tury. W całej Polsce odbywa się Narodowe Czytanie. Gryfowianie mają 
na tę okoliczność własną receptę. Narodowe Czytanie organizowane jest 
na Rynku, przy fontannie, według w zasadzie tego samego schematu. 
Pierwsza część – teoretyczna przybliża kontekst literacki i historyczny 
prezentowanego utworu, druga prezentuje utwór. Na przygotowaniem 
całości pracują trzy instytucje: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Gryfowie Śląskim, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku 
Śląskim oraz Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim.

„Akcja zapoczątkowana została przez Prezydenta RP w 2012 roku. Gry-
fowską przygodę z Narodowym Czytaniem rozpoczęliśmy w 2016 roku utwo-
rem Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Poprzez Wesele Stanisława Wyspiań-
skiego, Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, nowele polskie, Balladynę Juliusza 
Słowackiego, Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, dotarliśmy do roku 
bieżącego, by podjąć się performatywnego czytania utworu Adama Mickiewi-
cza” – wprowadziła widzów Anna Michalkiewicz. W tym roku wybra-
liśmy balladę „Lilije”, ponieważ bohaterem Narodowego Czytania był 
tomik „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

„Tomik był przełomowy. Pojawienie się ballad Adama Mickiewicza porów-
nać można do otwarcia okien i wietrzenia zatęchłego domu. To był ożywczy 
powiew świeżej literatury, który wiele zmienił” – powiedziała Katarzyna 
Romanowicz-Kłosin.

„Romantyzm to również niebywale ciekawy i dynamiczny okres w historii 
zawierający się w przedziale czasowym od końca Rewolucji Francuskiej do 
Wiosny Ludów. Dopełnieniem jest trwałe przeobrażenie ekonomiczno-spo-
łeczne, takie jak rewolucja przemysłowa i agrarna, a przede wszystkim prze-
obrażenie struktury społecznej i, co najważniejsze, tworzenie się od podstaw 
nowoczesnych narodów” – stwierdził Mieczysław Gnach.

Reżyserem przedstawienia był Marek Sieradzki, który wprowadzając 
widzów powiedział: „Nasza interpretacja ma kilka płaszczyzn – po pierwsze 
jest to refleksja nad uczestnictwem w ceremonii pogrzebowej, bo mamy tu do 

Narodowe Czytanie na gryfowskim rynku

czynienia z sytuacją jednoznaczną – umiera pan. Cała reszta historii dotyczy 
już kobiety. Opowiadamy o tym, jak kobiety zmagają się w życiu ze swoim 
fatum, losem, przeznaczeniem. Być może chcą je czasem zabić, pogrzebać, ale 
ono i tak z grobu wychodzi i ciągnie za sobą w dół".

W tym roku czytali: Jan Wysopal, Daniel Koko, Magdalena  
Włodarczyk, Anna Michalkiewicz, Marek Sieradzki, Marzena  
Wojciechowska, Małgorzata Szczepańska oraz Marcela Wnukowicz.

Wszystkim, zarówno czytającym, jak i oglądającym podziękował Bur-
mistrz Olgierd Poniźnik, który każdego roku towarzyszy i kibicuje akto-
rom Teatru pod Fontanną.

„Mnie najbardziej podczas tej imprezy imponują ludzie. Zarówno ci czy-
tający, którzy dużo wcześniej zastanawiają się nad koncepcją, szukają inter-
pretacji, potem kolejnej interpretacji, przygotowują stroje, scenografię, słowo 
wstępne, a potem z tremą, większą lub mniejszą wychodzą na scenę, jak i oglą-
dający, którzy w najbardziej atrakcyjnym momencie tygodnia, czyli w sobotę 
o 12.00 przychodzą posłuchać o romantyzmie i Adamie Mickiewiczu. Tutaj 
widzowie biją brawo aktorom, a aktorzy widzom. To fascynujące.” – dodała. 

Małgorzata Szczepańska

Nowy 
kalendarz TMG

Już wkrótce ukaże się kolejny, nie-
powtarzalny kalendarz Towarzystwa 
Miłośników Gryfowa Śląskiego, tym 
razem z akwarelami Joanny Małosz-
czyk. Będzie można go nabyć:
– w Bibliotece Publicznej (ul. Kolejo-
wa 44),
– Centrum Informacji Turystycznej 
na rynku
– Agencji Pocztowej na rynku
– Saloniku Prasowym Tabak na rynku.

Serdecznie zapraszamy do zakupu.
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Nowy samochód 
dla OSP Młyńsko

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młyńsku otrzymali większy 
wóz strażacki. Poświęcenia nowego nabytku dokonał ksiądz Wojciech 
Myślecki w obecności strażaków i uczestników mszy.

Druhom z Młyńska życzę dobrego użytkowania długo oczekiwanego 
samochodu oraz jak najmniej wyjazdów do pożarów.

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

Spacery po Gryfowie 
z garnkiem na głowie
Na granicy naszego miasteczka idąc na spacer w kierunku Nowej 

Świdnicy, za miejskim cmentarzem, natknąć się można na tajemnicze 
fundamenty. Wielki okrągły dół, a w nim żelazne konstrukcyjne pręty 
zbrojeniowe. Zapowiada się na poważną budowę, jednak dziwi trochę 
fakt że nie chwalono się specjalnie tą inwestycją w naszej pięknie roz-
wijającej się gminie. Jakby czegoś się obawiano. Później dotarła wiado-
mość pocztą pantoflową, że właśnie tam będzie stał maszt 5G. Symbol 
nowoczesności telekomunikacyjnej a jednocześnie wszelkiego zła i plag 
jakie spadną na mieszkańców naszej planety. Więc krwotoki z nosa, za-
wroty głowy, napromieniowania i inne paskudztwa. Chociaż eksperci, 
profesorowie i najmądrzejsi ludzie w Polsce ( ponoć tacy jeszcze istnieją) 
mówią, że to tylko zabobony, ale kto obecnie wierzy polskim profesorom. 
Szeptuchy zalecają: zabierać ze sobą garnek idąc na spacer w tamtą stronę 
i w pobliżu masztu zakładać na głowę. Nie wiem, czy to pomaga, ale 
człowiek czuje się pewniej. 

Sam Gryfów Śląski zaczyna przypominać filmowe Chicago, nie z jego 
wielkości, architektury, ale z pojazdów uprzywilejowanych których syre-
ny wyją dzień i noc. To straż pożarna do wypadku, czy pożaru, to karetka 
pogotowia do chorego, nawet pogotowie minerskie do niewypałów i poli-
cja. Można zobaczyć sceny, jak z amerykańskiego filmu akcji, gdzie ucie-
kający przed radiowozem kierowca uderzył w zaparkowany samochód, 
a ten uderzył w ścianę komórki robiąc w niej dziurę. 

I to wszystko na spokojnej, cichej ulicy zamieszkałej przez szanowa-
nych w mieście emerytów.

 I tutaj niespodzianka. Zbierane są podpisy pod petycją o przywróce-
nie ciszy na akwenie jeziora Złotnickiego. Petycja skierowana będzie do 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Jest to oddolna inicjatywa kilku 
obywateli naszego miasteczka, starszego pokolenia, pamiętającego świet-
ność naszego jeziora. Celem jest zwrócenie szczególnej uwagi, nie tylko 
na problem hałasujących motorówek, ale także na stan czystości wód sa-
mego Jeziora Złotnickiego. Muł, tony śmieci i zanieczyszczeń, dochodzą 
już do kładki nad jeziorem łączącym brzeg „gryfowski” z Karłowicami. 
Kto spacerował tego lata wokół Jeziora Złotnickiego, ten wie, o co chodzi. 
Przydałaby się porządna rekultywacja samego jeziora. Czy „bunt staru-
chów” w dobrym znaczeniu tego słowa odniesie skutek? Trzeba próbować 
i zatupać nogami, by usłyszeli nas trochę dalej niż w powiecie. Bo oprócz 
miski ryżu staruchy lubią się kąpać latem w czystym jeziorze.

Jan Wysopal
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W Muzeum Hauptmanna w Jagniątko-
wie trwają przygotowania do tegorocznej 
edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, tym 
razem poświęconych jubileuszowi 100-lecia 
powstania „Hali Rajskiej”. 17 i 18 września 
wystawiony będzie na monodram Jacka Pa-
ruszyńskiego „Wyspa, czyli Hala Rajska 
według Avenariusa”, a ponadto w sobotę 17 
września otwarta zostanie wystawa „Hala 
Rajska uratowana” oraz wystawione pa-
miątki po Avenariusie, autorze malowideł w 
domu Gerharta Hauptmanna.

Na obchodach 100-lecia „Hali Rajskiej” spodziewana jest wi-
zyta delegacji ze Stowarzyszenia Heimatverein e.V. w Berlinie - 
Müggelheim, które gromadzi m.in. pamiątki po Johannesie Maxi-
milianie Avenariusie. 

Z tej okazji przypominamy artykuł Jana Wysopala z 2018 r. 
dotyczący Avenariusa, a także relację z uroczystości odsłonięcia 
tablicy w naszym mieście poświęconej Avenariusowi.

Jak Christian Henke zakochał się w Gryfowie
Niedawno nasze miasteczko odwiedził pan Christian Henke, nie-

miecki dziennikarz, regionalista, autor dwóch książek o urodzonym 
w Gryfowie Śląskim w 1887 r. znanym malarzu Johannesie Maximilianie 
Avenariusie. 

Pierwszy raz na własne oczy zobaczyłem człowieka, który z marszu 
zakochał się w naszym miasteczku. Zachwyciła go zwłaszcza kamienica 
w której urodził się Avenarius (Sanatoryjna nr 10), obecnie pięknie odre-
montowana przez wspólnotę mieszkaniową. Szczerze mówiąc sam byłem 
zaskoczony jej wyglądem, zwłaszcza ścianą frontową z fantastycznie od-
nowionymi fasadami nad oknami i figurami na dachu. 

Pan Christian podziwiał odnowiony rynek, fontannę, kryptę Schaf-
fgotschów w naszym kościele, odnowiony budynek szkoły średniej w któ-
rej przed wojną mieścił się sąd. Dzięki pani Agnieszce Muszce z Informa-
cji Turystycznej mógł podziwiać także nasze miasto z wieży ratuszowej. 
Zwiedził Gryfów wszerz i wzdłuż, zahaczył oczywiście o kaplicę Leopol-
da w Proszówce. 

Zachwycony był również restauracją „Coffee Street” w której ze sma-
kiem zjadł zupę grzybową. Był oczarowany, gdy podnosząc talerz do ust 
z resztkami zupy, ujrzał w kawiarni malunek na ścianie, wypisz wymaluj 
ulicę Sanatoryjną. Natychmiast obfotografował ścianę z piszącym ten arty-
kuł. Pan Christian Henke w dobrym humorze, zachwycony i zakochany w 
naszym miasteczku, zwłaszcza że na koniec zrobiliśmy krótki spacer wokół 
naszych odnowionych murów obronnych, wyjechał z Gryfowa Śląskiego. 

Muszę powiedzieć że nie musimy się wstydzić krajowych i zagranicz-
nych gości, mamy zadbane zabytki i restauracje na wysokim poziomie. 
Cóż więcej trzeba jeżeli chodzi o turystykę? 

A oto biografia urodzonego w Gryfowie Avenariusa. Johannes Maxi-
milian Avenarius urodził się 7 stycznia 1887 w Gryfowie Śląskim. Znany 
malarz oraz grafik. Przedstawiciel ekspresjonizmu. Zyskał rozgłos m.in. 
jako autor ilustracji do dzieł Gerharta Hauptmanna, z którym to łączyła 
go wieloletnia przyjaźń. W 1922 r. na zlecenie śląskiego przedsiębiorcy, 
kolekcjonera i mecenasa sztuki, Maxa Pinkusa, wykonał dla Hauptman-
na polichromię w hollu willi „Wiesenstein” w Jagniątkowie (patrz mapa 
poniżej). Malowidło przedstawia fantazyjnie splecione sceny z dzieł 
śląskiego noblisty. Dzięki wujowi, Ferdynandowi Avenariusowi miał 
możliwość pobierania nauki u Karla Hanuscha. Studiował w Dreźnie 
i Monachium. Jego prace zdobią wiele kościołów na Śląsku i w Berlinie. 
Obok swojej działalności malarskiej, pisał wiersze w dialekcie śląskim. 
W 1918 poślubił Elisabeth („Lili”) Reuter, córkę pisarki Gabrieli Reuter. 
Małżeństwo przetrwało jedynie cztery lata. W 1924 r. został profesorem 
Państwowej Szkoły Plastycznej w Plauen, którą w swoim czasie kierował 
Karl Hanusch. Za zaangażowanie na rzecz artystów, takich jak Wassi-
ly Kandinski, Paul Klee i Lyonel Feninger, został w 1933 aresztowany 
oraz pozbawiony posady. Po wojnie został wysiedlony z Dolnego Śląska. 
Osiadł w berlińskiej dzielnicy Müggelheim. 

Avenarius od dziecka wykazywał duże zdolności artystyczne. Miał 
porywczy charakter i często wpadał w złość, zwłaszcza, gdy rozpoczynał 
prace twórcze nad nowym projektem. Czasami zrażał tym do siebie nie-
których przyjaciół. 

Większość jednak znając jego zapalczywy charakter była mu wierna 
aż do końca życia. Szczególna przyjaźń i więź łączyła go z Gerhartem 
Hauptmannem. Był nie tylko utalentowanym malarzem, ale również pi-
sarzem, poetą, posiadał talent aktorski. 

Był bardzo towarzyski, w trakcie spotkań lubił recytować swoje wiersze, 
fragmenty prozy, wykładów, opowiadań. Zmarł 21 sierpnia 1954 r. w Ber-
linie, po krótkiej chorobie. 18 września 1959 r. urna z jego prochami została 
przeniesiona na Cmentarz Mikołaja (Nikolaifriedhof ) w Görlitz, gdzie po-
chowano go niedaleko grobu Jakoba Böhme. Urna jego wiernej małżonki 
Anny Marii (Anity) została złożona obok męża 18 grudnia 1974 r. 

Część ocalałej spuścizny: grafiki, szkice, projekty dyplomów i wydaw-
nictw znajduje się w Görlitz w Muzeum Historii Kultury (Kulturhistori-
sche Museum zu Görlitz), dzięki żonie artysty Anicie, zbiory biblioteczne 
w Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften. W zbiorach Muzeum 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze znajdują się dwa portrety J. M. Avena-
riusa z 1940 r.: Gerharta Hauptmanna, pastel (nr inw. MJG AH 4171) 
Hermanna Stehra, rysunek węglem (nr inw. MJG AH 4135) 

Upamiętnili Avenariusa 
Jednym z punktów programu Kwisonaliów 2018 było odsłonięcie 

tablicy pamiątkowej na budynku kamienicy przy ul. Sanatoryjnej 10 
w Gryfowie Śląskim. 2 czerwca o godz. 15.15 prezes Towarzystwa Miło-
śników Gryfowa Śląskiego Jan Wysopal wraz z członkami Towarzystwa 
oraz wspólnie z mieszkańcami kamienicy, odsłonili tablicę upamiętnia-
jącą miejsce urodzenia Johannesa Maximiliana Avenariusa. J.M. Avena-
rius utalentowany malarz, grafik i ilustrator, urodził się 7 stycznia 1887 
r. w  Gryfowie Śląskim jako syn radcy prawnego Ludwiga Avenariusa 
i Heleny z domu Rühlmann. Zmarł w Berlinie 21 sierpnia 1954 r, a po-
chowany został w Görlitz. Avenarius był także poetą i pisarzem, bardzo 
związanym ze Śląskiem i jego gwarą. Swoją powieść Schoepse Christel 
napisał w dialekcie śląskim. Szczególna przyjaźń i więź łączyła go z Ger-
hartem Hauptmannem. 

Jedną z prac Avenariusa, którą obecnie można podziwiać właśnie 
w  Muzeum Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie jest „Rajska Hala”. 
Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej obecnych było 
wielu znamienitych gości. Wśród nich m.in. nadburmistrz Bischofswerdy 
dr Holm Grosse, burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł wraz z małżon-
ką, Jaromir Hanzl wicestarosta Raspenavy, dyrektor Muzeum Gerharta 
Hauptmanna Janusz Skowroński, a także Christian Henke – autor trzech 
książek o Avenariusie. Nie zabrakło władz Gryfowa Śląskiego, a także 
sympatyków Towarzystwa Miłośników Gryfowa. Odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej Avenariusa było ważnym wydarzeniem w Gryfowie. Jak 
mówi prezes Towarzystwa Jan Wysopal: Naszym celem jest wypromo-
wanie naszego miasteczka, zainteresowanie nim szerokiej rzeszy ludzi 
z Europy a nawet całego świata, by nas odwiedzali a nawet w przyszłości 
chcieli u nas inwestować. Temu ma właśnie służyć ta pamiątkowa tabli-
ca znanego w świecie artysty. Dziękując mieszkańcom Sanatoryjnej 10 
życzę, aby ta tablica przyniosła im szczęście, dobrobyt oraz zdrowie al-
bowiem na to zasłużyli tak jak i wszyscy mieszkańcy Gryfowa Śląskiego.

Oprac. Jan Wysopal

Avenarius urodził się w Gryfowie
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2 lipca odbyło się XI Święto Rodziny w Młyńsku. Po raz pierwszy 
miejscem świętowania był plac przy nowej świetlicy. W imieniu swoim 
jak i Rady Sołeckiej gości i przybyłych mieszkańców powitała sołtys 
Maria Sosnowska. Na uroczystość przybyli: burmistrz Olgierd Poniźnik, 
sekretarz Jerzy Andrzejczak, radny powiatowy Tadeusz Jagiełlo, radni 
gminni Ryszard Łoziński, Urszula Maga, Kamil Kowalonek, dyrektor 
Biblioteki publicznej Marzena Wojciechowska, dyrektor M-GOK Anna 
Michalkiewicz, prezes gminnej Straży Pożarnej Kamila Zajączkowska, 
sołtys Proszówki Adriana Karpowicz, sołtys Krzewia Wielkiego Anna 
Wieliczko.

 Jako pierwszy, w części artystycznej ze swoim programem autorskim 
wystąpił mieszkaniec Młyńska Piotr Kurowski. Po wspaniałym wystę-
pie przyszedł czas na potyczki rodzinne. Zabawną konkurencją był wy-
ścig z taczką na czas. Dzieci także w swojej konkurencji musiały wyka-
zać się dużymi umiejętnościami rzucając woreczkiem w ruchome koło.  
Konkurencja, która wzbudziła wiele emocji to wybory najsilniejszego 
mężczyzny Młyńska. Każdy z czterech uczestników musiał zmierzyć się 
z utrzymaniem przed sobą dziesięciokilowego odważnika. Konkurencja 
jeszcze trudniejsza to bieg z workiem piasku z przeszkodami. Po wielu 
zmaganiach tytuł strongmana – Mistera Młyńska 2022 złoty medal i na-
grodę otrzymał Paweł Małek.

Gratulacje dla zwycięzców, ale brawa należą się także wszystkim 
uczestnikom biorącym udział w  konkurencjach rodzinnych podczas 
świętowania W Młyńsku. Między potyczkami wystąpił zaprzyjaźniony 
zespół z Proszówki Sołtysowe Gryfinki. Nutka folkloru w ich wykonaniu 
przewijała się dwukrotnie.

 Świętu towarzyszyły różne atrakcje: zjeżdżalnia dla małych i więk-
szych dzieci, wata cukrowa, animacja dla dzieci, pyszne pierogi z sosem 
czosnkowym, kiełbaski z grila, ciasta, smalec z ogórkiem, potrawy przy-
gotowane przez KGW Młynarki, stoisko misz-masz. Całą imprezę oraz 
biesiadę rodzinną poprowadził Marek Węcławowicz. 

Wsparcia udzielili: Dominik Korpysa firma Jantur-Gryfex, dyrektor 
biura senatora RP Rafała Ślusarza, Urszula Maga, radny Krzewia Wiel-
kie-Młyńsko, Ryszard Łoziński, Janina Zygmunt Jakubowscy, dyrektor 
Żłobka Anna Zawisza-Paliwoda. Panie: Janina Sokołowska, Bożena Łu-
kasik, Krystyna Muzyka, Agnieszka Korgul, Aneta Sieradzka, Krystyna 
Ustjanowska, Natalia Łój, Jolanta Okulowska. 

Dziękuję wszystkim. 
Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

XI Święto Rodziny w Młyńsku
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Okres wakacji to czas urlopów, czas odpoczynku, czas beztroskiej 
zabawy. Wówczas w wielu sołectwach organizowane są festyny. Jednak 
większość z nich jest robiona z myślą o dorosłych – grill, piwo i dyskoteka. 
Zazwyczaj dla dzieci jest popcorn i gofry, czasami dmuchańce. Zupełnie 
inaczej jest w sołectwie Wieża koło Gryfowa Śląskiego, gdzie od kilku 
już lat organizują wydarzenie, podczas którego to najmłodsi mieszkańcy 
są najważniejsi. Tu wszystko jest tworzone z myślą o nich, ich znakomitej 
zabawie i ich radości. Takim wydarzeniem jest właśnie Bieg Wieżozwie-
rza, którego kolejna edycja odbyła się w sobotę 3 września 2022 roku.

Każdy rodzic dobrze wie, jak cenny jest uśmiech na twarzy dziecka. 
Ile frajdy daje wspólna zabawa z dzieckiem. I ile warte są chwile spędzo-
ne razem. Dobrze wiedzą o tym także członkowie Rady Sołeckiej sołec-
twa Wieża pod przewodnictwem pani sołtys Renaty Adamskiej, którzy 
w ostatni weekend wakacji organizują wydarzenie, mające na celu właśnie 
integrację sąsiadów, ale gdzie najważniejsi są najmłodsi.

– Ten sposób spędzania wolnego czasu, który Wy preferujcie nam, 
Powiatowi Lwóweckiemu jest bardzo bliski, bo także co roku organizu-
jemy rajdy rowerowe, biegi uliczne, czy spływy kajakowe. W dzisiejszych 
czasach nie jest łatwo zmobilizować, zaktywować tak mieszkańców, żeby 
w taki sposób zorganizować imprezę, jak Wy to robicie. – zauważał pod-
czas otwarcia festynu Daniel Koko Starosta Lwówecki, który podkreślał, 
iż warto przy pięknej pogodzie spotkać się w plenerze całymi rodzinami, 
by się dobrze bawić.

– Gratuluję wspaniałej inicjatywy organizacji czasu wolnego dla naj-
młodszych. Od trzech lat, spoglądam na miejscowość Wieża, na Waszą 
aktywność, działalność i jestem pod wielkim wrażeniem. – przyznawał 
Daniel Koko, który w imieniu władz Powiatu Lwóweckiego serdecznie 
podziękował organizatorom, za ich pomysłowość i zaangażowanie.

Głównym mottem wydarzenia jest bieg z przeszkodami rozgrywany 
w kilku kategoriach wiekowych. Biegną maluchy, później nieco starsze 
dzieci, a na końcu odbywa się bieg rodzinny. Przed każdym startem obo-
wiązkowa rozgrzewka prowadzona przez doświadczonego sportowca, 
nauczyciela a jednocześnie gryfowskiego radnego Arkadiusza Cichonia, 
który od początku wspiera organizatorów.

Biegiem Wieżozwierza pożegnali wakacje

W biegach tych nie jest ważny wynik, a jedynie uczestnictwo i dobra 
zabawa. Nagrody na mecie otrzymują wszyscy. Te funduje Rada Sołecka. 
A na mecie wręczali je goście: Małgorzata Szczepańska Przewodnicząca 
Rady Powiatu Lwóweckiego i Daniel Koko Starosta Lwówecki.

Oprócz biegów jest malowanie buziek, duże bański mydlane, gofry, 
czy ognisko z kiełbaskami. Wyjątkową atrakcją są kolory holi, gdzie pod-
czas zabawy nie tylko dzieci i młodzież są kolorowi, ale również i rodzice.

Festyn w sołectwie Wieża regularnie wspierają druhowie z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim. Prezentują swój sprzęt, nowo-
czesny samochód, ale także edukują młodzież. Nie inaczej było w sobotę.

Jeden z uczestników festynu spadając z beli siana upadł tak niefortun-
nie, że stracił przytomność. Na miejsce pierwsi dotarli gryfowscy stra-
żacy, którzy poszkodowanemu udzielili pierwszej pomocy. To scenariusz 
pokazowej akcji druhów z OSP KSRG Gryfów Śląski, którzy na tym 
przykładzie zachęcali najmłodszych do nauki pierwszej pomocy. Po „ura-
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towaniu” rannego kolegi strażacy z wykorzystaniem fantoma pokazywali 
jak prowadzić resuscytację krążeniowo oddechową (RKO). Chętnych do 
nauki nie brakowało. Najmłodsi z pełnym zaangażowaniem prowadzili 
masaż serca.

Wieczorem druhowie sprawili najmłodszym jeszcze jedną – wyjątko-
wą atrakcję. Teren, na którym odbywał się festyn został pokryty grubą 
warstwą piany. Na reakcję dzieci nie trzeba było długo czekać.

Jak udowadniają w Wieży, żeby zorganizować dla najmłodszych dobrą 
zabawę wcale nie jest potrzebne tak dużo. Kilka starych opon, kilka palet 
oraz paru dorosłych z pomysłem i chęcią do pracy. Wynagrodzeniem dla 
organizatorów jest uśmiech na twarzach dzieci, czyli coś najcenniejszego, 
co można w życiu dostać.

Mała rzecz a cieszy
To jedna z tych inwestycji, która dla Gminy była niemal niedostrze-

galna, a dla mieszkańców jej efekt jest niezmiernie istotny. Do tej pory 
każdorazowo przy opadach deszczu woda niosła z sobą kamienie z pro-
wadzącej na posesję drogi szutrowej na drogę asfaltową. Sytuacja taka 
miała miejsce w gryfowskim sołectwie Wieża. Na prośbę mieszkańców 
zamontowano tu krawężnik, który ma temu zapobiec. To niby niewiele, 
ale dla nas to bardzo ważne – wspomina Pan Artur Hryniewicz z Rady 
Sołeckiej, który za pomoc składa podziękowania dla radnych Arkadiusza 
Cichonia i Kamila Kowalonka oraz Burmistrza Olgierda Poniźnika.

Podziękowania
Organizatorzy Biegu Wieżozwierza serdecznie dziękują: radnemu 

Arkadiuszowi Cichoniowi za wieloletnią współpracę – prowadzenie 
Biegu Wieżozwierza. Firmie Tauron za dostarczenie na plac rozdzielni 
elektrycznej i przewodu oraz panu Janowi Kownackiemu za jej podłą-
czenie.

Jeden na zakazie a drugi nietrzeźwy 
zatrzymani przez gryfowskich policjantów

Policjanci patrolujący teren gminy Gryfów Śląski w niedzielny wieczór 
zwrócili uwagę na kierującego motorowerem. Gdy zatrzymali 36-latka do kon-
troli i sprawdzili go w policyjnym systemie, okazało się, że ma on zakaz prowa-
dzenia pojazdów. Mężczyzna za niestosowanie się do zakazu prowadzenia po-
jazdów odpowie przed sądem, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 

Kilka godzin później, nocny patrol w Gryfowie Śląskim zatrzymał do 
kontroli kierującego volkswagenem. Policjanci podczas kontroli od 22-latka 
wyczuli alkohol. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że mężczy-
zna ma 1,8 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze mieszkańcowi 
powiatu zgorzeleckiego zatrzymali prawo jazdy. Za kierowanie pojazdem 
w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Zgłosiła fikcyjną kradzież samochodu
Zgłoszenie o kradzieży samochodu marki Audi Dyżurny lwóweckiej 

komendy otrzymał 22 sierpnia 2022 roku po godzinie 16:00, kilka minut 
później wpłynęło kolejne zgłoszenie, tym razem dotyczące dachowania 
pojazdu. Jak się okazało, oba zgłoszenia dotyczyły tego samego samocho-
du. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim ustalili 
przebieg zdarzeń, który wskazywał, iż nieznany sprawca z terenu posesji 
dokonał kradzieży pojazdu, w którym znajdowały się kluczyki. Następnie 
oddalając się, po przejechaniu niespełna kilku kilometrów nie dostosował 
prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg i dacho-
wał. Przed przybyciem służb kierujący oddalił się z miejsca kolizji. 

Jak każde tego typu zdarzenie, zostało ono dokładnie sprawdzone przez 
policjantów zespołu kryminalnego gryfowskiego komisariatu. Policjanci 
udowodnili 28-letniej mieszkance gminy Gryfów Śląski złożenie zawiado-
mienia o niepopełnionym przestępstwie, jakim miała być kradzież pojazdu 
marki Audi, a także składanie fałszywych zeznań. Powodem, dla którego 
dopuściła się przestępstw, była chęć krycia sprawcy zdarzenia drogowego, 
który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami oraz był osobą po-
szukiwaną. Przypominamy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, za skła-
danie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

Dwóch „zakazowców” zatrzymanych 
przez gryfowskich policjantów

Funkcjonariusze z gryfowskiego komisariatu zatrzymali do kontroli 
drogowej 38-letniego mężczyznę, który kierował pojazdem marki Audi. 
W trakcie sprawdzania w policyjnych bazach danych funkcjonariusze 
ustalili, że posiada zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany 
przez sąd. Pojazd został przekazany osobie wskazanej przez właściciela, 
natomiast 38-latka czeka kolejna sprawa sądowa. Kilka godzin później 
funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej 57-letniego mężczyznę, 
kierującego oplem. Mimo aktywnego zakazu kierowania pojazdami me-
chanicznymi, wyjechał na drogę publiczną. 

Kierującym za popełnione przestępstwo grozić może kara nawet do  
5 lat pozbawienia wolności.

Kronika policyjna

Źródło: lwowecki.info Źródło: lwowecki.info



28 KURIER GRYFOWSKI   LIPIEC-WRZESIEŃ 2022

Od 25 czerwca do 5 lipca najmłodsi mieszkańcy Gryfowa Śl. uczest-
niczyli w wakacyjnej przygodzie nad polskim morzem. Organizatorem 
kolonii było Duszpasterstwo Parafii pw. św. Jadwigi Śl. w Gryfowie Śl. 
Przez ponad dziesięć dni koloniści brali udział w takich zajęciach jak: 
plażowanie, kąpiel w morzu, basenie przy ośrodku i aquparku, zabawy 
w parku linowym. Korzystali z dobrodziejstw Panoramy Morskiej, mieli 
zorganizowane ognisko i dyskotekę, uczestniczyli w zjeździe pojazdów 
militarnych w Darłowie, gdzie m. in. mogli przejechać się wojskową 
amfibią i posmakować morskiej przygody na pokładzie statku. Ponadto 
koloniści odwiedzili: motylarnię, papugarnię, salon luster, kino 9D, Mu-
zeum Bursztynu i wesołe miasteczko. Nie brakowało także czasu na lody, 
gofry, pizzę, arbuzy i lemoniadę. W deszczowe dni uczestnicy spędzali 
czas w świetlicy przy ośrodku, wyposażonej w stół bilardowy oraz stół do 
tenisa, a także różnego rodzaju gry planszowe. 

Dziękujemy za pomoc i życzliwość sponsorom i dobrodziejom.  
Wyjazd kolonijny wsparli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfowa Śl., 2. Solye Areca Jan Solecki, 
3. NZZG Kopalni Turów, 4. Chatka Puchatka FW Agnieszka Smolar-
ska, 5. Sklep Elf w Zgorzelcu, 6. KGHM Zagłębie Lubin – el. Promocyjne, 

Wakacyjna przygoda

7. Szpital Lwówek, 8. Sklep Sawczak w Gryfowie Śl., 9. IPN Oddział we 
Wrocławiu, 10. PKS VOYAGER w Lubaniu Śląskim.

Serdeczne podziękowania kierujemy także w stronę wychowawców 
oraz personelu ośrodka Barka w Jarosławcu za troskę i opiekę nad kolo-
nistami.

ks. Adam Szpotański 

Wakacje w Uboczu 
Wakacyjne spotkania biblioteczne z dziećmi rozpoczęliśmy na placu zabaw między innymi od 

zabawy na dmuchańcu i degustacji waty cukrowej, a zakończyliśmy ogniskiem i zabawą z LAL-
KĄ LOL Animator Małgorzata Królikowska. Cieszę się że wiele milusińskich wzięło udział 
w bajkowych zajęciach. Działo się wiele. Podróżując po bajkach o innych narodach poznaliśmy 
między innymi plemię Indian oraz wiele postaci z bajek. Dzieci wykazały się ogromną wiedzą 
w tym temacie rozwiązując zagadki, rebusy i quizy. Składam gorące podziękowania wszystkim, 
którzy wsparli słodkościami nasze działania: Kasi Bruchal, Ewelinie Kwiatkowskiej, Ani Kędzi, 
Kamili Baszak, Gosi Królikowskiej, Trejsi Piskozub. Bardzo gorąco dziękuję również Darii 
Juszkiewicz za piaskownicę, którą podarowała na nasz plac zabaw oraz państwu Pauli i Damia-
nowi Cichoniom za wypożyczenie mini dmuchańca do biblioteki.

 Joanna Czerwiec
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Sierpień z M-GOK o był wspaniały miesiąc pełen wrażeń, ciekawych 
wyzwań i dobrej zabawy. Różnorodność zaproponowanych zajęć nie po-
zwalała się nudzić. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach tanecznych pro-
wadzonych przez Paulinę Rypułę-Abdelzaher. Warsztaty rękodzielnicze 
z wykorzystania krepiny oraz wikliny papierowej poprowadziły Teresa Po-
lesiak oraz Danuta Jańczyk. Z niecierpliwością czekaliśmy na warsztaty 
ceramiczne z pracownią ceramiczną „ceraMonic” Moniki Wieteski-Po-
lok. Prawdziwie artystycznym wyzwaniem były autorskie warsztaty card-
makingu (kreatywna metoda tworzenia kartek okolicznościowych) pro-
wadzone przez Annę Pląskowską. Sporym zainteresowaniem cieszyło się 
spotkanie z „Izerskim Pszczelnikiem” Pawłem Polakiewiczem. Zajrzeli-
śmy do wnętrza ula i próbowaliśmy miodu prosto z plastra. Pszczelnik za-
prezentował sprzęt pasieczny i każdy mógł przymierzyć kapelusz ochronny. 

Ogromne zainteresowanie wzbudził ulik pokazowy ze szklanymi ścia-
nami i żywym rojem z królową matką i robotnicami. Na koniec każdy 
z uczestników wykonał własną świeczkę z węzy pszczelej.

Największą gratkę nasze łasuchy miały podczas wyrabiania ciasta, 
produkcji masy cukrowej i lukrowania pierników w ramach warszta-
tów piernikowych z Basią Pasiak z „Izerskich słodkości u Basi”. O ar-
tystyczną swobodę wyrazu zadbała Beata Wolar podczas pleneru wa-
kacyjnego „Z pasją tworzymy, kreatywnością się szczycimy”. Ulotny, 
bajecznie kolorowy mural na folii rozciągniętej pomiędzy drzewami, ko-
lorowe kamyczki, duże formaty prac jako obręcze drzew – to tylko kilka 
z nieoczywistych kreatywnych pomysłów realizowanych podczas pleneru.  
Dodatkowymi atrakcjami dla wszystkich były wyścigi aut zdalnie sterowa-
nych oraz spotkanie z polarnikiem. Przybył do nas Krzysztof Nowakow-
ski – pisarz, maszer, czyli człowiek podróżujący przez życie psim zaprzę-
giem, fotograf, pasjonat przyrody, organizator wypraw w rejony polarne. 

Jak udało nam się dowiedzieć również alpinista oraz taternik. Ma na 
swoim koncie wiele wypraw i mnóstwo przygód związanych z daleką pół-
nocą. Doświadczenia te stały się źródłem i tematem książek Krzysztofa. 
Na rynku wydawniczym pojawiły się dwie publikacje „23 kilometr” oraz  
„Lapońska przygoda Mai”. Na gryfowskie spotkanie przybyły wraz 
z Krzysztofem przedstawicielki psiego zaprzęgu – Henia i Flika. Uczest-
nicy mogli obejrzeć sprzęt, który używany jest na wyprawach - sanie, liny, 
śpiwór oraz odzież ludzką i psią. Wypróbowaliśmy jak działają sanie oraz 
dowiedzieliśmy się, w jaki sposób w nich się podróżuje. Krzysztof No-
wakowski opowiadał o swoich przygodach w Arktyce. Mówił o ekologii, 
o przyrodzie, o klimacie Dalekiej Północy. Jednak najwięcej frajdy sprawiła 
obecność piesków alaskan husky i opowieści o ich niezwykłych charakte-
rach, sile, wytrwałości i psiej przyjaźni. Na zakończenie można było zaku-
pić książkę naszego gościa.

Serdecznie dziękuję wspaniałym instruktorom za przyjęcie zaprosze-
nia do współtworzenia wakacyjnej oferty dla dzieci i młodzieży.

Pełne relacje oraz galerie zdjęć z wakacyjnych wydarzeń znajdziecie 
Państwo na profilu www.facebook.com/mgokgryfow. 

Anna Michalkiewicz

Wakacje w M-GOK
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W sierpniu w naszej Świetlicy Środowiskowej odbyła się coroczna 
akcja „Bezpieczne Lato” dla dzieci i młodzieży z Gryfowa Śląskiego.  
Tegoroczna akcja była pierwszą, która odbyła się już w nowym budynku 
i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Zajęcia jak co roku były 
zróżnicowane, od gier i zabaw, przez tworzenie pięknych prac plastycz-
nych aż po wspólne wyjazdy.

Nasi wychowankowie w te wakacje odwiedzili między innymi halę 
trampolin „Wild Jump” w Jeleniej Górze, gdzie mogli skorzystać ze 
wszystkich dostępnych atrakcji oraz aktywnie spędzić czas. W ramach 
propagowania aktywnego spędzania czasu odwiedzaliśmy również park 
miejski imienia Mickiewicza, w którym dzieci brały udział w najróż-
niejszych grach i zabawach ruchowych, a dzięki możliwości skorzysta-
nia z boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim, razem 
z Lokalną Inicjatywą Społeczną LIS mogliśmy zorganizować pierwsze 
zawody Świetlicowe w Molkky. Wspólnie z panem Tomaszem Pogorzel-
skim z LIS zagłębiliśmy się w niezwykły świat gier planszowych, które 
przezywają teraz swój renesans i są ciekawą alternatywną dla wspólnego 
spędzania wolnego czasu. Nie tylko zobaczyliśmy wiele ciekawych gier, 
ale również mieliśmy okazję w nie zagrać i wypróbować. Na zakończenie 
naszych wspólnych wakacji mieliśmy również przyjemność gościć w po-
bliskiej hodowli alpak w Proszówce, gdzie oprócz spaceru z Alpakami 
i karmienia ich, razem piekliśmy pyszne kiełbaski nad ogniskiem oraz 
korzystaliśmy z pięknej pogody.

Ogromne podziękowania dla wszystkich którzy zechcieli poświęcić 
swój czas i nie tylko, aby wesprzeć nas w tej inicjatywie oraz dla wszyst-
kich uczestników za te niezwykłe, pozytywnie spędzone wspólne dni. 
Zapraszam również na zajęcia w roku szkolnym, nasza świetlica pracuje 
od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00.

Jarosław Niedbalski, wychowawca

Wakacje w świetlicy środowiskowej
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Udały się! Dopisała frekwencja i humory Za nami szalone anima-
cje, gry i zabawy z animatorką Małgosią Królikowską, warsztaty origa-
mi z Teresą Cierlik, zajęcia plastyczne i ruchowe z Eweliną Przybysz 
oraz warsztaty dziennikarsko-logopedyczne, na których dużo się dzia-
ło. I tu się na chwilę zatrzymamy. Okazało się, że wielu uczestników  

Wakacje w bibliotece

perfekcyjnie czyta bardzo trudne teksty i ma iście radiowy głos! Poba-
wiliśmy się również w tworzenie okładek Kuriera Gryfowskiego z wize-
runkami uczestników, zrobiliśmy także sesje indywidualne. Nie spodzie-
waliśmy się, że dziennikarstwo jako zawód okaże się dla dzieci nudne. 
Zadałyśmy zatem pytanie jaki zawód chciałyby wykonywać w przyszło-
ści. Odpowiedzi mamy na specjalnej „okładce Kuriera”, która powsta-
ła w trakcie warsztatów (prezentujemy ją na 32 stronie). Za nami także 
zabawa w teatr z wykorzystaniem własnoręcznie zrobionych kukiełek.  
Takie wspólne działania, zawsze są strzałem w dziesiątkę i wywołują la-
winę śmiechu. 

Równie dobrze, co w Gryfowie, bawiono się w wiejskich filiach Ubo-
czu. Dziękujemy wszystkim za udział i do zobaczenia za rok.

Marzena Wojciechowska
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